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1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A BKK Zrt. megbízásából a TRENECON COWI Kft. vezette TRENECON COWI – 
UTIBER konzorcium végezte A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes 
fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos 
Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági 
tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve című komplex többlépcsős 
tervezési feladatot. A munka az alábbi mérföldkövekből állt: 

1. Tanulmányterv mélységű műszaki tervek alapján előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányok, ennek részeként környezeti munkarészek elkészítése 

2. Átfogó hálózati tanulmány elkészítése, melynek része és eredménye a 
prioritási lista 

3. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, ennek részeként előzetes 
régészeti dokumentáció és környezeti Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
elkészítése 

4. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és tanulmánytervek elkészítése 
5. Engedélyek beszerzése, végleges egyesített engedélyezési és kiviteli terv 

elkészítése 
6. a fentiekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása. 

A feladatok egymásra épültek. A munka első fázisában 13 villamospálya szakasz 

előzetes megvalósíthatósági tanulmánya készült el, illetve 6 útszakaszon vizsgáltuk a 

trolibusz bevezetésének közlekedési hatásait. A tanulmányok egyenként, önállóan 

vizsgálták a villamos projektek és hálózati szinten a trolibusz projektek 

megvalósíthatóságát és a megvalósítható projektek társadalmi hatékonyságát. 

Jelen 1. tervfázisban az önállóan vizsgált projektek hatékonysági értékelése alapján a 

projekteket rangsoroltuk, a kedvező hatékonyságú és a hálózattól nem független 

(szigetüzem jellegű) projektekből un. komplex hálózati projektváltozatokat készítettünk, 

melyeket megvalósíthatósági tanulmány részletességgel vizsgáltunk. 

id Projekt 

  Trolibusz 

T01 82-es trolibusz Mexikói út M-ig történő hosszabbítása 

T02 77-es trolibusz Baross térig történő hosszabbítása a Stefánia út – Thököly út nyomvonalon keresztül 

T03 74-es trolibusz Deák Ferenc tér M-ig történő hosszabbítása 

T04 9-es buszviszonylat trolibusz-viszonylattá alakítása 

T05 
Az Elnök utca térségének kiszolgálása trolibusszal, a részben meglévő felsővezeték-hálózathoz 
igazodva, Népliget M elérése 

T06 
A Dózsa György úton északnyugat felé közlekedő trolibusz-járatok (75-ös, 79-es) nyomvonalának 
korrekciója a Hősök tere közelében 

  Villamos 

V01 Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül 

V02 Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton 

V03 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása 

V04 Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása 

V05 Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása Csepelig 

A megbízás tárgya 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány   20 

  

id Projekt 

V06 2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új beépítésű lakóterületekig 

V07 
A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi kapcsolatainak javítása, 
Pesterzsébeten belüli villamoshálózat korszerűsítése 

V08 Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig 

V09 Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása 

V10 Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

V11 Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése, az Árpád úti villamos részleges visszaépítése  

V12 Pacsirtamező úti villamos 

V13 Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai oldalon 

1. táblázat EMT szinten vizsgált kötöttpályás projektek 

Az átfogó tanulmány készítése során további, más korábbi szerződések alapján vizsgált 

fejlesztési projektek priorizálását végeztük el. 

A projektek egymásra gyakorolt hatását 4 különböző szempont szerint vizsgáltuk: 

 Műszaki függés, melynek összetevői 

 pályaépítés ugyanazon a közterületen történik építés két projekt kapcsán, 

 áramellátás: az egyes projektek által érintett áramátalakítók közti 

átfedések, 

 járműhossz: a korábban hosszú járművel nem járt viszonylatok igényelte 

beavatkozások átfedése  

 Hálózatátszervezéssel: két projektben javasolt viszonylathálózat átszervezés 

azonos villamosviszonylatokat érint; 

 Ráhordó hálózat átszervezésével: A projekthez kapcsolódó ráhordó hálózat 

átszervezés hatásterületei egymásra fednek; 

 Várható indirekt hatás (forgalmi átrendeződés) kapcsán: a forgalmi 

átrendeződés hatásterülete egymásra fed. 

Az alábbi két hatásmátrix projektpáronként, és hatótényezőnként mutatja be a projektek 

egymásra hatását. 

A 2. táblázat és 3. táblázatban feltűntettük V14-V16 jelölésrendszerben azon projektek 

is, amelyek a jelen projektben elvégzett vizsgálatoknak nem képezték részét, 

ugyanakkor a fővárosi fejlesztési tervekben szerepelnek, és az elmúlt időszakban 

költség-haszon elemzés készült hozzájuk. Ezek a következők: 

 Budai fonódó villamosközlekedés külső Bécsi úti meghosszabbítása (V14), 

 Budai fonódó villamosközlekedés III. ütem (Műegyetem rakpart) (V15), 

 Fogaskerekű vasút fejlesztése és meghosszabbítása (V16) 
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1. ábra EMT szinten vizsgált kötöttpályás projektek 
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2. táblázat Vizsgált projektek egymásra gyakorolt hatásai (hatásmátrixok) I. 

Ezután a projektek egyenként, önállóan vizsgáltuk, majd az ezt követő tervezési 

fázisban végeztünk olyan priorizálást, mely a projektek esetleges egymásra hatásával is 

számolt. A torzítások elkerülése érdekében ekkor egyes projektek EMT-ben hátrasorolt 

változatai is visszakerültek a vizsgálati körben, amennyiben várható volt, hogy az 

együttes hatások kapcsán a projektváltozatok hatékonysági sorrendje változhat. 

A munka első fázisában, az egyes villamos pályaszakaszok és a trolibusz hálózat 

fejlesztésére irányuló előzetes megvalósíthatósági tanulmányok (13 + 1 db EMT) 

részeként részletes és széleskörű helyzetelemzési munkarészek kerültek kidolgozásra. 

A projekt javaslatok készítését forgalmi, hálózati és műszaki vizsgálatok előzték meg. 

Forgalomfelvételeink során nem csupán a mennyiségi vizsgálatok (utasszámlálások, és 

közúti forgalomfelvételek, illetve archív keresztmetszeti adatok összegyűjtése) történtek, 

hanem a kiemelt helyeken, pl. a tervezett hálózatosodás kapcsán megszűnő, átalakuló 

átszállópontokon honnan-hova kikérdezéseket is végeztünk. 

Keretfeltételek 
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3. táblázat Vizsgált projektek egymásra gyakorolt hatásai (hatásmátrixok) II. 

Feltártuk a meglévő villamospályák, áramellátási és egyéb szakági létesítmények 

műszaki állapotát, kapacitását, tervezés szempontjából főbb jellemzőit. Vizsgáltuk a 

közúti és kerékpáros létesítmények kapcsolódó elemeit, mind hálózati hiányok, mind 

kapacitáshiány, egyéb problémák (pl. átmenő forgalom) tekintetében. 

A forgalmi adatok alapján került kalibrálásra az a budapesti agglomerációs forgalmi 

modell, mellyel nem csak a közlekedési vizsgálatokat végeztük, hanem a 

városfejlesztési, hatékonyság-, és környezeti hatások vizsgálatát is megalapoztuk. 

Vizsgálataink a közösségi közlekedés és közúti közlekedés helyzetének részletes 

vizsgálata (infrastruktúra, műszaki állapot, forgalmi helyzet, szolgáltatási színvonal, 

keresleti igények feltérképezése) mellett az egyes vonalfejlesztések által érintett 

hatásterületek városszerkezeti adottságainak és fejlesztési potenciáljának vizsgálatára 

is kiterjedtek. 



 

  

Az elemzés során az egyes projektek által érintett területeket a potenciálisan megjelenő 

hatások területi kiterjedése alapján közvetlen, közvetett szűkebb és közvetett, tágabb 

hatásterületekre osztottuk, melyekre eltérő mélységű elemzéseket és vizsgálatokat 

készítettünk. 

A vonalfejlesztés által érintett térfalak menti közvetlen, valamint a tervezett fejlesztéssel 

párhuzamosan értelmezett 2*500 méteres sávot magában foglaló, azaz a tervezett vonal 

mentén néhány tömbnyi mélységben értelmezhető szűkebb közvetett hatásterületek 

vonatkozásában részletes érték-és problémaelemzés készült, a terület 

városszerkezeti összefüggéseinek, területhasználatának, épített és természeti 

értékeinek, jelenlegi ingatlanpiaci helyzetének bemutatására összpontosítva. Sor 

kerülhetett továbbá a projekt által érintett térség fejlesztési potenciáljának feltárására a 

területhasználat alapján előrevetített fejlesztési lehetőségek, ismert fejlesztési 

szándékok mentén. 

A közvetett, tágabb hatásterületek vonatkozásában a tervezett fejlesztés a város 

szerkezetében elfoglalt helyének és szerepének átfogó jellemzésére, és tágabb városi 

szerkezethez történő illeszkedésének elemzésére kerülhetett sor. Az EMT-kben 

részletesen kidolgozott, és fenti logikát követő elemzések következtében az átfogó 

megvalósíthatósági tanulmányban ezen fejezetek nem kerülnek újbóli ismertetésre. 

A projekt nélküli esetben figyelembe veendő közlekedésfejlesztéseket a Megrendelő 

diszpozíciója tartalmazta. Eszerint a projekt megvalósítása során a mai hálózat mellett a 

következő, jelenleg fejlesztés alatt álló vonalak megépülésével kellett számolni: 

1. a budai fonódó villamoshálózat I. ütemének kiépülése, ennek részeként a Széll 

Kálmán téri ág és a Bem rakparti ág kiépülése; 

2. az 1-es és 3-as villamosvonalak rekonstrukciója, valamint az 1-es 

villamosvonal Fehérvári útig történő meghosszabbítása; 

3. a 42-es villamos külső, Gloriett-telepig történő hosszabbítása; 

4. az M4 metróvonal Kelenföldi pu. és Baross tér közötti megvalósulása; 

5. a 2. sz. vasútvonal fejlesztése; 

6. a 70-71. sz. vasútvonal fejlesztése, ennek részeként Rákosrendező állomás 

személyforgalmi funkciójának megszüntetése, áthelyezése; 

7. a 100. sz. vasútvonal fejlesztése, beleértve a Mexikói útnál kialakítandó új 

vasúti megállóhelyet is. 

8. Várbazár fejlesztése 

Fentiekre vonatkozóan a Megrendelő viszonylatszinten kidolgozott diszpozíciót adott, az 

ennek megfelelően kidolgozott közlekedési hálózat lett a projektek vizsgálata során az 

összehasonlítás alapja. 

A projekt nélküli állapotban feltártuk és egyeztettük a járműpark, járműtelepek fejlesztési 

elképzeléseit, illetve bemutatjuk a projekt nélküli esetben akadálymentesítéssel érintett 

megállóhelyek körét. 

Projekt nélküli állapot 
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Villamos 
projekt 
jele 

Neve 
ENPV 

városfejlesztési 
hatások nélkül 

BCR 
városfejlesztési 
hatások nélkül 

ENPV 
városfejlesztési 

hatásokkal 

BCR 
városfejlesztési 

hatásokkal 

Sorrend ENPV 
alapján 

Sorrend BCR 
alapján 

V04 
Külső villamos körgyűrű északi irányú 

meghosszabbítása 5 465 109 9,33 5 558 752 9,78 1 1 

Troli Troli komplex hálózati fejlesztés 1 303 130 1,94 1 303 130 1,94 2 4 

V02-10 
Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet 

hídon és a Rákóczi úton és Thököly út - Bosnyák tér - 
Újpalota kötöttpályás kapcsolata 173 055 1,05 445 277 1,13 3 6 

V13 
Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai 

oldalon 315 604 3,17 370 844 3,56 4 3 

V01 
Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky 

úton és a Váci úton keresztül -349 523 0,83 328 698 1,16 5 5 

V07 
A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet 
belvárosi kapcsolatainak javítása, Pesterzsébetenbelüli 

villamoshálózat korszerűsítése 238 052 4,29 238 052 4,29 6 2 

V08 Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig -64 562 0,92 -56 004 0,93 7 7 

V05 
Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása 

Csepelig -117 863 0,27 -102 916 0,36 8 12 

V03 
1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő 

meghosszabbítása -164 445 0,61 -139 905 0,67 9 9 

V15 Műegyetem rakparti villamos -221 082 0,79 -221 082 0,79 10 8 

V11 
Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése, az Árpád úti 

villamos részleges visszaépítése -514 573 0,41 -505 230 0,42 11 10 

V09 Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása -579 310 0,30 -552 281 0,33 12 13 

V12 Pacsirtamező úti villamos -724 376 -0,16 -639 258 -0,02 13 16 

V14 Külső Bécsi úti villamos -649 779 0,40 -649 779 0,40 14 11 

V06 
2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új 

beépítésű lakóterületekig -1 108 711 -0,20 -918 419 0,00 15 14 

V16 Fogaskerekű vasút fejlesztése -1 471 812 -0,01 -1 451 411 -0,01 16 15 

4. táblázat A vonali változatokból képzett prioritási lista 

Prioritási lista 

lista 
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A tervezés előző fázisában 13 villamosprojektre előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányokat készítettünk, melyekben lehetséges megvalósítható változatokat 

vizsgáltunk. A közbeszerzési kiírásnak megfelelően jelen projektfázis részeként további, 

párhuzamosan előkészítés alatt álló villamosprojektek hatékonysági vizsgálatát is 

elvégeztük a Megrendelő által szolgáltatott tervelőzményekben szereplő műszaki 

kialakítás, hálózati javaslatok és beruházási költségek, figyelembe vételével, de a jelen 

szerződés keretében használt forgalmi modell és változatelemzési módszertan 

alkalmazásával. 

Trolibusz hálózati javaslatok vizsgálata már az előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányok során is hálózati szinten történt meg, mert a vizsgálandó projektek 

önmagukban sokkal kisebb mértékű hatással jártak, mint a hálózat teljes átszervezése. 

A vizsgálandó szakaszok hálózatba vonásával komplex hálózati változatokat dolgoztunk 

ki. A változatelemzés részeként kiválasztottuk a legmegfelelőbb hálózati változatot, majd 

egy-egy vizsgálandó szakasz „elhagyása” után költség-haszon elemzéssel állapítottuk 

meg, hogy az adott szakasz mennyiben járul hozzá a kidolgozott hálózati változat 

sikeréhez. Ennek alapján a kedvezőtlen hatékonyságú elemek kizárása után készült az 

un. „troli E” változat, melyet a komplex hálózati javaslatba beépítettünk. 

A komplex változatokat az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok eredményei 

alapján állítottuk össze. Elsősorban a haszon költség arány mutatókat és a projektek 

függetlenségét vizsgáltuk, a projekteket függetlenség és társadalmi hatékonyság alapján 

rangsoroltuk, majd a komplex hálózati projekt összeállítása során az alábbi elveket 

követtük: 

 azokat a projekteket, melyek a többi projekttől a leginkább függetlenek és BCR 

mutatójuk nem érte el az 1,0 értéket, a komplex hálózati projektben nem 

szerepeltettük. 

 a komplex hálózati projektbe a függetlennek kevéssé tekinthető projektek 

esetében a 0,7-nél nagyobb BCR-rel rendelkező projekteket is felvettük. 

Számos korábbi tapasztalatunk alapján elmondható, hogy amennyiben egy 

projekt BCR mutatója 0,7 alatti, azt más projektek együttes hatásuk révén már 

nem javítják fel megfelelő társadalmi hatékonyságúra, legfeljebb a 

hatékonysági mutatók súlyozódnak úgy, hogy a nagyobb hatékonyságú és 

hatású projektet társadalmi a kisebb hatékonyságú és hatású projekt nem 

rontja az elvárható szint alá.  

További szempontok: 

 Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány során a projektek esetében csak a 

működéshez szükséges járműigény beszerzésével számoltunk, az átfogó 

tanulmányban be kívánjuk mutatni, hogy az akadálymentesítési intézkedések 

Megrendelő által elvárt szinten történő teljesítése (járműbeszerzés, 

peronátépítések), milyen hatással vannak a komplex hálózati projekt társadalmi 

hatékonyságára. 

 A projektek együttes megvalósítása során nem lehetséges a projekteket 

egymástól függetlenül, módosítás nélkül egységes hálózatba integrálni, mert a 

Az előzetes 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 
eredményeinek 
összefoglalása 

Vizsgált komplex 
hálózati változatok 
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projektekhez kapcsolódó hálózati javaslatokban tervezett viszonylatok 

átfednek. 

 Az Erzsébet hídon szükséges beavatkozások költsége és szükségessége 

magas, ugyanakkor a tervezés jelenlegi szakaszában csak nagy 

bizonytalansággal becsülhető előre. Éppen ezért a vizsgálat során felmerült az 

igény, megrendelői diszpozíció egy olyan hálózati vizsgálatra, mely az Erzsébet 

hídon és a Kossuth Lajos utcán villamospálya-építéssel nem számol. 

A V03-as projekt, habár a fent leírt megtérülési mutatóval nem rendelkezik (<0,7), 

bekerült a komplex vizsgálatba, mivel a feladatkiírásban is szereplő euórpai uniós 

kötelezettségnek megfelelően az 1-es villamos a most még hiányzó szakasz 

megépülésével válik teljessé, hiszen az Etele térig tartó 1-es villamos lényegesen jobb 

hálózati kapcsolatokkal rendelkezik, mint az ideiglenesen a Fehérvári útig 

meghosszabbított vonal. 

Az alacsony megtérülési mutató oka többek között, hogy az alábbi, a vonal teljes 

kiépítéssel járó többlet járulékos létesítési költségei ezt a rövid szakaszt terhelik: 

 a hiányzó dél-budai áramátalakító és 

 a csúcsidőszakon kívüli tárolásra is alkalmas, a vonal hosszának és a csúcsidei 

gyakoriságnak megfelelő kapacitású és funkciójú végállomás. 

 

A vizsgálandó komplex hálózati projekteket a jelölt projektekből állítottuk össze (2. ábra). 

Kidolgozásra került egy maximum változat (A), valamint további három (B, C, D), 

amelyek az Erzsébet híd hálózatba integrálását nélkülözi. A maximum változatból 

képeztünk egy akadálymentesített változatot is (E). 

A két fő hálózati változat struktúra között  (A <-> B, C ,D) alapvető különbséget a 

műszaki kockázatot jelentő Erzsébet hídi szakasz, illetve a szűk keresztmetszetet okozó 

Kossuth Lajos utcai szakasz kialakítása, illetve a kapcsolódó viszonylat-hálózati 

kialakítás jelent. 
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2. ábra A komplex hálózati vizsgálatban figyelembevett hálózati elemek 
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Az „A” változat számol az Erzsébet hídon villamosközlekedéssel. Villamos 

viszonylathálózatát az alábbi ábra mutatja. 

 

3. ábra Az "A" hálózati változat javasolt villamos viszonylathálózata 

A „B”, „C” és „D” komplex változatok pedig a következők: 
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4. ábra A "B" hálózati változat javasolt villamos viszonylathálózata 

 

5. ábra A "C" hálózati változat javasolt villamos viszonylathálózata 
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6. ábra A "D" hálózati változat javasolt villamos viszonylathálózata 

A változatelemzés a KÖZOP projektek esetében szokásos közgazdasági költség-

haszon elemzési eszköztárral történik. Az alkalmazott költség-haszon elemzési 

módszertan fontos jellemzője, hogy a társadalmi hasznok között a kötöttpályás 

infrastruktúra fejlesztés városfejlesztő hatását is figyelembe veszi. 

Az akadálymentesítés nélküli komplex változatok költség-haszon elemzésének 

eredményét a 5. táblázat tartalmazza. 

  
 ”A” 

változat  
„B” 

változat  „C” változat  
„D” 

változat  

Közgazdasági nettő jelenérték 
(ENPV; m Ft) 170 442,36 160 040,79 186 610,25 155 683,80 

Közgazdasági belső megtérülési ráta 
(ERR;%) 15,62% 17,10% 18,13% 16,77% 

Hatás költség arány (BCR) 2,70 2,62 2,91 2,59 

5. táblázat A  vizsgált változatok eredményeinek összehasonlítása 

Változatelemzés 
módszere 

Változatelemzés 
eredménye 
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Az akadálymentesítés nélküli változatok közül a költség-haszon elemzés alapján az „C” 

hálózati változat bizonyult kedvezőbbnek. Az ebből képzett „E” (akadálymentesítéses) 

hálózati változattal összevetve a következő közgazdasági eredményeket kapjuk: 

  „C” változat  „E” változat  

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; m Ft) 186 610,25 137 474,03 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 18,13% 12,19% 

Hatás költség arány (BCR) 2,91 1,98 

6. táblázat A „C” és „E” változat ok eredményeinek összehasonlítása 

Az akadálymentesített változat BCR mutatója alacsonyabb, mint az akadálymentesítés 

nélküli hálózati változatok mutatói. Az akadálymentesítés társadalmi hasznaiban a 

kényelem növekmény miatt érzékelt felhasználói költség csökkenése szerepel, az 

akadálymentesítés szükségessége emiatt nem elvethető, ugyanakkor ütemezésben 

figyelembe vehető a kapott eredmény. 

Habár a hálózati változatok között kedvezőbb BCR mutatóval a „C” jelű Erzsébet híd 

nélküli változat rendelkezik a legnagyobb megtérülési mutatóval, az a Ferenciek terén 

létesítendő végállomás kapacitásának végletekig kihasználásával az elméleti 

működőképesség a gyakorlatban nagy valószínűséggel nem biztosítható. Az „A” jelű 

változatban az Erzsébet hídi kialakítás magasabb beruházási költségeit kissé magasabb 

hasznokkal ellensúlyozza, illetve nem jelenik meg benne az Astoria csomópont 

átalakítása miatt várható közúti időveszteség. Itt külön vizsgálat sorát képezte a híd 

átépítésével járó közúti forgalomkorlátozás okozta időveszteségek meghatározása, 

amely rontja a projekt megtérülési mutatóját. A hídátépítés szükséges mértéke 

hídvizsgálatok előtt bizonytalan, a projektben az ortotróp pályalemez cseréjének 

költsége szerepel. A szükséges lezárás időtartamának ismeretében a projekt hasznaiból 

az ideiglenes állapot közúti idővesztesége levonható, ez a projektváltozatok közötti 

különbséget csökkenti. 

Mivel a komplex hálózati projekt vizsgálata során a 42-es villamos Gloriett telepig 

történő meghosszabbítása a közbeszerzési kiírás szerint a projekt nélküli esetben 

szerepel, a komplex hálózati projekt részeként nem vizsgáltuk, ettől függetlenül a 

korábbi vizsgálat alapján megvalósításra javasolható. 

A városfejlesztési szinergiák egy-egy városrész esetében jelentős, és kedvező 

hatásokat eredményeznek, de hangsúlyozni kell, hogy ez csak a nagyobb fejlesztési 

potenciállal bíró területekre igaz. A szinergikus folyamatok kedvező és kellő nagyságú 

megvalósulása esetén egy-egy városrész jelentősebb felértékelődése is várható, amely 

az ingatlanpiac dinamizálását, az ingatlanállomány organikus megújulását is magával 

hozza. Ezen folyamatok a lakosság kicserélődését, új funkciók megjelenését, minőségi 

javulását eredményezik, tehát míg összességében az érintett területen élők 

életminősége javul, addig más területeken, pl. a lakosság kicserélődése során az 

elköltözők „célterületein”, a szlömösödés felgyorsulásával negatív hatások is várhatók. 

Tanulságok, értékelés 
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2 A KEDVEZMÉNYEZETT 

BEMUTATÁSA 

2.1 A kedvezményezett(ek) általános bemutatása 

2.1.1 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.). 

A Fővárosi Önkormányzat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról 

szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet szerint a BKK Zrt. a közfeladat ellátásának 

felelőse. A BKK Zrt. mint ajánlatkérő in house szerződéssel kijelöli a BKV Zrt-t 

közszolgáltatónak. A bevételek számvitelileg a BKK Zrt-ben is megjelennek, majd a 

díjbevételekből és a kapcsolódó támogatásokból fizeti meg a BKK Zrt. a közszolgáltatás 

díját a BKV Zrt. számára. 

Budapest Főváros Önkormányzata 1829/2010 (X.27.) sz. határozatával - a Fővárosi 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonjogok gyakorlásáról szóló 

75/2007 (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 52 §. (1) bekezdése a) pontja alapján alapítói 

jogkörében eljárva - határozatlan időre megalapította a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (BKK Zrt.). A társaság kizárólagos 

(100 %-os) tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata. A társaság létrehozatalának 

időpontja, az Alapító Okirat aláírásának napja 2010. november 2. A társaság 

cégbejegyzése 2010. november 16-án történt meg. 

A BKK Zrt. tevékenységét alapvetően a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött 

Közszolgáltatási Szerződése határozza meg, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 

22-ei ülésén fogadott el, s amelynek hatálya 2012. december 31-ig terjed ki. A 

szerződés tekintettel van a Személyszállítási Szolgáltatásokról szóló törvény várható 

elfogadására is. 

Név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Székhely 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Telefonszám +36/30/774-1002 

Telefax szám +36/30/774-1001 

Web www.bkk.hu 

Cégjegyzékszám 01-10-046840 

Adószám: 23028966-4-44 

TEÁOR szám 49.31 /Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás/ 

Képviseli Vitézy Dávid vezérigazgató 

7. táblázat A BKK Zrt. főbb adatai  

Jogi státusz 
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A társaság tevékenysége folytán "megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer 

működtetése és fejlesztése között", egységes finanszírozási rendszert működtet, ellátja 

a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szolgáltató cégek tulajdonosi 

felügyeletét, koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi, 

önkormányzati, közmű- és egyéb beruházásokat, valamint aktív szerepet vállal a 

regionális közlekedési együttműködésben. 

A BKK Zrt. átvette a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési osztálya által ellátott 

feladatokat (közlekedésszervezési és -fejlesztési feladatokat), a BKV Zrt-től a 

tarifapolitikával kapcsolatos tevékenységet, a szolgáltatástervezési és -fejlesztési, a 

forgalomirányítási, a jegy és bérletértékesítési, illetve ellenőrzési feladatokat, továbbá a 

forgalombiztonsági, az utastájékoztatási és kommunikációs feladatokat. 

A társaság az FKF Zrt-től átvette a közútkezelés irányításával, megrendelésével, 

ellenőrzésével és a közúti forgalomirányítással kapcsolatos fővárosi feladatokat. 

Emellett a BKK Zrt. átvette a Parking Kft. és a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető, 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. teljes feladatkörét. 

A BKK Zrt. készíti elő és hajtja végre a főváros közlekedési stratégiáját, integráltan 

irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat (különösen a közúti és a 

közösségi közlekedést). A társaság rendeli meg és finanszírozza a közösségi és a 

közúti közlekedési közszolgáltatásokat, fejleszti a város közlekedését, érvényesíti az 

esélyegyenlőség, a fenntarthatóság, illetve a gyalogos- és kerékpáros közlekedés 

szempontjait. 

Az új működési rendszer révén a BKV Zrt. tisztán szolgáltat, üzemeltető cégként 

tevékenykedik, kizárólagos feladata a BKK Zrt. által megrendelt közösségi közlekedési 

szolgáltatás üzemeltetése és az ehhez szükséges fővárosi infrastruktúra biztosítása. 

A BKK Zrt. fő feladatai a következőkben foglalhatók össze: 

 Integrált városi közlekedésirányításhoz, közlekedési stratégiához tartozó 

feladatok: 

 a közlekedési ágazat városi szintű irányítása regionális 

koordinációval, 

 fővárosi közlekedésfejlesztési stratégia és koncepciók készítése, 

aktualizálása, konzultációja és végrehajtása, 

 Közlekedésfejlesztési, beruházási feladatok: 

 fejlesztési projektek kidolgozása, tervezése, megtérülési 

vizsgálata, társadalmi egyeztetése 

 nagyprojektek és más EU támogatású projektek 

lebonyolítása, összehangolása, menedzsmentje, 

kedvezményezetti feladatainak ellátása 

 

Feladatkör 

Főbb feladatok 
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7. ábra A BKK Zrt. szervezeti ábrája 
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 Közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

 hálózat és menetrend tervezése, szervezése 

 tarifakoncepció kidolgozása 

 megrendelői kompetenciák, feladatok ellátása, személyszállítási 

közszolgáltatási szerződés menedzsmentje, elszámolási 

rendszerének működtetése 

 közösségi közlekedéssel kapcsolatos minőségi elvárások definiálása, 

nyomon követése, végrehajtás ellenőrzése 

 ügyfélkapcsolati feladatok ellátása 

 jegyek és bérletek értékesítése, ellenőrzése 

 integrált utastájékoztatás 

 közösségi közlekedés egységes, fővárosi szemléletű 

forgalomirányítása 

 budapesti közforgalmú hajózással kapcsolatos feladatok ellátása 

 regionális szereplőkkel való együttműködés 

 Közúti közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

 közutak forgalomtechnikai, fejlesztési koncepcióinak elkészítése, 

optimális forgalomtechnikai rendszerének kialakítása 

 közlekedési célú közterületek forgalmi rendjének kialakítása 

 intelligens közlekedésmenedzsment működtetése 

 fővárosi közutak kezelési, üzemeltetői feladatainak ellátása 

 egységes közúti forgalomirányítás 

 taxiközlekedés felügyelete, taxiállomások üzemeltetése 

 budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztésének egységes irányítása 

 parkolási stratégia kidolgozása, fizető parkolási rendszer 

közszolgáltatási megszervezése 

 teherforgalmi és személyforgalmi behajtási díjakkal kapcsolatos 

feladatok ellátása 

A BKK Zrt. szervezetének felépítési folyamata, és általában a fővárosi közlekedési 

intézményrendszer átalakítása 2011-ben kezdődött és 2012. évben zárult le. 

A BKK Zrt. az indítandó EU projektek átvétele és lebonyolítása érdekében egyik első 

szervezeti egységeként hozta létre a Stratégiai Fejlesztési és Beruházási Divíziót, amely 

a szakmai projektek előkészítését és megvalósítását is végzi. A Divízió személyi 

állománya részben olyan, a Fővárosi Önkormányzattól és a BKV Zrt-től átvett 

munkavállalókra alapul, akik korábban is a fővárosi közlekedési beruházásokkal 

foglalkoztak. A Divízió foglalkoztat az EU támogatások felhasználásában, a műszaki 

tervezési és üzemeltetési ismerettel és gyakorlattal rendelkező dolgozókat is. Ezen kívül 

felállításra került a gazdasági-, a közbeszerzési- és a sajtókommunikációs területek is, 

amely szervezeti egységek a beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, 

közbeszerzési és tájékoztatási feladatokat fogják elvégezni. 

Projekt előkészítés és 
megvalósítás 
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Budapesten az elmúlt években több saját beruházásos villamospálya-fejlesztés valósult 

meg, így a Fővárosi Önkormányzat és intézményei az infrastruktúra bővítésében és 

rekonstrukciójában megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. 

 4-6-os villamosvonal, nagykörúti villamos pálya rekonstrukció (világbanki 

projekt); 

 4-6-os villamosvonal, nagykörúti áramellátás korszerűsítése (KIOP projekt), 

valamint a peronok átalakítása az akadálymentes közlekedés érdekében; 

 1-es villamos vonal korábbi szakaszainak kiépítése (Könyves Kálmán körút); 

 Rendszeres pályafelújítások a teljes városi hálózaton (minden évben 

folyamatosan); 

 M2-es metró rekonstrukciója; 

 M4-es metró I. szakasz építése (jelenleg zajló beruházás). 

2.1.2 Üzemeltető, közszolgáltató 

A BKK Zrt. létrehozása után az üzemeltetői szerepkört ellátó BKV Zrt. 5 nagy ágazatot 

(autóbusz, villamos, metró, HÉV, trolibusz) működtet integrált rendszerben. A társaság 

járatai évente mintegy 1,3 milliárd utast szállítanak közel 2 ezer kilométeres viszonylat 

hosszon. A társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak száma 2010. év 

végén 12 305 fő volt.  

A BKV Zrt. Budapesten a tulajdonát képező járművekkel működteti a jelenlegi közösségi 

közlekedést.  

A Fővárosi Önkormányzat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról 

szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdésével a BKK Zrt-t a Fővárosi 

Önkormányzat feladatainak a rendeletben meghatározott körben és módon történő – 

ellátására, mint közlekedésszervezőt. A közlekedésszervezői feladatok ellátására, 

„Feladatátadásról és Feladatellátásról” szóló szerződést kötöttek. A feladat-ellátási 

szerződés 15 évre szól. 

Az ismertetett jogi háttér alapján volt jogosult a BKK Zrt. mint közlekedésszervező a 

BKV Zrt., - 1370/2007/EK Rendelet 2. cikkének j) pontjában, a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2§. 2.pontjában meghatározott 

feltételeknek megfelelő belső szolgáltató - mint közszolgáltató az új közszolgáltatási 

szerződés megkötésére. A közszolgáltatási Szerződés 2012. május 1-től lépett hatályba. 

2.2 A projekt elhelyezkedése a kedvezményezettek 

stratégiájában 

A BKK Zrt. az operatív közlekedésszervezési feladatok mellett, a stratégiai 

közlekedéstervezési folyamatokban is aktívan részt vesz. 

Nemrégiben elkészült a Budapesti közösségi közlekedés járműstratégiája, és jelenleg a 

szervezet keretein belül készül a 2009. évben elkészült Budapest Közlekedési 

Rendszerének Fejlesztési Terve legújabb felülvizsgálata. 

Az akadálymentesítésre, szolgáltatási szint emelésére alkalmas elektromos üzemű 

járművek ütemezetten történő rendszerbe állítása és ezzel a meglévő járműpark 

korszerűsítése megfelel a járműstratégia alapelveinek. 

Már megvalósult 
fejlesztések 
tapasztalatai 

Üzemeltető: BKV Zrt. 

A közszolgáltatási 
szerződés 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány   38 

  

A BKRFT legújabb ”B” változat a még nem hozzáférhető, a vizsgált villamosprojektek és 

a BKRFT viszonyát mutatja be az alábbi táblázat. 

 
Vizsgált villamos projekt 

A 2008. évi 
BKRFT-ben 

V01 
Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton 
keresztül szerepel 

V02 Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton szerepel 

V03 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása szerepel 

V04 Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása szerepel 

V05 Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása Csepelig részben szerepel 

V06 
2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új beépítésű 
lakóterületekig szerepel 

V07 

A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi 
kapcsolatainak javítása, Pesterzsébeten belüli villamoshálózat 
korszerűsítése nem szerepel 

V08 Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig szerepel 

V09 Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása nem szerepel 

V10 Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 
villamosként nem 
szerepel 

V11 
Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése, az Árpád úti villamos részleges 
visszaépítése  szerepel 

V12 Pacsirtamező úti villamos nem szerepel 

V13 Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai oldalon nem tárgya 

V14 Külső Bécsi út szerepel 

V15 Műegyetem rakpart szerepel 

V16 Fogaskerekű szerepel 

8. táblázat A vizsgált projektek a 2008. évi BKRFT-ben 

2.3 A projektmenedzsment-szervezet bemutatása 

A projektmenedzsment-szervezet bemutatását a Megrendelő szolgáltatta. 

A BKK Zrt. a projekt megvalósítására olyan végrehajtó szervezetet alakít ki és működtet, 

mely hozzájárul a projekt hatékony megvalósításához, a támogatás szabályszerű 

felhasználásához. A projektmenedzsment szervezet feladatait a BKK Zrt-n belül működő 

Stratégiai, Fejlesztés és Beruházási Divízió látja el. 

A BKK feladatai a projektmenedzsmentben: 

 Pályázati dokumentáció előkészítése, benyújtása, az értékelési folyamatban 

való részvétel; 

 Támogatási szerződés megkötése; 

 Közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása; 

 Kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötése és kezelése; 

 Beruházás műszaki lebonyolítása az üzemeltető folyamatos bevonása mellett; 

Stratégiai irányítás  
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 Kooperáció, kapcsolattartás a kivitelezőkkel, a Mérnökkel és az engedélyező 

hatóságokkal; 

 Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása; 

 Horizontális politikáknak való megfelelés biztosítása; 

 Adatszolgáltatás a megvalósítás során a hazai hatóságok, az Európai Bizottság 

támogató intézményei részére, rendszeres monitoring tevékenység; 

 Ellenőrzésekben való részvétel, adatszolgáltatás; 

 Jelentések, elszámolások elkészítése, pénzügyi lebonyolítás; 

 A Projekt Irányító Bizottság létrehozása, működtetése; 

 Projekt elszámolás elvégzése.  

A projekt menedzsmentjében üzemeltetőként és az infrastruktúra vagyon 

tulajdonosaként a BKV Zrt. változatlanul részt vesz. Feladatai:  

 Együttműködés, közreműködés a közbeszerzési eljárásokban a BKK Zrt-vel; 

 Műszaki diszpozíciók összeállítása, illetve szükség szerint véleményezése; 

 Üzemeltetői és tulajdonosi vélemények, hozzájárulások megadása; 

 Együttműködés a kivitelezőkkel és a Mérnökkel a kivitelezés, majd az üzembe 

helyezés és a használatbavételi eljárás során; 

 Számviteli tevékenységek elvégzése (eszköznyilvántartás változásai, 

aktiválások, stb.); 

 A BKV Zrt. által biztosítandó megvalósítási feltételek (vágányzár, buszpótlás, 

feszültségmentesítés, stb.) megteremtése; 

 A BKV Zrt-nél rendelkezésre álló/létrejövő, a projekttel kapcsolatos adatok, 

információk megadása a Projektgazdának; 

 Közreműködés a Projekt Irányító Bizottság munkájában. 

A projekt megvalósítás szakmai felelőse, operatív koordinátora a projektvezető. 

A támogató levél beérkezését követő öt munkanapon belül a BKK Zrt. Stratégiai, 

Fejlesztési és Beruházási Divízió vezetője (továbbiakban: Igazgató) javaslatot tesz a 

projektvezető személyére, aki a BKK Zrt. Stratégiai, Beruházási és Fejlesztési Divízió 

(továbbiakban: Divízió) munkatársa. A projektvezetőt a Projekt Irányító Bizottság (PIB) 

nevezi ki és hívja vissza. Az Igazgató szükség esetén intézkedik a projektvezető 

munkaköri leírásának módosításáról. A projektvezető fő feladata a projekt irányítása, a 

megvalósítás során felmerülő feladatok elvégzésének a koordinációja, a projekt team 

tagjainak a beszámoltatása. Munkáját az Igazgatóság projekt megvalósításáért felelős 

főosztályának vezetője (továbbiakban Főosztályvezető) ellenőrzi, aki a projekt 

megvalósításával kapcsolatban keletkező feladatok ellátására önálló, közvetlen 

felelősséggel bír. A projekttel kapcsolatos operatív lebonyolítást a projektvezető a 

Főosztályvezető ellenjegyzésével végzi, így biztosítva a négy szem elvének folyamatos 

A projektvezető 
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érvényesülését. Mindazon ügyekben, amelyek a PIB döntési kompetenciájába tartoznak, 

csak a BKK Zrt. vezérigazgatója jogosult eljárni. 

A projektvezető általános feladatai: 

 gondoskodik a projekt támogatási szerződés szerinti tartalommal és 

ütemezéssel történő megvalósításáról, a szükséges szerződések 

megkötéséről, azok szükség szerinti módosításáról; 

 előkészíti a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat; 

 folyamatos kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel, gondoskodik az 

előrehaladási jelentések elkészítéséről; 

 a Mérnök bevonásával jóváhagyja a kiviteli terveket; 

 a BKV Zrt-vel mint üzemeltetővel és az infrastruktúra tulajdonosával közösen 

elvégzi a folyamatos helyszíni ellenőrzés feladatait a kivitelezés során; 

 folyamatosan együttműködik a kivitelezőkkel és a többi szerződéses partnerrel 

a megvalósítás érdekében; 

 a megvalósítás ütemezéséhez igazodóan gondoskodik a támogatások 

lehívásához szükséges dokumentációk összeállításáról, a továbbításáról, az 

esetleges hiánypótlások határidőben történő megküldéséről; 

 irányítja a projekt tagok munkáját, felel a feladat megosztás hatékonyságáért 

és ellenőrzi az elvégzett feladatokat; 

 előkészíti az operatív döntéseket, együttműködik a Főosztályvezetővel e 

döntések meghozataláért, és tájékoztatja a Főosztályvezetőt a projekttel 

kapcsolatos napi eseményekről 

 a projekttagokat, a Főosztályvezetőt, az Igazgatót és a PIB-et információval 

látja el a projekt előrehaladásával kapcsolatban; 

 gondoskodik, hogy a projekttel kapcsolatos teljes dokumentációs anyag 

folyamatosan rendezett és naprakész formában rendelkezésre álljon; 

 elkészíti a projekt belső működését leíró szabályzatokat, gondoskodik azok 

naprakészen tartásáról; 

 ellenőrzi, és rendszeresen értékeli az irányítása alá tartozó projekttagok és a 

Mérnök tevékenységét; 

 jóváhagyja a projekttel kapcsolatos teljesítésigazolásokat, elszámolásokat és 

kifizetéseket a Mérnök tevékenységének igénybe vételével; 

 jóváhagyja és a KSZ-hez benyújtja a projekt előrehaladási jelentéseket; 

 ellenőrzi a projekttámogatást érintő pénzügyi elszámolások, kapcsolódó 

nyilvántartások szabályszerű vezetését; 

 ellenőrzi a támogatási szerződésben vállalt, a tájékoztatásra és nyilvánosságra 

és horizontális szempontrendszerre vonatkozó követelmények 

megvalósulásának és szabályszerűségének való megfelelést. 
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 gondoskodik a projekt lezárásával kapcsolatos feladatok végzéséről, a záró-

dokumentációs csomag elkészítéséről. 

A kijelölt projektvezető mellé az Igazgató meghatározott számú szakértőt delegál a 

projekt megvalósításáért létrejött projekt teambe. A projekt team tagok kinevezését a 

PIB hagyja jóvá. Az üzemeltetési szakértőket a BKV Zrt. illetékes igazgatói delegálják. 

Az Igazgató, illetve a BKV Zrt. illetékes igazgatóságának vezetője szükség esetén 

intézkedik a szakmai és pénzügyi menedzserek munkaköri leírásának módosításáról, 

amelyet a projektvezető készít elő. 

A szakmai és pénzügyi menedzserek ettől fogva ellátják a projektvezető által írásban 

vagy szóban rájuk bízott feladatot, de bármikor javaslatot tehetnek a projekt team 

munkájához, véleményezhetik a szakterületükhöz tartozó munkarészt a projekt hatékony 

megvalósítása érdekében. Kötelesek a munkaegyeztetéseken megjelenni és 

beszámolni a szakterületükön jelentkező feladatokról és azok teljesítéséről. 

A résztvevő szakterületek a következők: 

 járműüzemeltetés, 

 áramellátás, 

 biztosító berendezés, 

 pályaépítés, 

 építészet (peronok, kapcsolódó gyalogos létesítmények, zöldfelületek), 

 útépítés, közművek, 

 forgalomtechnikai lebonyolítás, buszpótlás megszervezése, 

 környezetvédelem (zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem), 

 esélyegyenlőség, 

 tájékoztatás és nyilvánosság, 

 közbeszerzés, jog, 

 pénzügy, 

 monitoring. 

Az így kiválasztott projekt team tagok gondoskodnak a Támogatási Szerződésben 

foglaltak végrehajtásáról. A projekt team tagjai a projektvezetőnek beszámolási 

kötelezettséggel tartoznak, és kötelesek a projektvezető és a PIB által megjelölt 

feladatok elvégzésére, a határidők betartására. A projekt tagok a projektvezető és a PIB 

döntéseit kötelesek végrehajtani. A projekt tagok munkáját a projektvezető 

kezdeményezésére az Igazgató jogosult értékelni, és indokolt esetben a PIB részére 

javaslatot tenni visszahívásukra. 

  

Projekt team  
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A projektszervezet feladatai: 

 a feladatkörét érintő közbeszerzések bonyolítása, szerződéskötések; 

 az ár – minőség – határidő egyensúlyban tartása a Mérnök segítségével; 

 forgalmi és üzemeltetői problémák kezelése; 

 kiviteli tervek ellenőrzése, jóváhagyásra történő előkészítése; 

 a kivitelezés során a terveltérések kezelése; 

 ütemezés: műszaki folyamatok figyelemmel kísérése, ütemterv aktualizálása és 

módosítása, kockázatelemzés; 

 a projekttel kapcsolatban az ellenőrzést végzők fogadása, a vizsgálati 

jegyzőkönyvek aláírása; 

 minőség-ellenőrzés: műszaki ellenőrzés, próbaüzem ellenőrzés, üzembe 

helyezésben közreműködés, segítségnyújtás a beruházói szint szereplőinek; 

 adatszolgáltatás a kifizetési kérelmek, előrehaladási jelentések 

összeállításához; Projekt Előrehaladási Jelentés/Záró Projekt Előrehaladási 

Jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása és megküldése a KSZ-nek; 

 támogatási szerződés módosítások előkészítése, változás bejelentések 

kezelése az előírásokkal összhangban; 

 pénzügyi lebonyolítás végzése, teljesítésigazolások előkészítése; 

 pénzügyi ellenőrzés (szükség szerint külső szakértő, pl.: számviteli ellenőrzést 

végző könyvvizsgáló bevonásával), a projektet érintő pénzügytechnikai 

lebonyolítás összehangolásáért, a felmerülő, támogatást érintő pénzügyi 

elszámolások, kapcsolódó nyilvántartások szabályszerű vezetéséért, a 

szervezeten belüli folyamatos egyeztetésért; 

 a projekt adminisztrációs feladatok elvégzése, emlékeztetők, jegyzőkönyvek 

írása; 

 a projektvezető általános támogatása; 

 projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó egyéb, nem műszaki jellegű 

feladatok: 

 kapcsolattartás az érintett külső szervekkel, különösen a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséggel, a közreműködő szervezetekkel, monitoring bizottságokkal, 

valamint az ellenőrzési és igazoló hatósággal, továbbá az egyéb érintettekkel; 

 a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos, a közreműködő szervezet és az NFÜ 

KFF felé történő tájékoztatási kötelezettségek megfelelő biztosítása; 

 a támogatási szerződésben vállalt, a tájékoztatásra és nyilvánosságra 

vonatkozó követelmények megvalósulásának, illetve szabályszerűségének 

ellenőrzése; 

 a horizontális szempontoknak való megfeleltetés. 
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A megvalósításban jelentős szerepet kapnak a projektszervezeten kívül jelölt szereplők, 

mint a Mérnök, a Kivitelezők, beszállító, a független könyvvizsgáló és független PR 

szakértő, akik a BKK Zrt., mint beruházó közvetlen megbízásából látják el szerződésben 

foglalt feladataikat. 

A külső szakértői szolgáltatást nyújtó külső szakértők és/vagy projekt tanácsadó 

cég(ek)et közbeszerzés keretében szükséges beszerezni. A szolgáltatás 

igénybevételekor célszerű a projektalapú elszámolási rendszer alkalmazása 

(„tanácsadói óra egységár” alapú elszámolás helyett). 

A Mérnök a megkötött szerződés tartalmától függően a BKK Zrt. projektvezetőjének 

felügyelete alatt végzi munkáját. A mérnök az alábbi feladatokat látja el: 

 a beruházó szakmai képviselője, 

 a beruházás lebonyolításáért felel, azt folyamatosan nyomon követi, 

 ellenőrzi és igazolja a kivitelezők ütemterveknek megfelelő teljesítését, 

 javaslatokat tehet a tervektől való eltérésre, változtatási kérelmeket, 

számlaösszesítőket készít, 

 elkészíti a havi előrehaladási jelentéseket, 

 jóváhagyja az esetleges többletmunkát, 

 szerződésmenedzsment: koordináció, menedzsment és monitoring, 

 a projektben közreműködőkkel kötött szerződésekkel kapcsolatos vitás 

kérdésekben állásfoglalás, 

 költség- és ütemezés menedzsment, 

 a kivitelezők, szállítók teljesítésigazolásának jóváhagyása, 

 teljes dokumentációs rendszer kialakítása, illetve működtetése,  

 a megfelelő formátumok, engedélyek, elektronikus és papír alapú 

adatkezelése, levelezés dokumentumok rendszerezése, tárolása, 

 a projekt kockázatok azonosítása, azok menedzselése. 

 A kivitelezők, beszállítók, alvállalkozók a projektszervezet irányításával a 

mérnök ellenőrzése mellett működnek a közbeszerzés alapján kötött 

szerződések szerint. 

  

Projektszervezeten 
kívüli szereplők 
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2.4 Az egyeztetési folyamatba bevont partnerek 

bemutatása 

2.4.1 Kerületi önkormányzatok 

Az egyeztetési folyamatba bevont, a projektek által érintett kerületek: 

 Budapest Önkormányzat, 

 I. kerület, 

 II. kerület, 

 V. kerület, 

 VI. kerület, 

 VII. kerület, 

 VIII. kerület, 

 IX. kerület, 

 XI. kerület, 

 XII. kerület, 

 XIII. kerület, 

 XIV. kerület, 

 XV. kerület. 

2.4.2 Szakmai szervezetek 

Az egyeztetési folyamatba bevont, a projektek által érintett szakmai szervezetek: 

 Magyar Államvasutak Zrt., 

 BKV Zrt. 

 Magyar Mérnöki Kamara, 

 DBR Metró Projektigazgatóság 

2.4.3 Civil szervezetek 

Az egyeztetési folyamatba bevont, a projektek által érintett civil szervezetek: 

 Magyar Közlekedési Klub 

 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 

 Levegő Munkacsoport 
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3 A PROJEKTHÁTTERE 

3.1 Gazdasági- társadalmi-környezeti alapadatok 

A projekt helyszíne Budapest. A tervezett fejlesztések a budai oldalon az I., II. és XI. 

kerületeket, míg Pesten az V., VI, VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XIX., és a XX: 

kerületeket érintik. 

Budapest nem csak Magyarország fővárosa, a Közép-magyarországi régió központja, 

hanem az ország közigazgatási, gazdasági, kulturális és turisztikai központja. 

A politikai, közigazgatási és gazdasági változásokkal telt elmúlt 20-25 évben Budapestet 

erős gazdasági és társadalmi fejlődés jellemezte. Átalakult a gazdasági szerkezet, a 

foglalkoztatási struktúra, a kereskedelem és a terület-felhasználás. Ezzel együtt 

megváltozott a népesség száma és összetétele, nőttek a fajlagos utazási igények és a 

motorizációs szint, átalakultak az utazási szokások. 

Az érintett területek társadalmi-gazdasági jellemzői elsősorban a 2011. évi nép-

számlálás, valamint Budapest statisztikai évkönyvei alapján értékelhetők; az elmúlt évek 

változásairól, a tendenciákról idősorok alapján kaphatunk képet. 

A nyolcvanas években Budapest lakossága már meghaladta a 2 millió főt, de az ezután 

tapasztalható természetes népességfogyás, valamint az 1993-tól kezdődő 

szuburbanizáció, vagyis a lakónépesség agglomerációba való kitelepülése együttesen 

okozta, hogy a főváros lakossága 2005-re 1,7 millió fő alá csökkent. Az elmúlt években 

1,7 millió fő körül (kevéssel a fölött) állandósult a népesség száma és elindult egy 

kismértékű növekedés is. 

 

8. ábra: Budapest és Pest megye lakos-számának változása, fő lakos (Forrás: KSH) 
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Budapest lakosságszámának számbavételekor azonban nem szabad figyelmen kívül 

hagyni az agglomerációs településeket, a budapesti gazdasági tér területét, mely 

összességében egy több mint 3 millió fős térséget jelent. 

A lakosság területi eloszlásának változása miatt a Főváros népsűrűsége csökkent az 

elmúlt 20 évben, azonban így is Budapest az ország legsűrűbben lakott települése (kb. 3 

300 fő/km2). 

 

9. ábra A budapesti lakónépesség változása kerületek szerinti bontásban (Forrás: KSH) 

Megjegyzendő, hogy az utóbbi néhány évben ezen negatív tendenciák megfordulni 

látszanak. Egyrészt az ezredforduló óta az 1000 lakosra jutó élve születések aránya – 

ugyan továbbra is alacsony, de – enyhén növekszik, másrészt a fővárosba való növekvő 

mértékű visszaköltözés (elsősorban a felnövő fiatalokra jellemző) mellett jelentősen nőtt 

az itt megtelepülő külföldiek száma. (A KSH adatai szerint visszájára fordult a ki- és 

beköltözések trendje, 2005-ben a külföldieket is figyelembe véve már többen költöztek 

Budapestre, mint ahányan elhagyták a várost, azóta ez a tendencia változatlan.) A 

"visszavándorlók" többsége azonban ragaszkodik az agglomerációhoz hasonló lakhatási 

körülményekhez, így jellemzően az új építésű zöldövezeti lakásokat keresik. 

A főváros gazdasági szerepének köszönhetően a budapestiek munkaerő-piaci helyzete 

számottevően jobb az országosnál, magasabb a gazdasági aktivitás, alacsonyabb a 

munkanélküliség. Ennek következtében a lakosság az ország átlagához képest kiugróan 

magas jövedelmi színvonallal bír, ráadásul az elmúlt évek tendenciái alapján ez a 

különbség tovább növekszik. Amint azt az alábbi ábra is mutatja, 2003-ban még 

folyamatos volt a növekedés, ám a gazdasági válság hatására 2008-tól megfigyelhető a 

visszaesés. 2011. óta a folyamat megállni látszik és valószínűsíthető a növekedés újbóli 

Jövedelmi viszonyok, 

foglalkoztatottság 
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beindulása. Az egy főre jutó GDP Budapest esetében az országos átlag több mint 2-

szerese. 

 

10. ábra Az egy főre jutó GDP alakulása Budapesten, Pest-megyében és országosan (Forrás: 

KSH) 

Európai viszonylatban tekintve a közép-magyarországi régió egy főre jutó GDP alapján a 

288. leggazdagabb régiónak számított 2010-ben az európai régiók és országok listáján, 

mely a harmadik harmad legfelsőbb részét jelenti. 

A következő táblázat az első illetve utolsó három régió, az Európai Unió 27 

tagállamának átlagát, illetve Közép-Magyarországhoz hasonló négy régió adatait 

mutatja euró/fő-ben.  

Sorszám Ország/régió 2009 2010 

1. Inner London (UK) 76 200 81 100 

2. Luxembourg (LU) 72 300 78 600 

3. Oslo ogAkershus (NO) 60 700 69 100 

179. EU-27 23 500 24 500 

286. Peloponnisos (GR) 16 600 16 000 

287. Extremadura (ES) 15 900 15 900 

288. Közép-Magyarország 15 300 15 900 

289. VoreioAigaio (GR) 17 000 15 800 

290. KentrikiEllada (GR) 16 100 15 600 

383. Yuzhentsentralen (BG) 3 200 3 300 

384. Severentsentralen (BG) 3 100 3 100 

385. Severozapaden (BG) 2 900 2 900 

9. táblázat Közép-Magyarország egy főre jutó GDP-je európai viszonylatban, euró/fő (Forrás: 

Eurostat) 
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Ez a 15900 euró/fős érték nagyságrendileg megegyezik Portugália illetve Nyugat-

Spanyolország hasonló adataival. Amennyiben a szűkebben vett Budapestet vennénk 

alapul, az európai átlagtól vett eltérés tovább csökkenne. 

A munkanélküliségi viszonyokat tekintve is az országos átlagnál jobb a helyzet 

Budapesten – 2012-ben a munkanélküliségi ráta 1,6%-kal volt alacsonyabb az országos 

szintnél, míg Pest-megyét tekintve 1,8%-kal jobb ez az érték. 

Az életszínvonal, jövedelmi viszonyok tekintetében szintén fontos mutatószám, és a 

tömegközlekedési igényekre is erősen hat az ezer főre eső személygépkocsik száma, 

azaz a motorizációs ráta. A jövedelmi viszonyok és a gépkocsik száma között erős 

korreláció figyelhető meg. 

A budapesti motorizációt 1990 és 2000 között évi átlagban 2,8 %-os növekedés 

jellemezte, mértéke ebben az időszakban 234 szgk/1000 lakos számról 309-re nőtt (+32 

%), majd ezt követően 2004-ben 355 szgk/1000 lakos szinten tetőzött a motorizáció. A 

rohamos motorizáció hatása kettős: növeli a fajlagos utazási igényeket (napi 

helyváltoztatásszámot), valamint a módválasztási arányokat az egyéni 

(személygépkocsis) közlekedés javára billenti. 

Az utóbbi 5-6 évben a motorizáció szintje a fővárost érintően stagnált, sőt a gazdasági 

válság hatására 2011-re 328 szgk/1000 lakos értékre csökkent. 

Budapest kerületeiben a motorizáció mértéke eltér egymástól, a különbségeket a 

következő ábra mutatja. 

 

11. ábra Ezer főre jutó személygépkocsik száma Budapesten kerületenként, 2011-ben (Forrás: 

KSH) 

Motorizáció 
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Budapesten a személygépjárművek össz-darabszáma már 2003-ban elérte a 

maximumát, ekkor 605 ezer db-ot tartottak nyílván. Ezzel szemben Pest megyében 

2008-ig növekedett, csak 2009-ben esett vissza kis mértékben a személygépjármű 

állomány a gazdasági válság hatására (a regisztrált személygépjárművek száma így is 

meghaladja a 300 ezer db-ot). A hosszú idősor tendenciáját tekintve a motorizáció 

folyamatosan növekszik, ez a folyamat a fenti átmeneti stagnálás ellenére várhatóan 

tovább folytatódik. 

 

12. ábra A személygépjárművek számának változása Közép-Magyarországon 

(Forrás: KSH) 

A személygépkocsik átlagéletkora 2000 és 2007 között javult, de ezt követően a 

gazdasági válság hatására emelkedett az átlagéletkor Budapesten és Pest megyében is 

annak ellenére, hogy 2008-ban még növekedett a személygépjármű állomány. 

 

13. ábra A személygépjárművek átlagéletkorának változása Közép-Magyarországon (Forrás: 

KSH) 
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3.1.1 A projekt által érintett kerületek társadalmi, 

gazdasági helyzete 

A projekt Budapest a Nagykörúton belül fekvő kerületeinek mindegyikét érinti, valamint 

több, külső kerület területén is megvalósulnak fejlesztések. A budai oldalon az I., II. és 

XI. kerület érintett, míg Pesten az V., VI, VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XIX., és a XX: 

kerületekben tervezett beruházás. 

Az érintett kerületek nagy számának köszönhetően a demográfiai viszonyokban jelentős 

különbségek tapasztalhatóak. A legnagyobb népességű XI. kerületben több mint 6-szor 

annyian élnek, mint a legkisebb, I. kerületben. A városon belül megtalálható különböző 

jellegű beépítésnek köszönhetően a kerületek népsűrűségében is jelentős különbségek 

vannak. A legnagyobb népsűrűségűek a Pesti oldal Nagykörúton belüli, belvárosi 

kerületei, itt a népsűrűség meghaladja a 10.000 fő/km2-t is. A városközponttól távolodva 

általában egyre alacsonyabb népsűrűségű kerületek találhatóak. Az egyre lazább, 

gyakran lakótelepi, vagy egyes részeken családi házas beépítésű kerületek 

népsűrűsége az 5.000 fő/km2 körül, vagy kevéssel afölött alakul. A fővárosi átlagnál 

alacsonyabb népsűrűséggel a II. és XV. kerület rendelkezik, amelyekben kiterjedt 

beépítetlen területek is találhatóak. 

Az érintett kerületek mindegyikében, az országos és fővárosi trendeknek megfelelően, 

természetes fogyás volt tapasztalható. Ezzel szemben az összes vizsgált kerületben 

vándorlási többlettel rendelkezett, amely a kerületek nagyjából felében kiegyenlítették a 

természetes fogyásból adódó veszteséget. A legnagyobb népességnövekedés a VIII., 

XI. és XIII. kerületekben volt tapasztalható, ahol nagy számban adtak át új lakótömböket 

az elmúlt években.  

Az egy lakásban élők átlagos száma a népsűrűséghez képest gyakorlatilag ellentétes 

képet mutat, azaz, míg a külsőbb kerületekben általában 2 fő/lakás fölötti a laksűrűség, 

a belvárosi kerületek közül az I. és V: kerületében az 1,5 fő/lakást sem éri el ez a 

mutató. A tendencia alól a VIII. kerület jelent kivételt, ahol a népsűrűség és a laksűrűség 

egyaránt magas, ami a nagyszámú fiatal, családos beköltöző jelenlétét mutatja. 

 

Demográfiai adatok 
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mutató Budapest I. kerület II. kerület V. kerület 
VI. 

kerület 
VII. 

kerület 
VIII. 

kerület 
IX. 

kerület 
X. kerület 

XI. 
kerület 

XIII. 
kerület 

XIV. 
kerület 

XV. 
kerület 

XIX. 
kerület 

XX. 
kerület 

lakosságszám (fő) 1 740 041 24 528 88 011 27 342 43 377 64 767 85 173 63697 81 475 145510 118 320 123 786 79 779 62 210 63 887 

vándorlások 
egyenlege (fő) 

7 349 58 210 163 232 246 933 428 493 1192 1 119 515 69 193 234 

születések 
halálozások 
egyenlege (fő) 

-5 905 -160 -348 -236 -240 -308 -333 -232 -250 -535 -213 -303 -438 -157 -293 

népességváltozás 
(fő) 

1 444 -102 -138 -73 -8 -62 600 196 243 657 906 212 -369 36 -59 

népsűrűség 
(fő/km2) 

3 313,80 7 192,96 2 422     10 556,8 18 225,6 30 989,0 12 434,0 5 088     2 507,7 4 347  8 803,57 6 827,69 2 961,4 6 632,2 5 245,24 

egy lakásban élők 
átlagos száma 
(fő/lakás) 

1,94 1,47 1,83 1,4 1,6 1,7 2,0 1,61 2,1 1,91 1,63 1,73 2,1 2,3 2,07 

10. táblázat A projekt által érintett kerületek demográfiai viszonyai 2011-ben (Forrás: KSH) 
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Az érintett kerületek munkanélküliségi adatai a demográfiai adatokhoz hasonlóan nagy 

szórást mutatnak. Megállapítható, hogy a budai oldalon fekvő kerületekben alacsonyabb 

a munkanélküliek aránya (mindhárom érintett kerületben 2% alatti). A pesti oldal érintett 

kerületeiben valamelyest magasabb az álláskeresők aránya, így itt a fővárosi átlag körüli 

értékeket tapasztalhatunk. 3% fölötti a munkanélküliek aránya a VIII. és XX. kerületben, 

ahol egyrészt a leromlott állapotú lakóházakban nagyobb számban telepedtek meg 

alacsonyabb státuszú lakók. Ezzel együtt elmondható, hogy országos átlagban az 

érintett kerületekben az álláskeresők aránya igen alacsony. 

mutató Buda-
pest 

I. 
kerüle

t 

II. 
kerüle

t 

V. 
kerül

et 

VI. 
kerül

et 

VII. 
kerül

et 

VIII. 
kerül

et 

IX. 
kerül

et 

X. 
kerül

et 

XI. 
kerül

et 

XIII. 
kerül

et 

XIV. 
kerül

et 

XV. 
kerül

et 

XIX. 
kerül

et 

XX. 
ker
ület 

Álláskeresők 
aránya a teljes 
népességben 
(%) 

2,46 1,69 1,23 1,98 2,21 2,59 3,63 2,26 2,33 1,74 2,58 2,14 2,91 2,14 3,1
2 

11. táblázat A projekt által érintett kerületek munkanélküliségi viszonyok 2011-ben (Forrás: KSH) 

Az ezer főre jutó személygépkocsik számában az I. és az V. kerület esetében 

tapasztalhatóak kimagasló értékek, amely a lakosság jó anyagi helyzete mellett arra is 

visszavezethető, hogy ezen kerületekben a legalacsonyabb az egy háztartásban élők 

száma. A budapesti átlagnál jelentősen magasabb értékek tapasztalhatók még a II. 

kerület esetében, ahol a jómódú lakosság nagy aránya mellett a városközponttól, 

munkahelyüktől távol lakók magas száma is indokolja az átlagnál jobb ellátottságot. Az 

átlagosnál jelentősen alacsonyabb szám tapasztalható a VII. és VIII. kerület esetében, 

ahol az alacsonyabb jövedelmek, valamint a belvárosi elhelyezkedés okozza az 

alacsonyabb ellátottságot. 

mutató 
Budap

est 

I. 
kerüle

t 

II. 
kerüle

t 

V. 
kerüle

t 

VI. 
kerüle

t 

VII. 
kerüle

t 

VIII. 
kerüle

t 

IX. 
kerüle

t 

X. 
kerüle

t 

XI. 
kerüle

t 

XIII. 
kerüle

t 

XIV. 
kerüle

t 

XV. 
kerüle

t 

XIX. 
kerüle

t 

XX. 
kerüle

t 

1000 főre jutó 
személy-gépkocsik 
száma 

325,73 469,46 383,97 559,10 298,50 217,39 201,60 261,30 297,85 332,20 353,52 321,98 307,51 287,14 294,36 

12. táblázat A motorizáció foka vizsgált kerületekben 2011-ben (Forrás: KSH) 

Az életkörülmények tekintve a kerületek nem térnek el jelentősen egymástól, sem a 

fővárosi átlagtól: a közintézményekkel (kórház, iskola, posta, kulturális intézmények) 

való ellátottság kerületenkénti vizsgálata egy sűrűn lakott városban értelmetlen, hisz a 

tömegközlekedés által a megközelítés biztosított lehet, másrészt ezen intézmények 

vonzáskörzete adott esetben a kerületi határokon átnyúló lehet.  

  

Foglalkoztatási adatok 

Motorizáció 
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3.2 A komplex hálózati projekt hatásterületének 

érték és probléma elemzése 

3.2.1 A projektek által érintett hatásterületek és a 

komplex hálózati projekt hatásterület 

meghatározása 

A vizsgálataink részét képező egyes projektek hatásterületét a potenciálisan 

megjelenő hatások területi kiterjedése alapján az alábbiak szerint definiáltuk: 

 Közvetlen hatásterületeknek neveztük: a fejlesztésekkel fizikailag érintett 

területeket, az érintett közterületeket. Tulajdonképpen a tervezett fejlesztéssel 

közvetlenül szomszédos tömböket, illetve ezek a tervezett vonal mentén vett 

térfalait.  

 Közvetett, szűkebb hatásterületet a megállóktól számított gyaloglási távolságok 

(500m), illetve egyedi esetekben ezen hatásterület korrekciója alapján 

képeztük; tekintettel arra, hogy a tervezett megállók megközelítőleg 300-500m-

es távolságban találhatók egymástól. A közvetett szűkebb hatásterület a 

tervezett fejlesztéssel párhuzamosan értelmezett 2×500m-es sávot foglalja 

magába, amely a tervezett vonal mentén néhány tömbnyi mélységben 

értelmezhető. 

 Közvetett, tágabb hatásterületet elemzéseink során a nagyobb városi körzetek 

jelentették, amely településrendezési szempontból a városrendezési 

körzeteket, közlekedési szempontból a forgalmi elemzés során használt 

forgalmi körzetek takarja. 

A munka első fázisában, az egyes villamos pályaszakaszok és a trolibusz hálózat 

fejlesztésére irányuló előzetes megvalósíthatósági tanulmányok (13 + 1 db EMT) 

részeként az egyes hatásterület típusok esetében eltérő mélységű elemzések és 

vizsgálatok elvégzésére kerül sor.  

A közvetlen és szűkebb közvetett hatásterületek vonatkozásában részletes érték-és 

problémaelemzés készült, magában foglalva a terület városszerkezeti 

összefüggésinek, területhasználatának, épített és természeti értékeinek, jelenlegi 

ingatlanpiaci helyzetének, műszaki infrastruktúrájának vizsgálatát, valamint a projekt 

által érintett térség fejlesztési potenciáljának feltárását a területhasználat alapján 

előrevetített fejlesztési lehetőségek, és az ismert fejlesztési szándékok mentén.  

A közvetett, tágabb hatásterületek vonatkozásában a tervezett fejlesztésnek a város 

szerkezetében elfoglalt helyének és szerepének átfogó jellemzésére, és tágabb városi 

szerkezethez történő illeszkedésének elemzésére kerülhetett sor. 

Az EMT-kben részletesen kidolgozott, és fenti logikát követő elemzések következtében 

az átfogó megvalósíthatósági tanulmányban ezen fejezetek nem kerülnek újbóli 

ismertetésre, tekintettel arra, hogy az egyes projektek összességét jelentő, és jelen 

tanulmány tárgyát képező komplex hálózati projekt hatásterülete az egyes 
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projektek hatásterületeinek összességét jelenti, tágabb értelemben 

tulajdonképpen Budapest teljes területét érinti. 

 

14. ábra A komplex hálózati projekt keretében tervezett fejlesztések közvetett szűkebb 

hatásterületei 
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3.2.2 Városszerkezeti összefüggések 

Budapest összességében 

nőtt, organikus szerkezetű 

város, melynek belső, sűrű, 

városias beépítésű területe a 

tudatos, de az adottságokra 

erősen támaszkodó. XIX. 

század végi városalakítás 

nyomán egységes 

geometrikus rendszerbe 

szerveződött. E rendszer 

alapja a körutak és sugárutak 

együttese. A Duna pesti 

oldalán ez a térszerkezet 

szinte kompromisszumok 

nélkül tudott kiteljesedni, 

Budán viszont a Duna és a 

hegyek közötti szorításban 

sávszerűen, észak-déli 

irányban nyúlik el az intenzív városias térség. A központos-sugaras szerkezet a funkciók 

megoszlásával és a beépítés intenzitásával nincsen teljesen összhangban, a pesti 

oldalon a városközponti funkciók és a városias beépítésű területek miatt a városszövet 

észak felé „fejnehéz”, Budán pedig a domborzat szorításából déli irányban tudott kitörni 

a városfejlődés, itt a központhoz képest dél felé tolódott a városiasodás súlypontja. A 

központtól nagyobb távolságra, Pesten körülbelül a Hungária-gyűrű vonalától kifelé, 

Budán pedig a budai körút nagy csomópontjain (Széll Kálmán tér-Magyar jakobinusok 

tere, Móricz Zsigmond körtér-Kosztolányi Dezső tér) kívül a beépítés fellazul, eltűnik a 

monolitikus városszövet, a helyét kisebb egységekből álló, tagolt struktúra veszi át, 

melynek központrendszere általában a sugárirányú utakra szerveződik. E térségben a 

központképződést nehezíti, hogy a Hungária-gyűrűn kívül hiányoznak a tangenciális, 

vagy gyűrűirányú közlekedési kapcsolatok, így a szerkezeti jelentőségű, 

központképződést elősegítő csomópontok is ritkák. A belső zóna egységbe forrt utca- és 

városszerkezetével és közlekedési hálózatával ellentétben az átmeneti és az elővárosi 

zóna térszerkezetében jellemzően csak a sugárutak (és a rászerveződő közlekedési 

hálózat) jelentenek térszervező erőt, a köztes „vákuumterületek” átalakulásának iránya 

nem konzekvens. 

Budapest öt zónájában a térszerkezet alakulása más-más törvényszerűségek szerint 

ment végbe. A belső zónát az organikusan nőtt és tervezett, korrigált közterületi hálózat 

gazdagsága jellemzi, melyet vegyes városias funkciók tagolnak tovább. Itt lényeges 

szerkezeti, vagy funkcionális átalakulásra nincsen mód. Az átmeneti zóna szerkezete 

változó, egyes területeken ipari, gazdasági és közlekedési területekkel vegyes 

lakófunkció is elhelyezkedik, a közterületi hálózat (elsősorban a belső zónával érintkező 

területeken) sűrű, máshol monolitikus, jelenleg jellemzően funkciójukat vesztett ipari 

zárványok uralják a területen, szegényes – de folyamatosan gazdagodó –közterületi 

hálózattal feltárva. Az elővárosi zóna jellemzően kis sűrűségű lakóterületeket foglal 

Budapest 
városszerkezete 

 15. ábra: A városiasodás főirányainak eltérése a sugaras-

gyűrűs térszerkezettől Budán és Pesten 
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magába, melyek a városközpontból kivezető útvonalakra szerveződtek, később a köztes 

területeket is egyhangú módon megtöltve. E zónában a központok kialakulása – 

elsősorban a közlekedési hálózat viszonylagos fejletlensége miatt – csak lassan megy 

végbe. 

A zónában jellemzőek a szigetszerűen megjelenő lakótelepek, ezeknek intézményi és 

ellátó központjai a teljes elővárosi zónára kiterjedő jelentőséggel bírnak. A Duna-menti 

zóna a városszövetet észak-déli irányban szeli végig, a városfejlesztés kiemelt pontjai 

azok a területek, ahol az átmeneti zóna alulhasznosított területgyűrűje a Duna vonalát 

metszi, itt összvárosi viszonylatban is jelentős szerkezetalakító beavatkozásokra nyílik 

lehetőség, új, nagyméretű, városias lakóterületek kialakításával. A hegyvidéki zónában 

ellenben a beépítés sűrűsége nem növelhető, a látvány- és sziluett érzékeny területek 

különleges védelmet érdemelnek. 

Budapest funkciójukat vesztett iparterületei nagy területen, a belső városrészt 

körbeölelő, területileg szinte egységes átmeneti zónában helyezkednek el. Az átmeneti 

zóna területkínálata, meglévő 

infrastruktúrája és épített 

értékei révén Budapest 

területszerkezeti 

egyensúlyának 

helyreállításában 

kulcsszerepet játszik. A beállt 

szerkezetű belső területek és 

a külső zóna családiházas 

beépítésű, tovább nem 

terhelhető területei között itt 

nyílik lehetőség a közterületi hálózat gazdagítására és ezek révén újabb térszerkezeti 

csomópontok létrehozására. Azért is ebben a zónában érdemes a közösségi közlekedés 

fejlesztését koncentrálni, mert a belső zóna lefedettsége tovább érdemben nem 

növelhető, az alacsony sűrűségű elővárosi zónában pedig a hálózatfejlesztés fajlagos 

költségei magasabbak. 

Mivel az érintett területek nagyon különböző adottságúak, ezért ezekre általános 

vizsgálati megállapítások nem tehetők. Az érintett városrészeket jelen átfogó 

tanulmányban Budapest zónarendszere szerinti felosztásban ismertetjük. 

Belső zóna jellemzői 

A vizsgált terület megközelítőleg egy háromszöget fed le az V., VIII. és IX. kerületekből 

az Astoria, Keleti pályaudvar és a Közvágóhíd között, tehát a hagyományosan, 

városiasan, sűrűn beépült területeknek a középpontjától a pereméig teljes 

keresztmetszetét nyújtja. A Rákóczi úttól északra a VI. VII., és XIII. kerület és a Margit-

sziget érintett. 

A térség klasszikus példája a középkori városmag saját logika alapján kialakult 

utcarendszerét megrendszabályozó, a XIX. század közepétől kialakuló 

városszerkezetnek. Ezen a területen összpontosulnak a város kisszámú gyűrűirányú 

elemei, igazodva a Duna-hidakhoz. A körutak, illetve az azokat kísérő mellékutcák 

A projektek 
szempontjából érintett 
budapesti területek 
városszerkezeti 
összefüggései 

16. ábra: Budapest zónarendszere 
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rendszere a várostest kialakult rendjében általában még nagy sűrűséget mutat, kifelé 

haladva azonban egyre kevésbé képeznek összefüggő útvonalakat. Meghatározó 

szerkezeti elem a rakpart vonalát követő kettős út, az ezáltal koncentrált 

gépjárműforgalom a legnagyobb akadálya annak, hogy a város és a Duna kapcsolatai – 

az elenyésző távolság dacára – szervesüljenek. A városközpontban összpontosuló 

sugárirányú útvonalak jól mutatják az ország Budapest-központúságát. A gyűrű- és 

sugárirányú elemek között feszül ki a várostest, amely a változatos nagyvárosias 

beépítések folytán nyerte el jellegzetes városképét. 

A közterületi hálózat sűrűsége egyenes arányban van a kiszolgált funkciók sűrűségével, 

a belső városrészekben ez a leggazdaságosabb arányt testesíti meg, kifelé haladva 

(már a belső zóna területén is) a beépítési intenzitás csökkenésével nő az utcahálózattal 

kiszolgált szintterület mértéke. 

A belső zóna legnagyobb szerkezeti problémája a közúti forgalom és a közterületek 

megörökölt méretezése közötti aránytalanság, mely teljes városrészek elszigetelődését, 

részben funkcionális kiürülését okozza. A sűrűn beépült belső zóna belvárosi része és 

az ahhoz kapcsolódó területek forgalomcsillapítása az elmúlt években már érdemben 

megkezdődött. A környezettel szemben támasztott igények változása a néhány 

évtizedes szerkezetalakító beavatkozásokat már megkérdőjelezték és fel kell rá 

készülni, hogy a jövőben is hasonló intenzitással fog változni a városi környezet 

szerepe, megfelelő kihatással a városszerkezetre. Ezek a belső beavatkozások 

egybeestek a város külső részein véghezvitt hálózati fejlesztéssel (M0 gyűrű és 

részeként új Duna-hidak építésével). 

Az belső zóna déli pereme városiasságban „alulfejlettebb” az északinál és határa is 

közelebb húzódik itt a centrumhoz. Közterületi hálózata szegényesebb, több az 

alulhasznált, vagy használaton kívüli terület, alacsonyabb a beépítési sűrűség és kisebb 

mértékű a városszövet funkcionális tagoltsága, beleértve a közhasználatú 

zöldterületeket is. Határvonalai az átmeneti zónával délen és keleten egyértelműen 

élesek, az átmeneti zóna nagy, tagolatlan iparterületei itt közvetlenül kapcsolódnak a 

belső zóna lakóterületeihez, a határvonal két oldalán eltérő szerkezet, használat és 

beépítési paraméterek találhatóak. Északon a határvonal elmosódik, az elméleti 

Hungária-gyűrűn futó határvonal külső és belső oldalán jellemzően azonos a 

városszerkezet, a funkció és a beépítési paraméterek. 

Átmeneti zóna jellemzői 

Az átmeneti zóna belső határa délről a volt „Városárok” vonalát követi, majd a Keleti 

pályaudvarnál a határvonal „ugrik” és a Hungária-gyűrűn folytatódik tovább. Mindez jól 

példázza, hogy a zóna egyetlen, folyamatos, elméleti főútvonala, a Hungária gyűrű 

északi szakasza valódi szerkezeti törésvonal, délen ellenben inkább egy meglévő 

szerkezetre ráhúzott közlekedési csatorna. 

Az átmeneti zóna szerkezetét elsősorban a vasútvonalak helyzete határozza meg. 

Angyalföld ipari térségének Rákosrendező volt az ellátója, Józsefváros a kelet-pesti 

térségeket szolgálta ki, jellemző konglomerátum volt a Ferencvárosi pályaudvar térsége 

a vágóhidakkal és a Dél-budai ipari sáv a Kelenföldi pályaudvarral. 
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A (gyakran hiányos) közterületi hálózatból a gyűrűirányú, vagy tangenciális elemek 

nagyrészt hiányoznak, a sugárirányú közterületeknek viszont sokasága figyelhető meg – 

különös tekintettel a jellegzetes térszerkezeti fejleményekre, a sugárirányú utak újabb és 

újabb villás szétágazásaira, melyek révén a külső irányokba széttartó sugárutak közötti 

mezőkben is megjelennek a fő közlekedési folyosók. 

A belső zónához hasonlóan az átmeneti zóna különböző szegmensei alapvetően más-

más jellemzőkkel rendelkeznek. Dél-Budán és Dél-Pesten szinte a teljes zónát 

(átalakuló) ipari területek uralják, tagolatlan, zárványszerű telkeikkel, a területet feltáró 

szegényes közterületi hálózattal. Az átmeneti zóna legnagyobb kiterjedését kelet felé éri 

el, összhangban a vasúti csomópontrendszerekkel és a hagyományosan ipari jellegű 

Kőbánya térszerkezeti csomópontjával. Északon (megközelítőleg a Kerepesi út 

vonalától) a zóna térszerkezet összetettebbé válik, lakóterületekkel tagolódik, sűrűsödik 

a közterületi hálózat. Mindez a zóna Budára átnyúló részére is igaz. 

Az átmeneti zóna egyben a belső zónából helyigénye, vagy különleges funkciója miatt 

kiszoruló városüzemeltetési területek, népjóléti berendezések gyűjtőhelye is, mint a 

köztemető, lóversenypálya, szeméttelepek, sportpályák, villamosremízek, jelentős 

közparkok (Városliget, Népliget). A félhold alakú zónának a Dunával alkotott 

metszéspontjai klasszikus iparterületek, melyek tagolatlansága, nagyméretű zárványai a 

Duna elérhetőségét, a vízpart használatát nagymértékben hátráltatják. 

Elővárosi zóna jellemzői 

Az elővárosi zóna gyűrűjét alkotó, korábban részben önálló falvakat, kisvárosokat Nagy-

Budapest létrejöttekor csatolták a közigazgatásilag már kialakult és egységként működő 

várostesthez. Kivétel Csepel északi része és Óbuda Római-fürdői és aranyhegyi 

térsége. A több településből álló gyűrű nehezen idomult a fővároshoz, az egyes 

településrészek sokáig – helyenként napjainkig – megőrizték helyi sajátosságaikat, 

területszerkezetüket, lokális központjaikat, a beépítés jellegét. E településrészek az 

integrációval jobban kapcsolódtak az ország vérkeringésébe, ugyanakkor a kénytelenek 

voltak befogadni a gyakran egyedüli városias környezetet jelentő lakótelepet 

(Békásmegyer, Pestújhely, Rákoskeresztúr), esetenként kis-, vagy középvárosi 

létszámú, újonnan betelepülő lakossal. Bár a lakótelepek megjelenése az átmeneti 

zónára is jellemző, a leglátványosabban az elővárosi zónát érintette a sok esetben 

jelentős bontásokkal járó átalakulás. A lakótelep-építéssel érintett területek eredeti, nőtt 

térszerkezetüket tervezett, komponált térszerkezetre „cserélték le”, mely kétségkívül 

célszerűnek látszik, azonban a városi élet által kicsiszolt, hierarchikus szerkezet 

elvesztése hátrányos társadalmi hatásokkal is járt. 

A sokáig ellátatlan területek bekapcsolása a városi infrastruktúra-hálózatokba megadta a 

lehetőséget a népesség felduzzasztására, így az elővárosi zóna a kezdődő 

szuburbanizáció elsődleges célterületévé vált, mely a családi házas beépítésű területek 

rohamos növekedésén volt lemérhető. Az elővárosi zóna egykor önálló településeinek 

területi, szerkezeti és beépítési összhangja ebben az időszakban kezdett károsodni. 

További drasztikus változást jelentett, hogy a nagyterületű kereskedelmi létesítmények – 

a jó közlekedési kapcsolatot a sugárirányú utak mentén keresve – e térség beépítetlen 

területein, vagy a városhatár mellett telepedtek le, a hagyományosan tagolt, sugaras 

szerkezetet „tömörítve”, megbontva. Az eredmény kettős: bár az elővárosi zóna ellátási 
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függése a központtól mérséklődött, ugyanakkor a fejlesztések jelentős vásárlóerőt 

vonzottak ki a belső zónából és az ottani kereskedelmet nehézségek elé állította. 

Az elővárosi zóna további problémagócai a mezőgazdasági területből kialakult korábbi 

zártkertek, az illegális lakóterületi fejlesztés hiányos infrastruktúrájú célterületei. E 

területek kialakulása erodálja legjobban az elővárosi zónának még mindig jelentős 

részét képező erdőterületeket, melyek a települések összenövésének természetes 

gátjai. 

A családi házakkal beépített településrészek, a kertvárosok a város 

leggazdaságtalanabbul működtethető és ellátható területei, ez a probléma le is csapódik 

a városi szolgáltatások színvonalában, a közművesítés arányában, a közösségi 

közlekedési ellátásban. A humáninfrastruktúra-ellátás feltételei sem találhatók meg 

mindenhol helyben, fenti okok miatt a zónában erős a helyi autóközlekedés. A 

közlekedésre való ráutaltságot erősíti, hogy a zóna elsősorban lakóterület, kevés 

munkahelyi területtel. Az ebből eredő közlekedési kényszer, párosulva a városhatáron 

kívüli területekről származó forgalommal, olyan forgalmi terhelést jelent, mely a beépítés 

intenzitásához mérten kiugróan magas. 

Duna menti zóna jellemzői 

A Duna menti sáv a város kiemelt, a városképet leginkább formáló, egyre jobban 

átértékelődő területe. A víz közelségét a városalakulás különböző periódusai alatt 

különbözőképpen, mindig az aktuális fejlődési trendnek megfelelően értékelték. A 

kapcsolatteremtő víziút és az átkelési pontok egyaránt fontos szerkezetalakító tényezők 

voltak. Az idők és a feltételek folyamatos változása során a partok használata is állandó 

változásban van. A magasabb státuszú városias funkciók fokozatosan szorítják ki az 

ipari-kereskedelmi funkciókat, ez a folyamat a mai városfejlődésben is 

megtapasztalható. 

A korábban elsősorban szállítási útvonalként és víznyerő-helyként számon tartott folyót 

ma elsősorban a környező természeti területek felé nyúló összekötő kapocsként, a 

városi élet részeként, a rekreáció tereként értékeljük. A Duna menti zóna belső zónába 

eső része kiépített, mellette a területhasználat és a területszerkezet kialakult, a 

változtatási lehetőségek elsősorban minőségi változásra, arányeltolásokra 

szorítkozhatnak. Az átmeneti zónában a volt ipari üzemek elhagyott, van újonnan 

fejlesztésbe vont területei sorakoznak a vízparton, ez a térség számít a Duna-menti 

zóna legtöbb fejlesztési potenciállal rendelkező részének. Az elővárosi zóna sávjaiban 

üdülő-, vagy városüzemeltetési területek szerveződnek a vízpartra. Ezeken a 

területeken van esély arra, hogy a vízpart eredeti természeti állapotában érvényesüljön. 

Minden zónára érvényes, hogy a vízpartok közvetlen megközelítése indokolatlanul 

nehézkes, vagy lehetetlen, a belső zóna kivételével a partot feltáró közterületi hálózat 

nem alakult ki, vagy nagyon hiányos.  

3.2.3 Területhasználat 

Jelen fejezetben a projektek által érintett budapesti területek területhasználatának 

átfogó ismertetésére kerülhet sor, az egyes projektek hatásterületeire készített 

részletes területhasználat vizsgálatot a munka első fázisában készült EMT-k 3.2.3 

fejezetei tartalmazzák. 
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A zóna egésze klasszikus városias, vegyes funkciókkal „feltöltött” térség, sűrű 

beépítéssel, domináns lakófunkcióval. A lakóterületeken megtalálhatók az egyes 

lakóegységeket kiszolgáló kisebb alapfokú ellátó intézmények, a lakófunkcióba integrált 

irodák, kereskedelem és szolgáltatás. Itt a legmagasabb az intézményi, a szolgáltató és 

az irodaterületek koncentrációja. A területhasználat beállt, kisebb elmozdulások a 

lakófunkció irányából az iroda, kereskedelem és a szolgáltatások irányába várhatóak. 

A területhasználati típusok eloszlása a belső zóna területén nem egyenletes. A zóna 

magja, a középkori belváros maga is kettéválik a Kossuth Lajos utca mentén, a déli rész 

jellemzően lakóterület, északi párjában az intézményi használat viszont sokkal 

erőteljesebb. A Kiskörút és a Nagykörút közötti sáv már sokkal homogénebb lakóterület, 

de az északi, Dunával érintkező részen intézményi, elsősorban államigazgatási funkciók 

sűrűsödése figyelhető meg. A Nagykörúton kívüli területsávban jelentkeznek a 

legnagyobb egyenlőtlenségek. Bár a lakófunkció némely részterület kivételével itt is 

dominál, jelentős a sűrűségi eltérés az északi és a déli városrészek között: a 

Népszínház utca vonalától délre, a főútvonalak menti intenzív beépítések mögött 

szakadozott, hiányos a városszövet, eközben északon még a Hungária-gyűrűn kívül is 

kialakultak és jelenleg is fejlődnek ki intenzív, városias beépítésű tömbök. 

A területhasználat a zóna területén igen gazdaságos, átlagosan itt a legmagasabb 

Budapest területén az egységnyi közterületre jutó kiszolgált szintterület. Ez a terület 

vesztett el a legnagyobb mértékben lakófunkciót a megkezdődött szuburbanizáció 

során, de a legújabb trendek szerint a kiáramlás megállt, a lakosság egyensúlyi 

állapotba került. 

A területen a fő feladat a lakosságszám stabilizálása, az épített környezet attraktív 

fejlesztése, a funkcionális tagoltságot biztosító vegyes területhasználat támogatása. A 

fejlesztési tartalékok a beépített területeken már elfogytak, az egy-egy telekre kiterjedő 

ingatlanfejlesztések mellett főleg a vasútüzemi területeken lelhetők még fel, fejlesztésre 

alkalmas helyszínek. A vasúti területeken megvalósult nagyléptékű, döntően 

kereskedelmi és szolgáltató funkciók (Westend) a kivételesen nagy és tagolatlan 

fejlesztések közé tartoznak. A kitűzött célok elérésének egyik hatékony eszköze a 

közterületi rehabilitáció, mely egyrészt alkalmas a közterületi használati arányok 

korrigálására, másrészt gerjeszti a magas minőségű városias funkciók letelepedését, a 

városszövet területhasználati tagolódását. 

Az átmeneti zóna területhasználata a folyamatos változással jellemezhető. Általános 

trend a korábbi nehéz- és nagyipari használat megszűnése, a területek átalakulása 

egyéb gazdasági, kereskedelmi-szolgáltatási, vagy lakóterületté. A funkcióváltást az 

ellátási és infrastruktúra-hálózatok fejlesztésével irányítani lehet, ezért a zóna területén 

Budapest régóta jelentős közlekedési fejlesztéseket tervez, melyek megvalósulása 

azonban várat magára. Az átalakulás tehát inkább spontán módon, a helyi érdekek 

mentén, elsősorban a nagyméretű, zárványszerű, felhagyott ipari konglomerátumok 

aprózódásával, a területhasználat mozaikosodásával megy végbe, a kisléptékű 

fejlesztések saját logikáját követve, gyakran anélkül, hogy a zárványok átjárhatósága 

megoldódna. Mivel az új területhasználatok tömege már nem kötődik a nagyipar által 

igényelt vasúthoz, mint szállítóeszközhöz és egyszersmind rendezőerőhöz, a széles 

területkínálattal rendelkező barnamezős térségben gyakran térszerkezetileg is 

Belső zóna 

Átmeneti zóna 
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áttekinthetetlen szituációk alakulnak ki, melyek az éppen jelenlévő rendezőelvek szerint 

differenciálódnak. Azok a területi egységek, melyeket jó közlekedési hálózat köt a 

városszövetbe, elsősorban kereskedelmi, pénzügyi, adminisztrációs és irodai 

fejlesztések céltérségeivé váltak, városias megjelenéssel (Váci út). A leszakadó 

helyzetben lévő térségekben nem sikerült a fejlesztőerőket koncentrálni, itt gyakran a 

korábbi tevékenységet folytatják kisebb méretekben, szervezetlenebbül, mindenfajta téri 

rend nélkül zsúfolva egymás mellé a különböző funkciókat. 

A kereskedelem felfutása és az irodapiac telítődése után a lakásépítések egyértelmű 

célterülete az átmeneti zóna. érthető módon a zóna jobban strukturált, sűrűbb közterületi 

hálózattal, jobb közösségi közlekedéssel rendelkező részei, valamint a Duna-menti 

területek voltak a legcsábítóbbak. Ellentmondásos módon a legnagyobb és legjobb 

területkínálattal rendelkező dél-pesti területeken sikerült legkevésbé a vasúti területek 

bevonása, átalakítása, ez nyilvánvalóan azzal van összefüggésben, hogy Budapest 

kapcsolódása az országos és a nemzetközi közlekedési hálózatokhoz az agglomeráció 

déli szegmensében megy végbe. Ezért az ide mutató közlekedési kapcsolatok 

fontossága nem csak megmaradt, hanem fokozódott is. 

A folyamat eredménye a zóna tagoltságának, vegyességének erősödése, korábbi 

„piszkos” funkcióit semlegesebb, környezetbarát tevékenységek váltották fel, ezzel 

párhuzamosan azonban a forgalmi igények is átalakultak, összességében ma 

nagyobbnak érzékelhető a forgalomterhelés. 

A dinamikus jellemzők dacára vannak azonban az átmeneti zónában maradandó 

területegységek is. A hagyományosan erős urbanizációs folyamatokkal rendelkező 

északi-északkeleti szegmensben a belső zóna lakóterületei szinte törés nélkül, 

folyamatosan nyúlnak át az átmeneti zónán és érik el az elővárosi zónát. Ezek a 

lakóterületek (Zugló kisvárosias része) Budapesten az értékálló, keresett területek közé 

számítanak. Mindez összefüggésben áll a térség fejlett közterületi hálózatával is, amely 

több tangenciális és körirányú elemet tartalmaz (Nagy Lajos király útja, Vezér út, 

Miskolci út). 

Az elővárosi zóna lakódominanciában a belső zónához hasonló, sűrűségében azonban 

jelentősen alulmúlja azt. A Nagy-Budapest megalakulásakor Budapesthez csatolt 

hajdani önálló falvak terület-felhasználása minőségében nem, csak mennyiségében 

változott, a lakótelep-építések során betelepült új lakosokkal. Az itt található intézményi 

és kereskedelmi-szolgáltatási célú terület-felhasználási egységek legnagyobb része 

koncentráltan a lakótelepeken található, a hagyományos családi házas területeken csak 

szétszórtan jelenik meg ez a funkció, központokat nem szervezve. Kivételt képez Újpest 

korábban önálló városa, mely az elővárosi zónába „magával vitte” saját rétegzett és 

tagolt területhasználati struktúráját, városközpontját, a körülötte elhelyezkedő 

kisvárosias lakóterületeket és a külső részek igen fejlett rendben települt ipari területeit. 

További kivételként Újpest saját barnamezős területének Duna-parti sávját kívánja új 

vegyes- és rekreációs funkciókkal feltölteni, erre a térség urbanizációs hagyományai 

révén remény is van. 

Az elővárosi zóna területhasználata hatékonynak nem nevezhető, a szétterjedő, ritkán 

és alacsonyan beépített területek infrastrukturális, település-üzemeltetési és közlekedési 

kiszolgálása fajlagosan sokba kerül, ugyanakkor a fejlesztés nélkül nem lehet olyan 

Elővárosi zóna 
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attraktív, hogy a „nagy távolságok városában” a gépkocsi fokozott használatától 

elcsábítson. A dilemmára megoldás lehetne a beépítési intenzitás növelése, ez azonban 

ellentétben áll a sajátosan értelmezett lokálpatriotizmussal, mely e településrészek 

jövőjét a további kertvárosias terjeszkedésben látja szívesen, és amelyet a különböző 

típusú várostervezési dokumentumok is kiszolgálnak. Kivételként ismét Újpest említhető, 

melynek sűrűsége indokolta a metró kiépítését, amelynek révén közlekedési ellátottsága 

az elővárosi zónában kiemelkedően jónak mondható. 

Új jelenség a koncentrált kereskedelmi-szolgáltatási központok megjelenése az 

elővárosi zóna területén. Ezek az elszigetelt létesítmények jellemzően a nagykapacitású 

sugárirányú utak, vagy az M0-autópálya mentén települtek le, kivonva a vásárlóerőt a 

település belső területeiről. Mindez az erős központrendszerrel amúgy sem rendelkező 

elővárosi zónában rendkívül hátrányos jelenség. 

A Duna menti területsáv Budapest teljes területhasználati keresztmetszetét nyújtja, de 

ezt befolyásolja a fővárosi Duna-partok általánosan gyenge elérhetősége, amely miatt a 

parti sávban értékéhez képest alulhasznál területek (városüzemeltetési, használaton 

kívüli, gazdasági), a belső zónában pedig a közlekedés által többszörösen penetrált 

területek húzódnak. A valaha nagy értéket képviselő, bonyolult, nehezen mozdítható, 

nagy tehetetlenségű, átalakulásra váró területek közül tipikusak a vízparti rendező 

pályaudvarok, melyek átalakulására, felszámolására eddig egyetlen példa akadt a 

Boráros tértől délre, ez viszont nem piaci körülmények között ment végbe. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy pusztán a meglévő szabályozási terv és parti terület értéke nem 

elegendő ahhoz, hogy a partokat blokkoló egyéb, a városias funkciók letelepítését gátló 

területhasználatok piaci alapon megszűnjenek, ehhez hiányzik a közlekedési hálózat 

fejlesztése, vagy annak támogatása, mely állami-fővárosi beavatkozást igényel 

(Soroksári úti teherpályaudvar). 

3.3 A projekt hatásterületének ingatlanpiaci 

helyzete 

Egy-egy érintett településrész jelenlegi és jövőbeni helyzetét a városon belül számos 

tényező határozza meg; ilyenek pl. az adott terület társadalmi státusza, kereskedelmi, 

szolgáltatási vagy ipari-termelési szempontból értelmezett alkalmassága, zöldfelületi 

ellátottsága, kiemelt objektumokhoz, városi központokhoz mért távolsága, 

fejleszthetősége stb. Egy-egy települési tér konkrét elhelyezése és jellemzése a városi 

adottságok és folyamatok ezen komplex rendszerében igen összetett feladat, amely a 

városkutatók számára lassan egy évszázada ad folyamatos feladatot. Az elméleti 

kutatások és ezek gyakorlati alkalmazásainak irodalma számos megoldást tárt fel a 

probléma kezelésére, amelyek közül az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás az 

ingatlanok értékének vizsgálata. Itt feltételezzük, hogy a vásárlók és bérlők minden 

esetben a számukra legmegfelelőbb ingatlant keresik, és hogy szempontjaik implicit és 

egyéni módon minden olyan tényezőre kiterjednek, amely a városban zajló 

tevékenységeiket lefedi. Az ingatlanokat vásárlók és bérlők statisztikai értelemben 

elegendően nagy mintájú keresletével szemben a város ingatlanállományának 

szélsőségesen eltérő (város)építészeti – fizikai adottságokkal jellemezhető kínálata áll. 

Duna menti zóna 
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Miután az ingatlanok értékét a keresleti és kínálati tényezők együttesen határozzák meg, 

így a városban és a városrészekben az ingatlanárakban kifejeződik a keresleti 

motivációk komplex rendszere, és az kínálat sokfélesége is. Összességében tehát 

elmondható, hogy az ingatlanárak együttesen jól leírják egy-egy városi terület 

adottságait a mind a lakosság, mind a termelő vállalkozások szempontjából, így az adott 

hatásterületre vett átlagos ingatlanárak vizsgálata, és a változások modellezése ezen 

tényezőn keresztül az érintett terület jellemzése tekintetében megnyugtató 

eredményeket hoz. 

A tervezett fejlesztések által érintett hatásterületek ingatlanpiaci helyzetét, és annak 

változását ennek megfelelően vizsgáltuk a jelenlegi helyzetre, a projekt nélküli állapotra; 

majd a villamos- és trolibusz vonalak fejlesztésének hatására a munka első fázisában 

készült Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányokban az egyes projektek szintjén, 

illetve azokból kiindulva az átfogó tanulmány keretében a hálózati változatokra is. 

Jelen fejezetben az egyes vonalfejlesztések által érintett projektek hatásterületeire 

készült ingatlanpiaci helyzetelemzés eredményeit mutatjuk be röviden, összefoglaló 

jelleggel. 

A vonali EMT-kben a hatásterületek jelenlegi ingatlanpiaci helyzetének értékelése során 

első lépésként az egyes projektek hatásterületét ingatlanpiaci szegmensek alapján 

szakaszokra osztottuk. A kijelölt szakaszokat piaci pozíció szerint homogéneknek 

tekintettük, az eltérő funkciókat a kategóriák megoszlásával jeleztük.  

Jelen átfogó tanulmányban az érintett projekt-hatásterületi szakaszok adatait mutatjuk 

be összefoglaló jelleggel. A hatásterületeken belül kialakított szakaszok részletesebb 

ingatlanpiaci jellemzését a projektenkénti EMT-k releváns fejezetei tartalmazzák. 

Az egyes vonalfejlesztések szakaszokon a vizsgált ingatlanpiaci szegmensekhez 

készített területkimutatást az alábbi táblázat tartalmazza: 

Városrész 
Σ Lakófunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ Irodafunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ kiskereskedelem– 

nettó (m2) 

V01 

Belváros 362 493 362 493 362 493 

Lipótváros 69 560 69 560 69 560 

Belső-Terézváros 908 824 69 949 64 670 

Terézváros 213 727 23 037 179 618 

Belső-Erzsébetváros 192 727 90 061 27 711 

Angyalföld 121 512 48 836 27 235 

Újlipótváros 982 301 62 606 29 445 

V02-V10 

Gellérthegy 24 803 0 0 

Tabán 53 447 1 006 2 522 

Víziváros 0 0 0 

Belváros 791 421 121 324 137 721 

Lipótváros 2 083 23 106 30 558 
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Városrész 
Σ Lakófunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ Irodafunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ kiskereskedelem– 

nettó (m2) 

Belső-Terézváros 53 692 0 2 651 

Belső-Erzsébetváros 546 881 164 275 61 110 

Erzsébetváros 791 554 61 174 57 190 

Istvánmező 62 341 0 7 849 

Istvánmező 62 341 0 7 849 

Józsefváros 668 918 86 709 51 780 

Palotanegyed 318 902 80 217 66 280 

Gellérthegy 24 803 0 0 

Tabán 53 447 1 006 2 522 

Alsórákos 546 529 0 23 252 

Herminamező 480 982 40 969 15 606 

Istvánmező 62 341 0 7 849 

Kiszugló 138 652 0 1 101 

Törökőr 155 105 13 443 15 908 

Pestújhely 165 088 0 3 008 

Rákospalota 34 702 0 144 055 

Újpalota 732 063 0 24 839 

V03 

Kelenföld 818 756 100 144 111 546 

Őrmező 0 2 635 62 204 

V04 

Angyalföld 931 138 241 615 141 688 

Vizafogó 354 970 48 170 23 874 

Alsórákos 222 725 0 24 211 

Herminamező 229 631 4 142 6 424 

V05 

Gubacsidűlő 0 0 11 876 

Pesterzsébet 732 071 0 30 945 

Csepel-Belváros 275 583 0 58 817 

Csepel-Kertváros 81 086 0 1 188 

Csepel-Ófalu 15 809 0 7 068 

Csepel-Rózsadomb 11 689 0 0 

Csepel-Szabótelep 193 903 0 18 184 

Csillagtelep 402 147 0 9 112 

Erdőalja 65 727 1 734 4 798 

Gyártelep 118 339 0 37 035 

Királyerdő 2 253 0 0 

V06 
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Városrész 
Σ Lakófunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ Irodafunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ kiskereskedelem– 

nettó (m2) 

Lipótváros 419 762 51 201 28 016 

Angyalföld 441 817 348 060 152 930 

Margitsziget 0 0 35 806 

Marina part 118 156 0 564 

Újlipótváros 1 466 870 79 661 61 429 

Vizafogó 556 848 187 831 82 533 

V08 

Ganzkertváros 61 176 0 6 181 

Ganztelep 111 940 0 7 018 

Szemeretelep 39 114 0 2 613 

Szent Imre-kertváros 30 920 0 4 501 

V09 

Ligettelek 94 379 0 560 

Óhegy 534 805 16 934 71 070 

Téglagyárdűlő 0 0 52 757 

Újhegy 435 989 2 483 34 232 

Kispest 476 623 0 187 683 

V11 

Istvántelek 18 800 0 2 980 

Újpest 3 083 901 13 723 81 709 

Pestújhely 23 025 0 0 

Rákospalota 654 874 0 101 660 

Újpalota 208 722 0 14 314 

V12 

Aquincum 9 726 9 112 72 997 

Filatorigát 110 990 3 725 13 635 

Kaszásdűlő 131 333 0 5 810 

Óbuda 991 296 52 464 57 013 

Remetehegy 4 550 5 671 0 

Újlak 139 269 115 876 28 220 

V13 

Kelenföld 144 238 88 549 10 077 

Lágymányos 425 430 54 921 118 685 

Sashegy 26 187 27 431 0 

Szentimreváros 676 545 0 38 404 

V14* 

Aranyhegy 13 466 0 0 

Csúcshegy 1 111 0 0 
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Városrész 
Σ Lakófunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ Irodafunkciójú 

területek– nettó (m2) 
Σ kiskereskedelem– 

nettó (m2) 

Filatorigát 72 382 9 904 59 278 

Kaszásdűlő 1 080 49 875 7 779 

Óbuda 91 830 0 753 

Táborhegy 81 276 0 38 772 

Testvérhegy 109 287 0 38 849 

Törökkő 51 158 0 2 616 

Ürömhegy 14 838 0 0 

V15* 

Infopark 0 69 591 0 

Kelenföld 33 725 68 599 5 012 

Lágymányos 498 949 14 654 66 223 

Szentimreváros 104 550 0 22 150 

Gellérthegy (XI.) 28 147 0 0 

Tabán (XI.) 0 0 0 

V16* 

Svábhegy 140 997 0 14 420 

Széchenyihegy 28 591 0 5 368 

Zugliget 7 327 0 0 

*A V14-V16-os vonalszakaszokra önálló EMT nem készült. 

13. táblázat Területkimutatás az egyes projektek hatásterületeinek ingatlanpiaci szempontból 

kialakított szakaszaira, a vizsgált ingatlanpiaci kategóriákban 

A jelenlegi ingatlanpiaci helyzetet az egyes szegmensek értékesítési ár és bérleti 

díj színvonalával mutattuk be. Az árak átlagárak, melyek az egyes objektumok pontos 

helyétől, méretétől és egyéb tényezőktől függően eltérhetnek. A lakáspiaci átlagárak 

ezer forint/m2 egységben kerültek megadásra az egyes releváns kategóriákban. A 

kiskereskedelmi és irodai szegmensben bérleti díj színvonal került meghatározásra 

ezerFt/m2/hó egységben. 

Városrész 
Lakóingatlan átlagárak 

(ezer Ft / m2) 

Irodapiaci átlagárak; 
havi bérleti díj 
(ezerFt/m2/hó) 

Kiskereskedelemi 
átlagárak; havi bérleti 

díj (ezerFt/m2/hó) 

V01 

Belváros 340 3,8 5,3 

Lipótváros 340 3,8 3,9 

Belső-Terézváros 313 3,2 4,2 

Terézváros 264 3,2 2,8 

Belső-Erzsébetváros 241 3,2 3,3 

Angyalföld 271 3,2 2 

Újlipótváros 280 3,2 2,6 

V02-V10 
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Városrész 
Lakóingatlan átlagárak 

(ezer Ft / m2) 

Irodapiaci átlagárak; 
havi bérleti díj 
(ezerFt/m2/hó) 

Kiskereskedelemi 
átlagárak; havi bérleti 

díj (ezerFt/m2/hó) 

Gellérthegy 360 3,2 1,5 

Tabán 284 3,2 2,7 

Víziváros 284 3,2 2,7 

Belváros 340 3,8 5,3 

Lipótváros 340 3,8 3,9 

Belső-Terézváros 313 3,2 4,2 

Belső-Erzsébetváros 241 3,2 3,3 

Erzsébetváros 225 3,2 2,5 

Istvánmező 240 3,2 2,2 

Istvánmező 240 3,2 2,2 

Józsefváros 200 3,2 2,2 

Palotanegyed 295 3,8 2,7 

Gellérthegy 360 3,2 1,5 

Tabán 284 3,2 2,7 

Alsórákos 249 2,9 2,6 

Herminamező 247 3,2 2,6 

Istvánmező 240 3,2 2,2 

Kiszugló 269 3,2 2,4 

Törökőr 254 2,9 2,6 

Pestújhely 162 1,5 2,2 

Rákospalota 191 1,5 2,1 

Újpalota 151 1,5 2,5 

V03 

Kelenföld 265 2,1 2,7 

Őrmező 206 1 2,7 

V04 

Angyalföld 271 2 3,2 

Vizafogó 249 2,6 2,9 

Alsórákos 247 2,6 3,2 

Herminamező 274 1,7 3,2 

V05 

Gubacsidűlő -- - 1,9 

Pesterzsébet 189 1,5 1,9 

Csepel-Belváros 155 1,5 2,3 

Csepel-Kertváros 170 1,5 1,9 

Csepel-Ófalu 151 1,5 0,5 

Csepel-Rózsadomb 153 1,5 0,5 
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Városrész 
Lakóingatlan átlagárak 

(ezer Ft / m2) 

Irodapiaci átlagárak; 
havi bérleti díj 
(ezerFt/m2/hó) 

Kiskereskedelemi 
átlagárak; havi bérleti 

díj (ezerFt/m2/hó) 

Csepel-Szabótelep 151 1,5 1,9 

Csillagtelep 164 1,5 1 

Erdőalja 164 1,5 1 

Gyártelep 159 1,5 0,5 

Királyerdő 168 1,5 1 

V06 

Lipótváros 340 3,8 3,9 

Angyalföld 271 3,2 2 

Margitsziget - - 3,9 

Marina part 431 2,9 2,4 

Újlipótváros 280 3,2 2,6 

Vizafogó 274 3,2 1,7 

V08 

Ganzkertváros 223 1,5 1,4 

Ganztelep 188 1,5 1 

Szemeretelep 192 1,5 1,8 

Szent Imre-kertváros 299 1,5 1,8 

V09 

Ligettelek 184 1,5 1,6 

Óhegy 189 1,5 1,6 

Téglagyárdűlő 163 1,5 1 

Újhegy 163 1,5 1 

Kispest 172 1,5 2,1 

V11 

Istvántelek 159 1,5 1,5 

Újpest 191 2,2 2,3 

Pestújhely 162 1,5 2,2 

Rákospalota 191 1,5 2,1 

Újpalota 151 1,5 2,5 

V12 

Aquincum 189 2,7 2,35 

Filatorigát 235 2,7 2,35 

Kaszásdűlő 213 2,7 2,4 

Óbuda 241 2,7 2,8 

Remetehegy 284 2,7 2,5 

Újlak 290 2,7 3,1 

V13 
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Városrész 
Lakóingatlan átlagárak 

(ezer Ft / m2) 

Irodapiaci átlagárak; 
havi bérleti díj 
(ezerFt/m2/hó) 

Kiskereskedelemi 
átlagárak; havi bérleti 

díj (ezerFt/m2/hó) 

Kelenföld 269 2,7 2,1 

Lágymányos 269 2,7 3,4 

Sashegy 322 2,7 2,5 

Szentimreváros 281 2,7 2,8 

V14* 

Aranyhegy 322 2,7 1,8 

Csúcshegy 288 2,7 2 

Filatorigát 235 2,7 2,3 

Kaszásdűlő 213 2,7 2,4 

Óbuda 241 2,7 2,8 

Táborhegy 299 2,7 2 

Testvérhegy 298 2,7 2 

Törökkő 255 2,7 2 

Ürömhegy 247 2,7 1,8 

V15* 

Infopark 0 3,8 2,5 

Kelenföld 269 2,7 2,1 

Lágymányos 269 2,7 3,4 

Szentimreváros 281 2,7 2,8 

Gellérthegy (XI.) 360 3,2 1,5 

Tabán (XI.) 284 3,2 1,5 

V16* 

Svábhegy 395 2,7 2 

Széchenyihegy 373 2,7 1,8 

Zugliget 387 2,7 2,2 

*A V14-V16-es vonalszakaszokra önálló EMT nem készült, a városfejlesztési hasznokat is magában foglaló költség-

haszon elemzés jelen dokumentum részét képezi. 

14. táblázat Az egyes projektek hatásterületeinek jelenlegi ingatlanpiaci helyzete átlagárak 

alapján 

A lakáspiaci átlagárakat az Otthontérkép adatainak számításához is felhasznált 

illetékhivatali adatbázis alapján készítettük az FHB tulajdonát képező adatbázison, 2008 

és 2013 közti adatokon.  
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3.4 Szakterület bemutatása 

3.4.1 A közlekedés helyzete 

Az életszínvonal változása jelentős hatással van az utazási szokásokra. Nagyobbak a 

helyváltoztatási igények, és nőnek az utazás minőségével kapcsolatos elvárások is. 

Emellett a vásárlóerő fokozódásával egyre több a lakosság, illetve a gazdasági szféra 

tulajdonában lévő gépjárművek száma, ami szintén növekvő versenyhelyzetet jelent a 

közösségi közlekedésnek. 

A fővárosi szuburbanizációs folyamatok hatására a lakó és munkahelyi területek egyre 

távolabb kerülnek egymástól, így az utazások számának viszonylagos állandósága 

mellett is megnő a fajlagos utazási hossz (időben és térben is). Az agglomerációból a 

fővárosba irányuló ingázás mértékének növekvő tendenciája nem változik jelentősen, a 

városhatárt átlépő utazások száma tovább emelkedett az elmúlt években. 

A közforgalmú közlekedés mai hálózata többnyire alkalmas a személyszállítási igények 

mennyiségi kielégítésére, színvonala azonban nem megfelelő az utazási szokások 

befolyásolására, a fokozódó személygépkocsi használat mérséklésére. 

Sajnos néhány évtől eltekintve, ahol a csökkenés átmenetileg mérséklődött vagy esetleg 

még enyhe növekedés is bekövetkezett (mint 2000-2001-ben vagy 2007-2008-ban), a 

budapesti közforgalmú közlekedést igénybe vevő utasok száma évről-évre folyamatosan 

csökken: míg 1994-ben 1 530 millióan, 2006-ban már csak 1 460 millióan utaztak a 

fővárosi közlekedési társaság (BKV Zrt.) járművein évente. A legutolsó rendelkezésre 

álló utasszám adat szerint 2012-ben közel 1,4 milliárd utazást bonyolítottak le 

közforgalmú közlekedéssel. Az utasszám a 2000-es években tehát drasztikusan 

visszaesett, az éves csökkenés több százalék, a 2010 környékén a csökkenés megállt. 

Ezzel szemben a szolgáltató által kibocsátott átlagos teljesítmény (mennyiségi 

szolgáltatás) az utasszám visszaesésével párhuzamosan csak kis mértékben csökkent a 

'90-es évek végén, az ezredforduló óta pedig kis mértékben ismét növekszik (17. ábra). 

A villamos (és fogaskerekű) ágazat mind utasforgalmi terhelés, mind pedig kibocsátott 

teljesítmény tekintetében kismértékű csökkenést mutat. A felszálló utasok száma a 

2005. évi 427 millió utas/ év értékről 2012-re 390 millió utas/év értékre csökkent (1015 

millió utaskilométer/ év), mindeközben a kibocsátott teljesítmény csökkenése kisebb 

mértékű volt (4490 millió férőhely kilométer/ év értékről 4288 millió férőhely kilométer/ év 

értékre csökkent). A kibocsátott teljesítmény 2008 óta kismértékű növekedést, az 

igényeket bemutató felszállószám a stagnálást mutat (18. ábra). 

A közlekedés 

szerepének változása 

Közforgalmú közlekedés  
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17. ábra A férőhely-kibocsátás és az utasszám százalékos alakulása (1997 = 100%)1 

(forrás: BKV Zrt.) 

 

18. ábra A BKV Zrt. által kibocsátott teljesítmény (ezer fhkm / év) 

(adat: BKV Zrt. éves jelentések) 

                                                           
1 A 2010. évtől az ágazati helyett felszálló utasszám számítására került sor! 
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Az eszközválasztásban a fent bemutatott folyamatok következményeként a 

személygépjármű térhódítása és a közforgalmú közlekedés utasforgalmának 

csökkenése jellemző. Míg 1985-ben a budapesti modal split a közforgalmú közlekedés 

javára 85-15 % volt, 1994-re ez az arány 67-33 %-ra csökkent. A folyamat nem állt meg, 

így a Budapesten belüli helyváltoztatásoknál - a legutóbbi 2004-es budapesti 

háztartásfelvétel adatai szerint mintegy 60-40 % a tömegközlekedés és a 

személygépjárműves közlekedés aránya, a városhatáron belépő forgalomban ugyanez a 

megoszlás pedig már csak 40-60 %, és folyamatosan tovább romlik. Ennek elsődleges 

oka, hogy miután a kiköltözők többségükben magasabb jövedelműek, az agglomerációs 

ingaforgalomban a közösségi közlekedés relatív térvesztése tapasztalható az egyéni 

gépjárműves közlekedéssel szemben. 

 

19. ábra A modal split változása (1990-2004) 

A jelenlegi demográfiai, gazdasági és motorizációs folyamatok alapján Budapesten 15-

20 éves távlatban a mai lakosszám körül stabilizálódó népességgel, ugyanakkor 

jelentősen növekvő munkahelyszámmal és személygépjármű számmal lehet kalkulálni; 

ezzel párhuzamosan a város vonzáskörzetében a népesség, a munkahelyszám és a 

motorizáció – bár különböző mértékben, de – egyaránt növekedni fog. Ennek 

köszönhetően a térségben a közlekedési igények további növekedése várható. 

Budapest Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) található prognózisok alapján az 

alábbi jövőbeni modal-split értékek várhatóak a Fővároson belüli illetve a városhatárt 

átlépő forgalom tekintetében: 
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20. ábra Modal-split előrejelzés Budapesten belül 

3.4.2 Jogszabályi háttér 

A közösségi jogforrások és a hazai jogszabályok tekintetében elsősorban az alábbi 

szabályozásokat szükséges a tárgyban figyelembe venni.  

Meghatározó törvények az alábbiak: 

Az átfogó közlekedési szabályozás tekintetében: 

 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról (röviden Sztv.), 

 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről (röviden Vtv.), 

 2005. évi CLXXXIV. törvény, a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és 

egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról  

 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről 

 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet, az autóbuszos személyszállítási 

szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes 

feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos 

személyszállítási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási 

üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról (röviden buszkorm. rendelet) 

 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 

megállapításának és igénybevételének szabályairól (röviden menetdíj 

támogatási rendelet), 

 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, 

a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 

az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról 

 270/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési 

engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről, 
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 85/2007. (IV. 25.) Korm.rendelet, a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről (röviden kedvezményrendelet), 

 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról 

 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, a közúti közlekedés szabályairól 

(röviden KRESZ) 

 A hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozóan 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

 1997. évi LXXVIII. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1996. évi XXI. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 1999. évi LXIII. törvény, a közterületfelügyeletről 

 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól 

 3/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és 

építési követelményekről, 

 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet, a közlekedési hatóság által végzett vasúti 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól, 

 40/2006. GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványról, a biztonsági 

engedélyről, a biztonságirányítási rendszerekről, a biztonsági jelentésről, 

 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet, az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének 

kiadásáról, 

 31/2010 (XII.23.) NFM rendelet, a vasúti járművek üzembehelyezése 

engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról. 

A témához kapcsolódóan Uniós szabályozás:  

 1370/2007. (X.23.) EK rendelet, az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 

vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK 

és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, 

 181/2011 (II.16.) EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az autóbusszal 

közlekedő utasok jogairól, és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (röviden 

buszos EU rendelet), 

 1371/2007 (X.23.) EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet a vasúti 

személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről, 

A helyi közforgalmú vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi 

létesítményei és a vasúti járművek tervezése, kivitelezése és működtetése során az 

Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ) II. kötetét kell alkalmazni. 

Az Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ) II. kötete rögzít alapvető szabályozást - a helyi 

közforgalmú vasutakra és az azokból kiágazó iparvágányokra. Az itt nem szabályozott 
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kérdésekben az OVSZ I. előírásai, illetve a vasúti hatóság állásfoglalásai az irányadóak 

(lásd 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet). 

A közúti vasúti pályák tervezése során Budapesten a BKV Rt által (utoljára 2000. évben) 

kiadott Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások c. 

irányelv mértékadó. 

A közúti vasúti pályahálózat forgalmi témakörével kapcsolatosan az F.1 - 2. számú 

Forgalmi Utasítás a közúti vasutak számára a meghatározó dokumentum. Az Utasítást 

a Közlekedési Főfelügyelet Közlekedési Alágazatok Főosztálya Vasúti Osztály (jelenlegi 

nevén: Nemzeti Közlekedési Hatóság) 3443/1/2008. számon (2008.VII.29.) hagyta jóvá.  

A tárgyban érintett Szabványok ismertetésére – azok jelentős mértékéből adódóan – 

nem térünk ki. 

A kedvezményezettre és a támogatási szabályokra vonatkozó előírások: 

 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, Budapest közlekedésszervezési 

feladatainak ellátásáról (röviden Kijelölő rendelet) 

Környezetvédelmi szabályok: 

 1995. évi LIII. törvény, a környezet védelmének általános szabályairól 

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló  

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet a zaj- és rezgés-terhelési 

határértékek megállapításáról 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról 

 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről 

 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az 

intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

Támogatási szabályok 

Környezetvédelmi 
szabályok: 
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Az utazási körülményekkel kapcsolatos szabályozás 

 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 2003. évi CXXV.törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

Az esélyegyenlőség tekintetében a következő törvények relevánsak: a (2007. évi XXIII. 

törvénnyel módosított) 2003. évi CXXV. esélyegyenlőségi törvény, valamint a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. 

Az esélyegyenlőséget a közösségi közlekedéshez való hozzáférésben is 

biztosítani kell, a hatályos törvények ezen elv szigorú betartásáról rendelkeznek. A 

1998. évi törvény 8. §-ában kimondja, hogy „A közlekedési rendszereknek, továbbá a 

tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a jelző- és 

tájékoztató berendezéseket is – alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi 

biztonságos igénybevételre.” 

A metrófejlesztési projekt kidolgozása során kiemelten kell kezelni nem csak a 

fogyatékkal élők sajátos szükségleteit, hanem minden mozgásában korlátozott igényeit 

is, légyen akár ő babakocsival vagy kisgyermekkel közlekedő, vagy idős és nehezen 

közlekedő. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintettek a bárki által igénybe vehető 

lehetőségekkel vagy csak különleges megoldások alkalmazása esetén vagy kiemelt 

odafigyelés mellett élhetnek-e. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek 

lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való teljes körű és segítő jellegű 

részvételt. 

A törvény által előírt Országos Fogyatékosügyi Program (10/2006. (II. 16.) OGY 

határozat) hasonlóképpen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, ezen 

belül a közlekedés fizikai akadálymentesítés igényét fogalmazza meg. 

3.5 A projekt szakpolitikai illeszkedése 

A következő fejezetben bemutatjuk a villamos vonalak komplex fejlesztésének 

illeszkedését a közösségi és a hazai közlekedéspolitikához, a térségi, városi 

stratégiákhoz és a budapesti közösségi közlekedési szolgáltató jövőképéhez. Ezzel 

meghatározzuk a fejlesztés stratégiai, szakpolitikai kereteit, amelyek a későbbiekben a 

fejlesztési változatok kialakítását is meghatározzák. 

Az illeszkedés bemutatásánál „föntről lefelé”, vagyis az EU-s stratégiáktól indulva 

haladunk az országos, majd a helyi szakpolitikai irányokon keresztül a vállalati 

stratégiákig. 

Esélyegyenlőség, 

akadálymentesség 
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3.5.1 Illeszkedés az EU közlekedési politikájába 

3.5.1.1 Az Európai Unió közlekedéspolitikai „Fehér Könyve” 

Az Európai Unió az aktuális közlekedéspolitikáját az úgynevezett Fehér Könyvben 

összegzi, ez jelenleg a következő dokumentumban érhető el: „FEHÉR KÖNYV Útiterv 

az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és 

erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé (2011.03.28. COM (2011) 144)”. 

Már ennek a dokumentumnak az elődje, a 2001. évi fehér könyv 2006-os felülvizsgálata 

is rámutatott arra, hogy a fenntartható mobilitás eléréséhez politikai eszközök széles 

skáláját kell felhasználni, kezdve a gazdasági eszközökkel és a szabályozási 

intézkedésekkel, egészen az infrastruktúra-fejlesztési beruházásokig és különféle új 

technológiák bevezetéséig. 

(Többek között) a városi övezetekben át kell térni a mainál környezetbarátabb 

közlekedési módokra, és valamennyi módnak környezetbarátabbá, biztonságosabbá és 

energiahatékonyabbá kell válnia. Ez magában hordozza az elavult járművek cseréjét, a 

járműállományok minőségi fejlesztését, az elavult technológiák mielőbbi elhagyását. 

Ennek megfelelően minden közlekedési szolgáltatónál stratégiai célként kell, hogy 

megfogalmazódjon közlekedési rendszerének, szolgáltatásainak, járműállományának, 

infrastruktúrájának, és ezzel egy időben a hatékonyságának folyamatos fejlesztése. 

Az Európai Bizottság közelmúltban publikált friss Fehér Könyve már egyértelműen a 

kötöttpályás közlekedésnek szánja azt a szerepet, hogy meghatározó eleme legyen az 

európai közlekedés jövőképének. Ez a cél a környezeti szempontok tekintetében is 

rendkívül fontos. Ennek a célnak az eléréséhez a megfelelő infrastrukturális háttér 

megteremtése elengedhetetlen lesz. 

Az új közlekedéspolitika elsődleges célja „a közlekedés fejlesztése és a mobilitás 

támogatása a 60%-os kibocsátás-csökkentési célkitűzés elérése mellett”.  

„A kihívás abból áll, hogy a közlekedési rendszer kőolajfüggőségét hatékonyságának 

feláldozása és a mobilitás veszélyeztetése nélkül kell felszámolni. Az Európa 2020 

stratégiában ismertetett „Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt kezdeményezéssel és az 

új, 2011. évi energiahatékonysági tervvel összhangban az európai közlekedéspolitika 

elsődleges célja annak elősegítése, hogy olyan közlekedési rendszer jöjjön létre, amely 

hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, növeli a versenyképességet, magas színvonalú 

mobilitási szolgáltatásokat nyújt, és emellett az erőforrásokat is hatékonyabban 

használja fel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a közlekedésnek kevesebb és tisztább 

energiát kell felhasználnia, jobban kell gazdálkodnia a korszerű infrastruktúrával, 

valamint csökkentenie kell a környezetre és a kulcsfontosságú természeti kincsekre – 

köztük a vizekre, a tájakra és az ökoszisztémákra – gyakorolt káros hatását.” 

A fentiekkel összefüggésben a dokumentum kimondja azt is, hogy „újfajta közlekedési 

modelleknek kell megjelenniük, amelyekben egyszerre nagyobb árumennyiséget és több 

utast juttatnak célhoz a leghatékonyabb közlekedési módokkal (illetőleg azok 

leghatékonyabb kombinálásával)”. Ehhez nyújthat segítséget a „multimodális logisztikai 

láncok teljesítményének optimalizálása, beleértve a természetüknél fogva erőforrás-

hatékonyabb közlekedési módok fokozott használatát is”.  
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Ezzel összhangban a BKV Zrt. metró járműállományának fejlesztése az energia-

hatékonyság javításával és az akadálymentes, komfortos utazási lehetőségek 

biztosításával jól illeszkedik ezekhez a közlekedéspolitikai célkitűzésekhez, javítja a 

közforgalmú közlekedés versenyképességét és megbízhatóságát. 

3.5.1.2 Az Európai Unió városi közlekedési „Zöld Könyve” 

Még az Európai Unió előző közlekedéspolitikáján alapulva készült el a városi közlekedés 

„Zöld Könyve”, azaz „A városi mobilitás új kultúrája felé” c. dokumentum (2007. 09. 25., 

COM (2007) 551), amely a Fehér Könyv célkitűzéseit alapul véve fogalmazza meg 

legfontosabb alapelveit a városi közlekedésre vonatkozóan: ezek a fenntartható fejlődés, 

a szubszidiaritás, a konzultációkon alapuló stratégia, és az élhetőbb városok, 

nagyvárosok megteremtése. 

A Zöld Könyv alapvetően 5 fontosabb célt fogalmaz meg, összhangban a Fehér Könyv 

környezetbarát és hatékony közlekedési célkitűzéseivel: 

 Közlekedési torlódásoktól mentes városok és nagyvárosok  

 Zöldebb városok és nagyvárosok 

 Intelligens városi közlekedés 

 Akadálymentes városi közlekedés 

 Biztonságos és biztonságérzetet adó városi közlekedés 

A fenti célok megvalósítása érdekében a járműbeszerzésekkel szorosan össze-

függésben a dokumentum kimondja, hogy „az EU-nak továbbra is népszerűsítenie és 

támogatnia kell a tiszta városi tömegközlekedés, mint a trolibuszok, villamosok, 

metrók és elővárosi vasutak kibővítését, rehabilitálását és modernizálását, 

valamint egyéb fenntartható városi közlekedési projekteket.” A járműbeszerzéseknél 

ennek megfelelően cél és elvárás is a környezetbarát és energiahatékony eszközök 

preferálása, az elavult vagy szennyező járművek mi-előbbi cseréje. A modern 

járműflottával kapcsolatban alapvető elvárásként jelenik meg az energia-

visszatáplálásra való képesség. 

A fentiekből következik, hogy a BKK Zrt. kötöttpályás fejlesztései illeszkednek az 

európai közlekedésfejlesztési célkitűzésekhez, és ezzel párhuzamosan hozzá is járulnak 

a szakpolitikák megvalósításához. 

3.5.2 Illeszkedés a magyar közlekedéspolitikához 

A magyar közlekedéspolitika irányait több dokumentum határozza meg egymással 

párhuzamosan, egymást kiegészítve: 

 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 

 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2008-2020 

 Új Széchenyi Terv és operatív programjai. 
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3.5.2.1 A magyar közlekedéspolitika dokumentumai 

A Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015 című dokumentum a Magyar Köztársaság 

hivatalos, elfogadott közlekedéspolitikája. A dokumentum szerint olyan városi 

közlekedésfejlesztési stratégiára van szükség, amely határozottabban 

támaszkodik a közösségi közlekedésre az egyéni közlekedéssel szemben. A 

dokumentum célja, hogy a közforgalmú közlekedés működőképességéhez és 

korszerűsítéséhez támogatással, illetve bevétel kiegészítéssel járuljon hozzá, ezen felül 

forgalomszabályozási intézkedéseket is tartalmaz a közforgalmú közlekedés 

vonzerejének növelése érdekében. 

Budapest és agglomerációja vonatkozásában szintén kiemelt feladatként tartalmazza a 

közlekedéspolitika a közforgalmú közlekedési rendszerek előnyben részesítését az 

egyéni közlekedéssel szemben. Az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket az alapelvek 

szintjén is előnyben részesíti. Célkitűzés a közforgalmú közlekedés 

személyközlekedésen belüli részarányának jelenlegi szinten történő megőrzése, az 

eszközállomány, az infrastruktúra és összességében a szolgáltatási színvonal 

fejlesztésével. 

Budapest és agglomerációja kapcsán a közlekedéspolitika kiemelt feladatnak tartja 

(többek között) a felszíni közforgalmú közlekedés rekonstrukciójának és a felszíni 

kötöttpályás közlekedés fejlesztésének megvalósítását. A 2015-ig prioritást élvező 

intézkedések között szerepel az igényeknek és követelményeknek megfelelő, 

korszerű járműpark megteremtése, beleértve az akadálymentesség igényét is, a 

kitűzött célok megvalósítása érdekében biztosítani kell a fogyatékos személyek 

biztonságos közlekedésének feltételeit. 

Az országos közlekedéspolitika alapjain 2005-ben elkészült a Városi Közlekedéspolitikai 

Koncepció Tézisei című dokumentum és az ezt megalapozó háttéranyag, amely a 

kormányzati szintű városi közlekedéspolitika szükségességét és feladatait kívánja 

meghatározni. A dokumentum szerint a városi közlekedés fejlesztésében figyelmet 

kell fordítani a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére, a nagyvárosokban 

környezetvédelmi és energiatakarékossági okokból is preferálni szükséges a 

kötöttpályás hálózatok megőrzését, a meglévő hálózatok jobb kihasználását. Ezzel 

párhuzamosan olyan járművek beszerzését kell célul kitűzni, amelyek az utazás 

színvonalának javításával csökkentik az egyéni és a közforgalmi közlekedés kényelme 

közötti különbséget. 

3.5.2.2 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 

A hivatalos közlekedéspolitika mellett szintén fontos megemlíteni a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium által kialakított, 2007 és 2020 közötti időszakot felölelő 

Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiát (EKFS) is.  

Jelenleg folyamatban van a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozása, de mivel 

ennek – a parlament által történő – elfogadása még nem történt meg, így jelenleg 

hivatalosan elfogadott közlekedési stratégiai dokumentumként az EKFS megállapításait 

vesszük figyelembe. 

Magyar 
közlekedéspolitika 2003-
2015 

Városi 

Közlekedéspolitikai 

Koncepció Tézisei 

Egységes 
Közlekedésfejlesztési 
Stratégia 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány   80 

  

Az EKFS tekintetbe veszi, hogy az EU közlekedéspolitikája a legutóbbi, 2003-ban 

készült közlekedési koncepció óta változott, illetve Magyarország az EU 

szabályrendszerének és fejlesztéspolitikájának aktív részesévé vált, a 

közlekedésfejlesztésre fordított összegek pedig jelentősen nőttek az elmúlt években. A 

magyar közlekedés egészére nézve az Európai Unióhoz történt csatlakozás és az EU 

további bővítése jelentős hatással jár, az EU Kohéziós Alapból és a Strukturális 

Alapokból származó beruházási források a korábbi koncepció átfogalmazását, a 

kormányprogrammal történő egységesítését kívánták meg. Kidolgozták ezért 2007-ben 

az EKFS Fehér Könyvét, amely az alágazatok hatékonyabb együttműködését, a 

szolgáltatások egységes célrendszerét határozta meg. 

Az EKFS általános jövőképe a következő: „A versenyképes gazdaság működési és 

fejlődési feltételeinek biztosítása, a mobilitási igények ésszerű kiszolgálása, minden 

alágazatban növekvő forgalom mellett költséghatékonyabb és a környezetet kevésbé 

terhelő rendszerek kialakításával.” Az EKFS ennek megfelelően arra törekszik, hogy 

minél teljesebb mértékben szolgálja a társadalom és a gazdaság érdekeit a környezeti 

és kulturális értékek minél nagyobb fokú megóvása és megőrzése mellett, egyúttal rövid, 

közép- és hosszú távon egyaránt igazodjék az új kihívásokhoz. Az ország 

versenyképességének és a lakosság életminőségének javítása egyaránt igényli a fizikai 

elérhetőség javulását, hatékonyabb áruszállítási és személyközlekedési rendszerek 

működtetését a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség figyelembe vételével, valamint a 

jelenleginél költséghatékonyabb közlekedési rendszer létrehozásával. 

Az EKFS kiterjed a közlekedés két nagy összetevőjére, a személyközlekedésre és az 

áruszállításra, valamint az ehhez alapot szolgáltató közlekedési infrastruktúrára 

egyaránt – továbbá a horizontális témákra, mint a környezetvédelem és a 

közlekedésbiztonság. Az EKFS ugyanakkor állami stratégia, így azokra a fejlesztésekre 

terjed ki elsősorban, amelyek központi forrásokat igényelnek, illetve központi 

szabályozás alá tartoznak. Csak érintőlegesen tartalmazza azokat a feladatokat, 

amelyek szoros együttműködést igényelnek a helyi önkormányzatokkal, vagy a 

közlekedésben működő gazdasági társaságokkal. 

A dokumentum az alágazati fejlesztéseknél kiemelten foglalkozik Budapest és 

agglomerációja – mint nemzetközi nagyvárosi térség – közlekedési problémáival. A 

három nevesített fejlesztési terület közül egyik a közlekedési jármű- és 

eszközállomány XXI. század mobilitási- és életviteli elvárásaihoz igazodó 

komfortszintjének megteremtése. A stratégia kimondja, hogy „a magas minőségű és 

megbízható szolgáltatást nyújtó kötöttpályás közlekedés fejlesztése a közlekedési 

rendszer színvonal javításának egyik elsőszámú prioritása. Ez a prioritás hálózati- és 

járműfejlesztéseket, valamint szervezési, szabályozási fejlesztéseket” egyaránt magába 

foglal. A közlekedés elvárható jármű- és eszközállományának megteremtésén is 

elsősorban a kötöttpályás közösségi járműpark modernizációját érti.  

A tárgyi közúti vasúti fejlesztés a fenti prioritásokhoz illeszkedően valósul meg, előtérbe 

helyezve az energia hatékony, környezetbarát, valamint akadálymentes és komfortos 

járművek beszerzését. A fejlesztés ezzel segítheti a magyar közlekedéspolitika céljainak 

megvalósítását és a közösségi közlekedés versenyképességének javítását. 
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A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) 

helyzetfeltáró részében megállapítja, hogy a „A közösségi közlekedés helyzete az 

ország szinte valamennyi megyéjében negatív irányba változott az elmúlt évtizedben. … 

A városi közösségi közlekedés legnagyobb problémája a városok, városközpontok 

zsúfoltságának drasztikus emelkedése. Magyarországon egyre inkább az egyéni 

gépkocsi használat kerül előtérbe, mivel a városok közösségi közlekedéssel történő 

elérhetősége a környező településekről az infrastrukturális és szervezésbeli 

hiányosságok miatt nem megfelelő.” Az NKS 1. szintű – általános – társadalmi céljai 

közül az előbbi problémák kezeléséhez az alábbi célok járulnak hozzá: 

 Környezetre gyakorolt hatások javulása 

 Lakosság jólétének javulása 

 Társadalmi igazságosság, méltányosság javulása 

Az ezen általános célokhoz társuló fő közlekedési célok közül a Szállítási szolgáltatások 

színvonalának és hatékonyságának növelése célhoz tartozó Fizikai rendszerelemek 

javítása cél tartalmazza az infrastruktúra- és járműállomány megújítását, amihez a 

projekt általánosságban illeszkedik. 

Eszköz szinten pedig az infrastruktúra és a gördülő állomány állagromlását megállító, 

rekonstrukciós-rehabilitációs jellegű beruházások elnevezésű fejlesztési eszközök 

csoportjához illeszkedik a projekt. 

3.5.2.3 Az Új Széchenyi Terv közlekedési célkitűzései 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 (ÚMFT) két legfontosabb célja volt a 

foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése, az ÚMFT 

közlekedés fejlesztésének beavatkozási csoportjai között szerepelt „a városi és 

agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, akadálymentesítése”.  

Az ÚMFT helyére 2011-ben a január 14-én elinduló Új Széchenyi Terv (ÚSZT) lépett, 

melynek elsődleges prioritása a gazdaság élénkítése és a versenyképesség javítása. A 

magyar kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának 7. programja tartalmazza a 

közlekedésfejlesztés prioritásait és feladatait. 

A terv megfogalmazása szerint "a (nagy)városi élet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő 

színvonalú tömegközlekedés", és az ÚSZT közlekedésfejlesztési programjának alapvető 

célja "a közlekedésből származó hasznok maximalizálása a társadalmi terhek 

minimalizálása mellett". Az egyes szakterületek közül ezért a városi közforgalmú 

közlekedés kiemelt fejlesztési területnek számít. 

Ennek megfelelően a program megfelelő szabályozás alkalmazásával célul tűzi ki, hogy 

középtávon a városi közlekedésben ne romoljon tovább a közforgalmú közlekedés 

aránya az egyéni közlekedéssel szemben. A célkitűzés a jelenlegi, az egyéni 

gépjárműves közlekedés súlyának növekedésével járó átrendeződési tendenciák 

középtávon való megfordítását igényli, ezért fontos szerepet kapnak a közösségi 

közlekedési terület fejlesztései. 

A városi közlekedés esetében így a megvalósítandó fejlesztési elemek közé sorolja a 

program a városi közösségi közlekedés infrastruktúrájának és eszközeinek fejlesztését.  

Nemzeti Közlekedési 
Stratégia 

Új Magyarország 
Fejlesztési Terv 

Új Széchenyi Terv 
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Az ÚMFT szakági fejlesztési programját a Közlekedési Operatív Program 2007-2013 

(KÖZOP) című dokumentum tartalmazza. A KÖZOP egyik átfogó stratégiai célja a 

közösségi közlekedés környezetkímélő fejlesztése, a program kiemelten a városi és 

elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedést (köztük a villamost) támogatja. E 

fejlesztésekkel azt kívánja elérni, hogy az érintett településeken csökkenjen a 

közlekedésből származó környezeti terhelés (légszennyezés, zajterhelés, zsúfoltság). A 

KÖZOP-nak ez a célkitűzése és az ehhez kapcsolódó prioritás összhangban van a 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Élhető környezet megteremtése és 

fenntartása” és „Értékvédelem és megőrzés” célkitűzéseivel, illetve az „Egészséges, 

tiszta települések” prioritással. 

A KÖZOP 5. prioritása a városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése, mely a 

közösségi közlekedés fejlesztését, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának 

emelését, előnyben részesítését célozza. Az ÚMFT-hez hasonlóan a hálózatfejlesztés 

terén elsősorban a nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító 

kötöttpályás közlekedés korszerűsítését jelöli meg fejlesztendő területként: a közúti 

vasút fejlesztések egyszerre igyekeznek megoldást találni a tiszta, környezetbarát, 

energiatakarékos, esélyegyenlőséget biztosító és utasbarát közlekedés 

megvalósítására. 

A Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-2013 (KMOP) a közép-magyarországi 

régió (Budapest és Pest megye) regionális fejlesztési programja, szintén az ÚMFT 

célkitűzésein alapul. A KMOP 2. prioritási tengelye, amely a versenyképesség 

feltételeinek javítását célozza a közlekedési feltételek javításán keresztül, többek között 

a közösségi közlekedés versenyképességének javítása segítségével.  

3.5.2.4 Városfejlesztési Koncepció 

A 2013-ban készült Budapest 2030 Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a 

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott olyan várospolitikai dokumentum, amely Budapest 

jövőbeni kialakítására vonatkozik. A koncepció a település környezeti, társadalmi, 

gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és 

a fejlesztési célokat hosszú távra ‐ azaz 10 évet meghaladó időre szóló ‐ meghatározó 

dokumentum. 

„A koncepció készítése során Budapest társadalma, gazdasága, valamint épített és 

természeti környezete, egymást is befolyásoló tényezőként kerültek elemzésre és 

értékelésre, kitekintéssel a várostérség, az ország és a nemzetközi régiók rendszereire. 

… A város akkor válik vonzóvá, ha élhető, ami szorosan összefügg működésének és 

környezetének fenntarthatóságával, egyben az esélyegyenlőség biztosításával. A 

koncepció célrendszerében ezek a horizontális célok olyan szemléleti alapvetések, 

amelyeket a célrendszer minden egyes elemére vonatkozóan következetesen 

alkalmazni kell. … A koncepció célrendszerének keretét a szemléleti alapvetések 

(horizontális célok) mellett az átfogó célok alkotják. Ezek együttes figyelembevételével 

azok a (specifikus) célok kerültek meghatározásra, amelyek megvalósítása 

eredményeként Budapest a jövőben alkalmassá válik népességének megtartására. … A 

Közlekedési Operatív 

Program 

Közép-Magyarországi 

Operatív Program 
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célok a jellegük és a városfejlesztésben betöltött szerepük szerint a következő 4 típusba 

sorolhatók: 

 A KEZDEMÉNYEZŐ-KÉSZSÉG céljai jelentik az eredményes városfejlesztés 

és vezérlés zálogát. 

 Az ÚJ KIHÍVÁSOK-hoz kötődő célok azokra a környezeti, gazdasági és 

társadalmi problémákra adnak választ, melyek mára társadalmi igényként 

merülnek fel, mint pl.: a főváros versenyhelyzete és együttműködési 

lehetőségei, a klímavédelem, a gazdasági élet válság sújtotta helyzetéből való 

kiútkeresés, vagy az öregedő társadalom. 

 A TERÜLETI FEJLESZTÉS-hez rendelt célok alapvetően a város területeinek 

újszerű, fenntartható szemlélet szerinti fejlesztésére, azok módjára, 

kihasználandó lehetőségeire, illetve szükségszerűségeire adnak iránymutatást. 

 A FELELŐSSÉG VÁLLALÁS céljai az értékek és az emberi elvárások mentén 

elsősorban a humán infrastruktúra fejlesztésének útját jelölik meg, rámutatva a 

társadalom aktivitásának indokoltságra, változási igényeire, valamint a 

befogadóképesség fontosságára a főváros társadalmi felelősségvállalása 

terén.” 

Jelen projekt az alábbi - a fenti célokhoz tartozó - feladatokhoz és eszközökhöz 

kapcsolódik: 

„A kötöttpályás közösségi közlekedés elemeinek fejlesztési tengelyként történő 

figyelembevétele (Koncepció 9.2.) 

A város kötöttpályás közösségi közlekedési hálózata, azon belül elsősorban a 

gyorsvasúti hálózat elemei (metró hálózat, regionális gyorsvasúttá fejlesztett HÉV 

vonalak) igen magas építési, járműbeszerzési és üzemeltetési költséget jelentenek a 

város számára. 

A gyorsvasúti hálózat ugyanakkor rendkívül nagy utazási kapacitást biztosít, magas (a 

városi közösségi közlekedésen belül a legmagasabb) szolgáltatási színvonallal 

párosulva. Ennek következtében e nyomvonalas létesítmények a legalkalmasabbak a 

meglévő, intenzív beépítéssel rendelkező városi területek környezetbarát kiszolgálására, 

valamint a forgalomvonzó ingatlanfejlesztésekkel érintett területek ellátása számára. A 

szakaszosan eltérő szerepkörrel rendelkező, meglévő és tervezett gyorsvasúti vonalak 

fejlesztési tengelyként funkcionálva ‐ az építési lehetőségek szabályozásán keresztül ‐ 
hosszú távon, a településszerkezetet jelentősen befolyásolva képesek hatni a városra.  

Differenciált központrendszer kialakítása (Koncepció 9.9.) 

A főváros központrendszere nem alakult ki, fejlesztését a szerkezeti szempontok és az 

egyes területek karakterének figyelembevételével együtt kell meghatározni. A 

központrendszer megvalósulása hosszan zajló, az újabb és újabb városi kihívásokra 

reagálni kényszerülő folyamat. …Ebben a szisztémában a főváros központi helyszíne 

továbbra is a főközponti térség marad és a rászerveződő, jellemezően a metróra, körúti 

villamosra települő városközpont kiemelt nagykörúti helyszíneinek rendszere, tehát a 

budai és a pesti belváros, és ezekre támaszkodóan pl. a Széll Kálmán tér, a Nyugati 

tér, Blaha Lujza tér. A főközponti térség átgyűrűzik a 4‐es metró révén a Móricz 
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Zsigmond körtér és Újbuda-központ térségéig. Mindez átfedésben van a kiemelt 

turisztikai központi helyszínekkel. … 

 

21. ábra: Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója: Budapest tervezett 

központrendszere 

A városi kötöttpályás hálózatok kiemelt fejlesztése (Koncepció 11.3.) 

A kötöttpályás közlekedés független a közúti forgalom zavaró hatásaitól, kisebb 
légszennyezést eredményez, és az intenzívebb, gazdaságosabb terület-felhasználás 
irányába mutat. A közösségi közlekedésen belül ezért kiemelten kezelendők a városi 
kötöttpályás hálózatok, törekedve az interoperabilitás elvének érvényesítésére is.” 
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22. ábra: Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója: Fejlesztési céltérségek 

 

23. ábra: Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója: Budapest 2030 hosszú távú 

városfejlesztési koncepciója: Barnamezős fejlesztési céltérségek 
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4 A FEJLESZTÉS INDOKLÁSA 

4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS 

4.1.1 Infrastruktúra, műszaki állapot 

A projektek leírásánál a továbbiakban az alábbi jelölésrendszert alkalmazzuk: 

Azonosító Projekt 

V01 
Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton 
keresztül 

V02 
Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi 
úton 

V03 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása 

V04 Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása 

V05 Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása Csepelig 

V06 
2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új beépítésű 
lakóterületekig 

V07 
A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi 
kapcsolatainak javítása, Pesterzsébeten belüli villamoshálózat 
korszerűsítése 

V08 Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig 

V09 Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása 

V10 Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

V11 
Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése, az Árpád úti villamos részleges 
visszaépítése  

V12 Pacsirtamező úti villamos 

V13 Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai oldalon 

V14 Külső Bécsi úti villamos 

V15 Műegyetem rakparti villamos 

V16 Fogaskerekű meghosszabbítása 

15. táblázat A vizsgált villamosprojektek jelölése 

A villamosfejlesztési projektek által érintett meglévő villamos pályák műszaki állapota, az 

infrastruktúra valamennyi elemét – így a vasúti pályát, utasforgalmi létesítményeket, 

áramellátási hálózatot, jelző és biztosítóberendezéseket, stb. illetően is – heterogén 

képet mutat, jelentős hányada túl van a tervezett élettartamán. A pálya állapota miatt 

számos helyen lassújelekkel terhelt, paramétereiben, elválasztásában sok helyen nem 

teszi lehetővé az elvárható sebességet. 
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Az utasforgalmi létesítmények – a projektek által érintett kevés átépített vagy a fejlesztés 

várható megvalósításáig átépülő megállóhelyek kivételével – az elvárt szolgáltatást nem 

biztosítja, felújításra/átépítésre szorul. Az akadálymentesítés nem megoldott, a komplex 

akadálymentesítés megvalósításához nem csak jármű, de infrastruktúra oldali 

fejlesztésekre is szükség van. 

Egyes helyszíneken nem csak a megálló magassági helyzete igényel fejlesztést, hanem 

az ott jelenleg közlekedő típusnál hosszabb jármű fogadásához, a peronok hasznos 

hossza is. 

Az egyes fejlesztési projekttel által érintett infrastruktúra jellemzői, műszaki állapota, az 

EMT-k, 4.1. Infrastruktúra, műszaki állapot c. fejezetében, minden szakágra kiterjedően, 

tételesen bemutatásra került. A kiválasztott projektekre vonatkozóan néhány alapvető 

jellemző az alábbiak szerint kiemelésre került. 

V01 

A 47-49-es villamosok vonala a meglévő Deák Ferenc téri végállomás környezetében 

érintett. A végállomás környezete a Budapest szíve program keretében néhány éve újult 

meg. Az építéssel érintett végállomás környezetében RAFS / CDM a jellemző 

pályaszerkezet. 

14-es villamos 2 vágányos meglévő végállomása nem a továbbvezetés jegyében került 

kialakításra, vágányai nem párhuzamosak egymással. A végállomás környezetében 

nagypaneles, és aszfaltozott nagypaneles pályaszerkezet jellemző. 

A végállomás és a Lehel tér – Bulcsú utcai meglévő kétvágányú pályaszakasz (t=3,2 m) 

oldalvezetésben halad, majd középvezetésbe kerül, a tervezési határig és azt 

meghaladóan ilyen elrendezésben halad. 

A helyszínrajzi tervezéssel érintett Bajcsy-Zsilinszky Endre út – Váci út útvonal 

forgalomtechnikai kialakítás szempontjából heterogén. A Budapest Szíve program 

keretében átépült Madách tér – Andrássy útszakasz keresztmetszeti kialakítása 

aszimmetrikus. Déli irányban járdán vezetett kerékpárút mellett 2 forgalmi sáv és egy 

autóbuszsáv halad. Az ellenirányban fennmaradt a korábbi három forgalmi sávos 

kialakítás leállósávval, de közöttük irányhelyes kerékpársáv létesült. 

A Bajcsy-Zsilinszky Endre út keresztmetszeti elrendezésében, mindkét irányban busz-

kerékpár sáv került kijelölésre a járdán vezetett kétirányú kerékpárút (tervezett) és a 

szegélymenti parkolás megszüntetésével. A kialakításban irányonként 2 forgalmi sáv 

jellemző. 

A Váci út Nyugati tér és Lehel tér közötti szakasz aszimmetrikus, a centrum irányban a 

szegélymenti parkolás megengedett. 

Az érintett csomópontok szintbeni, jelzőlámpás irányításúak. A nagykörúti 

csomópontban az egyenes irányok különszinten, közúti felüljárón biztosítottak. 

V02-V10 

A „V02: Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton” és 

„V10: Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata” projektek, mind 

Villamos pálya, közúti 
pálya, gyalogos és 
kerékpárforgalmi 
létesítmények, forgalmi 
rend, érintett 
közterületek 
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térben, mind hálózatilag egy komplex rendszert alkotnak, műszaki alapú vizsgálatuk és 

műszaki tartalmuk meghatározása is egy egységben kezelve indokolt. 

Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton 

A tervezési terület az I. kerületben, Belvárosban, Erzsébetvárosban és Józsefvárosban 

helyezkedik el, az érintett utak (Rákóczi út, Kossuth Lajos utca, Szabad sajtó út, Thököly 

út) jelenleg is nagy szerepet játszanak az egyéni- és közösségi közlekedés 

lebonyolításában, Buda és Pest közötti kapcsolat megteremtésében. 

A Krisztina körúton kialakított négy forgalmi sávból kettő az Erzsébet hídon folytatódik, 

két forgalmi sáv pedig a budai oldalon vezet tovább. A Hegyalja úton rendelkezésre álló 

két forgalmi sávból és egy buszsávból szintén két forgalmi sáv és egy buszsáv van 

jelenleg rávezetve a hídra. A Gellért tér felől egy forgalmi sáv és egy buszsáv biztosítja 

az átjutást Pestre. Az Erzsébet hídon 2x2 forgalmi sáv, továbbá irányonként egy-egy 

buszsáv bonyolítja le a jelentős személygépkocsi- és buszforgalmat. A Szabad sajtó 

úton, a Kossuth Lajos utcán és a Rákóczi úton is a hídra jellemző kialakítás van 

végigvezetve. A Baross téri csomópontban a Thököly út felé egy forgalmi sáv, valamint 

egy kerékpáros nyommal ellátott buszsáv halad. A Kerepesi út felé haladó forgalom 

számára két forgalmi sáv és egy kerékpár sáv biztosított. A Rákóczi út felé a Thököly út 

irányából egy forgalmi sáv és egy buszsáv biztosított. A Kerepesi út felől két forgalmi 

sáv, valamint a Keleti pályaudvartól egy kerékpár sáv áll rendelkezésre melyek 

becsatlakoznak a Thököly útba. A Fiumei útról két forgalmi sáv biztosított a Kerepesi út 

felé, valamint ezt követően visszafordulási lehetőség van a Rákóczi út felé. 

Villamos közlekedés az érintett területen jelenleg a Döbrentei téren (18-as villamos), az 

Astoria környezetében (47,49-es villamos), valamint a Blaha Lujza téren (4,6-os 

villamos) van. Érintett még a Népszínház utcai nyomvonal (28,37,62-es villamos), 

valamint a Festetics utcai nyomvonal (24-es villamos). 

Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

A tervezési terület a Belváros és Újpalota közti sugárirányú kapcsolatot biztosító Thököly 

út – Csömöri út tengely mentén helyezkedik el, a VII., ill. XIV. kerületek területén. A 

Thököly út-Csömöri út-Nyírpalota utca útvonal városi elsőrendű főút. 

A Thököly úton korábban közúttal közösen vezetett pályán közlekedett a 44-es 

viszonylat a Bosnyák térig, közelebbről a Rákos patak előtti hurokig. Továbbá a belső 

körvasutat követően, a Mexikói úti kiágazó komplexumig a 67-es viszonylat is ezen 

útvonalon közlekedett. 

A villamosközlekedés megszűntetésre került, a közlekedési létesítmények felújítása és 

átépítése keretében a közúti vasúti pályainfrastruktúra a Thököly tengelyen és a 

Bosnyák téren szakaszosan elbontásra került. A megmaradt fel- és alépítmény a 

tervezett infrastruktúrában már elemeiben sem használhatók fel. 

Az Erzsébet királyné útja felé kapcsolatot biztosító Mexikói úti pályaszakasz újbóli 

hálózatba integrálása – az elemek állapotára tekintettel – szintén csak teljes átépítéssel 

valósítható meg. 

A Thököly út – Csömöri út tengelyen Újpalota irányában tervezett kötöttpályás kapcsolat 

által igénybe vett közterületek a jelenlegi állapot szerint jól elkülöníthetők egy belső, 
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Bosnyák térig korábban villamossal is járt szakaszra, és egy külső, Bosnyák teret követő 

pályaszakaszra. 

A belső szakasz, a jelenlegi közúti, kerékpáros és gyalogos felületeket illetően is 

jellemzően további két szakaszra különül el, határa a Hungária körút vonala (a tervezett 

közlekedési felület kialakításában is határként jelentkezik). 

A Thököly úti tengely korábban villamossal járt szakaszán a jelenlegi forgalmi rend már 

azon közlekedési üzem figyelembe vétele nélkül került kijelölésre, a tengely mentén 

megjelenő jelentős buszforgalom előnyben részesítésére tervezett forgalomtechnikai 

megoldások jellemzőek (buszsáv, buszfolyosó). Az autóbusz korridor mentén, 

átmenően, jellemzően 2*1 közúti sáv biztosított. Főútvonalként a számottevő forgalmú 

csomópontok jellemzően jelzőlámpával szabályozottak. 

A tervezett fejlesztés keretében meglévő állapotként került kezelésre az 1-es villamos 

folyamatban lévő átépítése, ill. a 3-as villamos tervezett átépítése. 

V03 

A BKK beruházásában jelenleg korszerűsítés, átépítés van folyamatban az 1-es 

villamosvonal teljes hosszán. A Rákóczi hídi meghosszabbítás kivitelezési munkái is 

megkezdődtek. 

Az Etele út jelenlegi elrendezése: Középen kb. 5 m széles, fásított zöldsáv helyezkedik 

el, mindkét oldalán két közúti sáv szélességű útpálya van. Irányonként 1-1 forgalmi és 1-

1 parkolósáv a mai elrendezés, külső oldalon is jellemzően fásított zöldsávval, majd 

járdával/kerékpárúttal határolva. 

A Somogyi utcán kétirányú, 2x1 sávos úttest van kialakítva. Etele tér felé vezető oldalán 

kijelölt kerékpársáv és parkolósáv található. Az ellenkező oldalon kiemelt szegélyes 

„járdasziget” létesült a régi villamosvágányok helyén, a fő útpályától a parkolóterületet 

elválasztva. Ide a párhuzmos, egyirányú szervizútról lehet felállni. Ennek másik oldalán 

további parkolási lehetőség biztosított. 

A projekt által érintett útvonalakon jelzőlámpás szabályozású jelenleg az Etele út-

Tétényi út csomópont és az Etele út-Hadak útja csomópont. 

A Hadak útjától az Etele térig a Futureal által tervezett bevásárlóközpont létesül 

(engedélyezési tervekkel rendelkezik). Az Etele téren a bevásárlóközpont beruházója 

szerződéses kötelezettsége alapján a tér több ütemű kiépítését terveztette meg, 

amelynek első üteme már kivitelezés alatt áll. (4 sz. metró Etele téri kijáratához 

kapcsolódó térrendezési munkákat jelenti, elsősorban térburkolat építése és 

növénytelepítés történik.)  

A területrendezés következő üteme a Volán pályaudvar területén egy kisebb kapacitású 

autóbuszállomást vizionál, a BKK autóbusz végállomása a villamos megjelenésekor már 

csökkentett kapacitással üzemel. 

A tervezett elrendezést a projektben kiinduló állapotként figyelembe kell venni. 

A 4-es metró átadása a projekt megvalósításáig megtörténik, felszíni kapcsolatai 

figyelembe veendők. 
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V04 

A külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása a Nagy Lajos Király útja – 

Erzsébet királyné útja csomóponttól kezdődik. Az infrastruktúra a csomópontban az 1-3 

villamosok felújítása kapcsán átépül 2013-14-ben. Itt jelenleg egy 3 ágú deltavágány 

található, a jelzett fejlesztés az elrendezést megtartja. A Kassai tér irányába haladva 

osztott pályás út található irányonként 2-3 sávval és a mindkét oldalt parkolással. A 

Kassai tér után a nyomvonal a Teleki Blanka utcán halad tovább, és keresztezi 

Rákosrendező vágányait, majd a Szegedi úton vezet tovább a nyomvonal. A Szegedi út 

két forgalmi sáv szélességű. A Szegedi út keresztezi a Reitter Ferenc utcát és Lehel 

utcát – a Lehel utcán jelenleg is folyik villamosközlekedés – majd a Gömb utcába fut be. 

A Gömb utca 2 forgalmi sáv széles, északi oldalán parkolással. A Pap Károly utca 

változó sávkiosztással és parkolási renddel vezet a Róbert Károly körút felé. A körúton 

az 1-es villamos átépítése folyamatban, annak tervezett állapota tárgyi projektben 

meglévő állapotként feltételezett. 

A 2x3 sávos Váci út és a keresztező, szintén 2x3 sávos Róbert Károly körút és Árpád 

híd is nagy közúti forgalommal terhelt, a jelenlegi nagy kapacitás ellenére 

csúcsforgalomban jellemzőek a torlódások. 

V07 

A projekt a közösségi közlekedés kötött pályás vonalainak összekötését eredményezi. A 

meglévő 2-es és 51-es villamosvonal összekötéséhez részben meglévő infrastruktúra 

felhasználható. 

A meglévő 2-es vonal a Haller utcai csomópontban zúzottköves felépítményű szakaszon 

érintett, a közúttól elkülönített pályán halad. Az összekötő ágat biztosító 24-es villamos 

Haller utcai szakasza a Mester utcáig burkolt vágány gömbsüvegsorral elválasztva. A 

Haller utca és a Mester utca csomópontjában dél felé biztosított a kétvágányú kapcsolat.  

Az eddig terjedő szakaszok felújított, jó állapotú vágányok. 

V13 

A tervezési terület Budapest XI. és II. kerületében található. A vizsgált utcák nagy része 

jelenleg is jelentős forgalmat bonyolítanak le mind egyéni, mind tömegközlekedési 

szempontból.  

A tervezésben érintett a jelenlegi 4-es villamos mindkét végállomása (Újbuda-központ, 

Széll Kálmán tér), és a 4-es, 6-os viszonylat kiterjesztése esetén a 61-es villamos 

jelenlegi vonala (Móricz Zsigmond körtér, Villányi út, Alkotás utca, Széll Kálmán tér, 

Szilágyi Erzsébet fasor, Hűvösvölgyi út, Versec Sor, Völgy utca). 

A BAH csomóponttól a Széll Kálmán térig burkolt felépítmény található. A Széll Kálmán 

tértől Hűvösvölgy végállomásig Vignol sínes keresztaljas vágányok vannak zúzottkő 

ágyazatban. A peronok hasznos hossza jellemzően 35,00m, sínkorona szint feletti 

magassága 13cm. 

A tervezés során a Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó 

villamosközlekedés megteremtése című projektet kell meglévő állapotnak tekinteni. A 4-
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es, 6-os villamosok Széll Kálmán téri peronjait követően található egy Ph50/30e kettős 

vágánykapcsolás. 

V01 

A tervezett észak-déli összekötés két jelenlegi végpontján a Deák téren és a Lehel téren 

elhelyezkedő fejvégállomásokig van villamos közlekedés. Ennek megfelelően a villamos 

felsővezeték hálózat a Lehel úton szélső oszlopsoros kialakítású. A Deák téren pedig 

Kiskörút komplex felújításának befejezéseként 2011-ben létesült egyedi kialakítású, 

kétoldali peronba állított oszlopokkal új lengő rendszerű felsővezeték hálózat. 

Az energiaellátási rendszer kábeleinek, kapcsolószekrényeinek típusa és életkora is 

változó. 

Az oszlopok általános állapota a Lehel tér és a Nyugati tér környezetében jó, 

vágányépítés miatt kialakítandó új felsővezeték hálózat kiépítéséhez amennyiben 

elhelyezkedésük megfelelő, statikai vizsgálatot követően felhasználhatók. A Deák téren 

csak új oszlopok találhatók. 

Az érintett meglévő pályaszakaszokat és a tervezett vonalfejlesztést ellátó 

áramátalakítók: Curia, Kertész, Kádár áramátalakító. 

A Deák téri végállomáson 2012-ben elektromos állítású váltó, automata fűtések és 

sínáramkör járműérzékeléssel működő végállomási jelző és indítóberendezés került 

telepítésre. A Lehel téri végállomáson elektromos állítású váltó, automata fűtések és 

áramszedő érzékeléssel működő végállomási jelző és indítóberendezés biztosítja a 

villamos forgalmat. 

V02-V10 

A Krisztina körúti villamos nyomvonala a Gellért teret északról kerülve éri el a Szent 

Gellért rakpartot, ahol a Várkert rakparti vonallal egyesül. A villamos felsővezeték 

hálózat mindkét nyomvonalon szélső oszlopsoros kialakítású lengő rendszerű. Az 

oszlopok általános állapota a Krisztina körút jelen munkában átépítéssel érintett 

területén a hosszútávú biztonságos üzemeltetést figyelembe véve nem megfelelő. A 

Várkert rakparton 2009-ben komplex felújítás történt. 

Az Erzsébet hídon a korábbi villamos közlekedés nyomaként megtalálhatók a Stíl típusú 

oszlopok mindkét oldali járda szélében. 

A tervezett nyomvonal a Blaha Lujza téren lekeresztezi a Szent István körúton 

közlekedő 4-6 viszonylatok vonalát, melynek felsővezeték hálózata 2006-ban került 

felújításra. 

A Népszínház utcai kétvágányú végállomás A végállomáson elektromos állítású váltó, 

automata fűtések és áramszedő érzékeléssel működő végállomási jelző és 

indítóberendezés biztosítja a villamos forgalmat. 

A korábbi villamos felsővezeték hálózat teljesen, tartóoszlopainak nagy része a Dózsa 

György útig elbontásra került a Thököly úton. Dózsa György út – Bosnyák tér között a 

villamos felsővezeték és légtáp-vezeték hálózat jelenleg is megvan, azonban a vonal 

újbóli megindításához annak teljes újjáépítése szükséges. A Csömöri úton a Fűrész 

Áramellátási szakágak 
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utcai kereszteződésig, ill. a visszafordító hurok területén a villamos felsővezeték 

hálózatot részben/egészében elbontották. 

A Mexikói úton Thököly út – Erzsébet királyné útja között a villamos felsővezeték és 

légtáp-vezeték hálózat egy része jelenleg is megvan, azonban a vonal újbóli 

megindításához annak teljes újjáépítése szükséges. 

A Nyírpalota utca Páskomliget utca – Zsókavár utca közötti szakaszán jelenleg a 

villamos felsővezeték hálózat szélső oszlopsoros kialakítású. 

Az érintett meglévő pályaszakaszokat és a tervezett vonalfejlesztést ellátó 

áramátalakítók: Döbrentei, Kertész, Vaskapu, Damjanich, Zugló, Rákospalota 

áramátalakítók. 

V03 

A tervezett 1-es villamos meghosszabbítás két jelenlegi végpontja közül (Fehérvári út, 

Etele tér 19/49) jelenleg csak az Etele téren elhelyezkedő fejvégállomáson van villamos 

közlekedés. A Fehérvári út – Hengermalom út kereszteződésig csak az I. ütemű 

meghosszabbítás és Rákóczi hídon történő átvezetés eredményeként épül ki a 

nyomvonal. 

Ennek megfelelően villamos felsővezeték csak a Vasút utcában található, amely szélső 

oszlopsoros kialakítású. Korábban a Somogyi úton is kétvágányú villamosközlekedés 

volt, ennek felsővezeték-tartó oszlopai jelenleg is megvannak. Felhasználhatóságuk 

kétséges. 

Az érintett meglévő pályaszakaszokat és a tervezett vonalfejlesztést ellátó 

áramátalakítók: Lágymányos (1-es vonal átépítése keretében létesül), Villányi, Budafok 

áramátalakítók. 

Az I. ütemű meghosszabbítás Fehérvári úti végállomása ideiglenes kialakítással, jelen 

tervfázisban nem ismert berendezésekkel valósul meg. 

V04 

A tervezett külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása két végpontján, 

illetve a keresztező Lehel úton van jelenleg villamos közlekedés. 

A villamos felsővezeték hálózat az Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja 

kereszteződésben, és a Róbert Károly úton szélső oszlopsoros kialakítású. A Lehel úton 

a Béke tér környezetében szélső oszlopon és falikampón vannak a tartósodronyok 

kifeszítve. Az Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja kereszteződésben, valamint 

a Róbert Károly körúton a villamos felsővezeték hálózat az 1-3 villamosok felújítása 

kapcsán átépül 2013-14-ben. 

Az oszlopok általános állapota a Béke tér környezetében elfogadható, a vágányépítés 

miatt kialakítandó új felsővezeték hálózat kiépítéséhez amennyiben elhelyezkedésük 

megfelelő, statikai vizsgálatot követően felhasználhatók. Erzsébet királyné útja – Nagy 

Lajos király útja kereszteződésben a felújítást követő állapotot kell a továbbtervezés 

során figyelembe venni. 

Az érintett meglévő pályaszakaszokat és a tervezett vonalfejlesztést ellátó 

áramátalakítók: MILLFAV, Reitter, Árpád híd áramátalakítók. 
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Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja kereszteződésben jelenleg 3db 

elektromos állítású váltó van automata fűtéssel, melyek közül 2db felújítása a 3-as 

villamos rekonstrukciós munkák során megtörténik. 

V07 

A Haller utca – Soroksári út kereszteződésében jelenleg a Haller utcából kétvágányú 

pálya csatlakozik, a Soroksári útra, déli irányba. A munkavezeték mindkét érintett 

vonalon tartóoszlopok között kifeszített acélsodronyokon, egyenesekben egypálcás 

lengő, ívekben ívkihúzó-karos, a váltókörzetben merev megfogású. Az oszlopok 

általános állapota újszerű, de lábazatuk és festésük felújítása szükséges. 

Vonalfejlesztéssel érintett pályaszakaszt kiszolgáló áramátalakító: Vaskapu 

áramátalakító. 

V13 

Moszkva tér és Pálffy áramátalakítók táplálnak két oldalról. 

A végállomáson elektromos állítású váltó, automata fűtések és sínáramkörös 

járműérzékeléssel működő végállomási jelző és indító-berendezés van. 

V01 

Lehel tér – Victor Hugo utcai gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a Victor Hugo u., 

Váci út, Lehel tér csomópontjának gyalogos forgalmát biztosítja. A szerkezet monolit 

vasbeton keret. A hossza ~50 m; a szélessége változó, ~30 m. A belmagasság ~2,60 m; 

a födém teherviselő vasbeton lemezének a vastagsága 80 cm, oldalfalak vastagsága 30 

cm. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, a tervei 1977-ben készültek, 

hatályos előírások szerint. Üzemi teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de 

súlykorlátozás nincs a hídon, így 40/1986-nak megfelel. Közelítő számítások alapján az 

üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe által keltett igénybevételek a 40/1986 szerinti 

igénybevételeket nem haladják meg, így azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó 

engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a 

szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

Korlátozás nincs a hídon. Alakváltozásra, teherbírási hiányra utaló jel nincs sem a 

födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló falakon. Szigetelése sem volt javítva a 

megépítése óta, így annak életkora meghaladta a szigetelés tervezett élettartamát, 

javítása szükséges. A szigetelés korának megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális 

hibától eltekintve az ázások jellemzően a munkahézagok, illetve a dilatációk mentén 

alakultak ki. Az ázás következtében korróziós károk és egyes helyeken a födém alsó 

síkjában fagyási károk is megjelentek. 

Csanády utcai gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a Csanády utcát köti össze a 

Ferdinánd-híddal. A szerkezet monolit vasbeton keret. A hossza ~50 m; a szélessége 8 

m közlekedő rész, illetve a hozzá csatlakozó üzlethelyiségek ~5 m szélességűek. A 

belmagasság 2,50-2,70 m; a födém teherviselő vasbeton lemezének a vastagsága 65 

cm. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, a tervei 1977-ben készültek, 

hatályos előírások szerint. Üzemi teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de 

súlykorlátozás nincs a hídon, így 40/1986-nak megfelel. Közelítő számítások alapján az 

üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe által keltett igénybevételek a 40/1986 szerinti 

Érintett műtárgyak 
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igénybevételeket nem haladják meg, így azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó 

engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a 

szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

Korlátozás nincs a hídon. Alakváltozásra, teherbírási hiányra utaló jel nincs sem a 

födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló falakon. Szigetelése sem volt javítva a 

megépítése óta, így annak életkora meghaladta a szigetelés tervezett élettartamát, 

javítása szükséges. A szigetelés korának megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális 

hibától eltekintve az ázások jellemzően a munkahézagok, illetve a dilatációk mentén 

alakultak ki. Az ázás következtében korróziós károk és egyes helyeken a födém alsó 

síkjában fagyási károk is megjelentek. 

Nyugati tér – Katona József utcai gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a Katona 

József utcát köti össze az M3 Metró Nyugati téri állomásának északi kijáratával, illetve a 

MÁV Nyugati pályaudvarral. A szerkezete monolit vasbeton keret. A hossza ~46 m; a 

szélessége 11,90-3,95 m között változó. A belmagasság ~2,70 m. Tervezett teherbírása: 

nincs rendelkezésre álló adat, a tervei 1977-ben készültek, hatályos előírások szerint. 

Üzemi teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a hídon, így 

40/1986-nak megfelel. Közelítő számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos üzemi 

terhe által keltett igénybevételek a 40/1986 szerinti igénybevételeket nem haladják meg, 

így azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli 

tervezések során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó részletezettségű 

ellenőrző számításokat el kell végezni. Korlátozás nincs a hídon. Alakváltozásra, 

teherbírási hiányra utaló jel nincs sem a födémeken, sem az alaplemezen, sem a 

határoló falakon. Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így annak életkora 

meghaladta a szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. A szigetelés korának 

megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális hibától eltekintve az ázások jellemzően a 

munkahézagok, illetve a dilatációk mentén alakultak ki. Az ázás következtében korróziós 

károk és egyes helyeken a födém alsó síkjában fagyási károk is megjelentek. 

Nyugati téri gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró az M3 Metrót, a 4-6 

villamosvonalat, a MÁV Nyugati pályaudvart, a Skála és a Westend üzletközpontokat 

köti össze. A szerkezete közbenső ingaoszlopokkal alátámasztott monolit vasbeton 

keret. A fő csarnok hossza ~60 m; a szélessége ~30 m. A belmagasság ~2,70 m. a 

födém teherviselő vasbeton lemezének a vastagsága 55 cm általános helyen és 70 cm a 

kiemelt helyeken. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat. Üzemi 

teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a hídon, így 40/1986-

nak megfelel. Közelítő számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe 

által keltett igénybevételek a 40/1986 szerinti igénybevételeket nem haladják meg, így 

azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések 

során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző 

számításokat el kell végezni. Korlátozás nincs a hídon. Alakváltozásra, teherbírási 

hiányra utaló jel nincs sem a födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló falakon. 

Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így annak életkora meghaladta a 

szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. A szigetelés korának megfelelően 

a szerkezet ázik; néhány lokális hibától eltekintve az ázások jellemzően a 

munkahézagok, illetve a dilatációk mentén alakultak ki. Az ázás következtében korróziós 

károk és egyes helyeken a födém alsó síkjában fagyási károk is megjelentek. Közbenső 
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megtámasztások kibetonozott acélcsövei jó állapotúak, előrehaladott korrózió nyomai 

nem láthatók. 

Nyugati téri közúti felüljáró: A közúti felüljáró a Bajcsy-Zsilinszky utat köti össze a Váci 

úttal. A felüljáró szabad szerelésű, előregyártott szekrény keresztmetszetű vasbeton 

elemekből álló gerendahíd. Tervezett teherbírása: B/1967. Üzemi teherbírása: 40/1986. 

Forgalomtechnikai okokból 3,5 t-s súlykorlátozás van a hídon. A felszerkezeten 

átvezetett keresztmetszet hasznos szélessége 8,00 m. A híd szélessége 9 m, ebből 8 m 

a kocsipálya 0,50-0,50 m kiemelt szegéllyel. A középső szakaszon további lezárt 

gyalogos járda található 2,25 m széles járdával. A híd hossza 261,20 m, ehhez 

csatlakoznak a támfalas ~80 m hosszú felhajtó szakaszok. Jelen állapotában – 

függetlenül attól, hogy az esetleges műszaki változatok nem érintik és így jelen 

projektnek esetlegesen nem része – teljes körű felújítást igényel. A 2010-es fővizsgálat 

alapján a majdani felújításnak ki kell terjednie a híd feszített vasbeton tartószerkezetére, 

a vasbeton szerkezetek állagmegóvására, hídtartozékokra és a hídkörnyezetre 

egyaránt; a szerkezet kialakításán további változtatások szükségesek a hídszerkezeten 

belül felgyülemlő víz miatt. A 2011-ben végzett műszeres (kamerás) hídvizsgálat 

megállapította, hogy a feszítőkábelek is érintettek korróziós szempontból, így a 

felújításnak ki kell terjednie a híd számítással igazolt teherbírásának meghatározására 

és esetlegesen szükséges tartószerkezeti megerősítésére is. 

BVKH-Skála trafóház: A Skála épületéhez tartozó trafóház a Bajcsy-Zsilinszky út alatt 

található. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat. Üzemi teherbírása: nincs 

rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a szerkezeten, így 40/1986-nak 

megfelel. Közelítő számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe által 

keltett igénybevételek a 40/1986 szerinti igénybevételeket nem haladják meg, így azokra 

a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során 

az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző 

számításokat el kell végezni. Korlátozás nincs a hídon. Alakváltozásra, teherbírási 

hiányra utaló jel nincs sem a födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló falakon. 

Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így annak életkora meghaladta a 

szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. 

M1 Földalatti Bajcsy-Zsilinszky út alatti szakasz: Az M1 Metró a Deák Ferenc tér és 

a Bajcsy-Zsilinszky úti megálló között a tervezett villamos vonal alatt halad. Az alagút U-

alakú vasbeton keretből, és közbenső megtámasztású acélgerendákon fekvő vasbeton 

födémlemezből áll. A középső hosszirányú gerenda eredetileg 4 méterenként volt 

oszlopokkal alátámasztva, de a szakasz felújításakor ezt 2 m-re csökkentették, továbbá 

felül további 18-20 cm vastag vb. lemez készült. Az alagút szélessége 8 m, a 

belmagassága a sínkorona szintjétől számítva 2,75 m. Pontos állapotáról 

adatszolgáltatás hiányában nincsenek információink. A földalatti ezen szakaszának 

megerősítése és szigetelésének a cseréje 1995-ben megtörtént. A felújítás során 

tervezett/ellenőrzött teherbírása: KH szerint „C” jelű teher volt. Ennek megfelelő 22/993 

üzemi teherből származó igénybevételek jelentősen nagyobbak, mint az üzemeltetni 

kívánt villamos terhéből származó igénybevételek, így a villamos terhére a szerkezet 

megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett 

szerkezetekre a szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell 

végezni. 
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M1 Földalatti Múzeum: Az M2 Metró építésekor az M1 Deák Ferenc téri megállóhelyét 

ideiglenesen áthelyezték, a korábbi alagút ma múzeumként üzemel. Kialakítása a 

pályaszakasszal azonos, a múzeum területén az eredeti szerkezet látható. Nincsenek 

információink arról, hogy az 1995-ös felújítás során a múzeum feletti szigetelést is 

felújították volna; a szerkezetét mindenesetre nem erősítették meg, mint a vonali 

szakaszt. A Múzeum teherbírása az eredetileg tervezettnek feltételezhetően megfelelő, 

üzemi teherbírása korlátozás hiányában 40/1986-nak feltételezhető. Közelítő 

számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe által keltett 

igénybevételek jelentősen alatta maradnak a 40/1986 szerint számolható 

igénybevételeknek, így a villamos terhére a szerkezet megfelel. A vonatkozó 

engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a 

szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

Deák Ferenc téri gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a három metróvonalat, a 47-

49-es villamosokat, illetve a felszíni gyalogos közlekedést köti össze. A szerkezete 

közbenső ingaoszlopokkal alátámasztott monolit vasbeton keret. A fő csarnok hossza 

~40 m; a szélessége ~20 m. A belmagasság 2,70-2,83 m. a födém teherviselő vasbeton 

lemezének a vastagsága 55 cm. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, a 

tervei 1973-ban készültek, hatályos előírások szerint. Üzemi teherbírása: nincs 

rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a hídon, így 40/1986-nak megfelel. 

Közelítő számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe által keltett 

igénybevételek jelentősen alatta maradnak a 40/1986 szerint számolható 

igénybevételeknek, így a villamos terhére a szerkezet megfelel. A vonatkozó 

engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a 

szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

Alakváltozásra, teherbírási hiányra utaló jel nincs sem a födémeken, sem az 

alaplemezen, sem a határoló falakon. Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így 

annak életkora meghaladta a szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. A 

szigetelés korának megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális hibától eltekintve az 

ázások jellemzően a munkahézagok, illetve a dilatációk mentén alakultak ki. Az ázás 

következtében korróziós károk és egyes helyeken a födém alsó síkjában fagyási károk is 

megjelentek. 

V02-V10 

Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton 

 Erzsébet híd – Gellért tér, Erzsébet híd – Batthyány tér kapcsolat: A budai 

felhajtó hidak az Erzsébet hidat kötik össze a Hegyalja úttal, az Attila úttal és a 

Szent Gellért rakparttal. A híd szerkezetét tekintve felsőpályás, folytatólagos 

vasbeton szekrény keresztmetszetű gerendahíd. A híd tervezett teherbírása 

A/1956. Az Attila úthoz csatlakozó híd 125,40 m hosszú, 8,64 m széles; ebből 7 m a 

kocsipálya 0,82-0,82 m kiemelt szegéllyel. A Szent Gellért rakparthoz csatlakozó 

híd 114,69 m hosszú, 10,90 m széles; ebből 9,30 m a kocsipálya 0,80-0,80 m 

kiemelt szegéllyel. A Hegyalja úthoz csatlakozó híd 93,72 m hosszú, 8,74 m széles; 

ebből 7,70 m a kocsipálya 0,52-0,52 m kiemelt szegéllyel. Mind a négy hídvégződés 

támfalas szerkezetben végződik. A villamos fejlesztési projektben csak az 

űrszelvény szempontjából érintett; mivel azonban korábban ezen a szakaszon járt 
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villamos, így ez nem jelent problémát, villamosátvezetésre alkalmas űrszelvény 

rendelkezésre áll. A híd a szigetelés és a dilatációk hiányosságai miatt ázik, 

azonban összességében megfelelő állapotú. 

 Erzsébet híd: Az Erzsébet híd a Dunát íveli át a Hegyalja út és a Szabad sajtó út 

között. A híd ortotróp pályalemezes függőhíd. A függesztőkábelek 10 m-enként a 

kereszttartókba vannak bekötve. A legnagyobb szabad nyílása 290 m, a 

pályabeosztása 4,45 + 18,20 + 4,45 m; kétszer három forgalmi sáv, ebből két 

buszsáv található rajta. A híd tervezett teherbírása az 1956/A tehernek (60 t jármű) 

megfelelő. 

 Szerkezeti bemutatás:  

A híd 1961 és 1964 között épült, 1964. november 21-én adták át a 

forgalomnak. 

A hídon eredetileg 2x2 db forgalmi sáv, és 2 villamos pálya készült középen, 

közvetlen sínleerősítéssel. 

A villamos az építéstől kezdve 1972. december 31-ig közlekedett, alig több, 

mint 8 évig. 

A függesztőkábelek 10 m-enként a kereszttartókhoz vannak bekötve. 

Ortotróp pályalemez: a kereszttartók között „közbenső” kereszttartók vannak 

1660 + 4x1670 + 1660 mm kiosztással; illetve L alakú hosszbordák 342 illetve 

360 mm tengelytávval. 

 Repedések: 

A repedéseket 1975-ben – az építés után 10 évvel – fedezték fel jellemzően a 

volt vágányzónák alatt, az L merevítő bordák kereszttartókba történő 

bekötéseinél. 

Anyagvizsgálati szakvélemény (VASKUT, 4-3-3307/77 sz. szakértői vélemény) 

szerint az acél kielégítette az MSZ 6280-59 alapján az MTA50 acélminőséget; 

a repedések egyértelműen fáradási eredetűek voltak a villamos teher hatására.  

Próbaterheléses vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy a repedések 

fáradási repedések: a próbaterhelés során a maximális mért feszültség 80 

N/mm2 volt. 

UVATERV számításai alapján a kapcsolatot τ=54,5 N/mm2 nyírófeszültség 

érte; a kapcsolat a mostani szabványok alapján 40 N/mm2 fáradási osztályú. A 

számított ismétlésszám n=4 200 000 volt. 

 Elvégzett javítások: 

Cél az L merevítőbordák gerincvarratai mentén kialakuló feszültségek 

csökkentése volt a borda gerince alá felhegesztett kiékelő lemezzel. 

A kiékelés hatására a feszültségek kb. az eredeti felére csökkentek. 

Beépítésre került kb. 24 000 db ék, 33 t össztömeggel. 

A repedések javítása általában a repedés környezetének kivágásával történt. 
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 Szerkezeti összefoglalás: 

A beépített anyagok anyagtulajdonságai nagy szórást mutattak. 

A híd össztömege nőtt; a különbözetet a tervezéskori villamos 600 kg/m2 és a 

közúti 400 kg/m2 terhe közötti különbség fedezi. A híd további terhek, így a 

villamos visszahelyezésére eredetileg nem lett méretezve. 

További előnytelen szerkezeti kialakítások is vannak a hídon. 

A repedések, illetve a megerősítések ellenőrzésére utoljára 1988-ban történt 

célvizsgálat: Az Anyagvizsgáló és Gépipari Minőségellenőrző Intézet Karl 

Deutsch járommágneses készülékekkel ellenőrizte a vizsgálójárda mentén kb. 

minden harmadik kereszttartónál a hegesztéseket. Összesen 1 db kb. 8mm 

hosszú repedést észleltek. 

A híd ismételt alkalmassá tétele a villamos teherre az alábbi 4 elvi módokon 

történhet: 1. a híd meglévő kereszttartói és pályalemeze lokális 

beavatkozásokkal erősíthető. 2. a pályalemez és kereszt-tartók cseréje 

szükséges. 3. a merevítő tartó főtartójának a cseréje is szükséges. (4. a teljes 

híd cseréje szükséges). Tekintettel a híd jelenlegi állapotára az 1. típusú 

beavatkozás elégségességének csekély a valószínűsége, ezért 2-3. jelű 

beavatkozások célszerűen megvalósíthatók. 

 Erzsébet híd pesti felhajtó hídja a Belváros Új Főutcája projekt II. ütemének 

keretében, a Ferenciek terének átépítésével együtt felújításra került, így az állapota 

gyakorlatilag újszerűnek mondható. A pesti felhajtó híd az Erzsébet hidat kötik 

össze a Szabad sajtó úttal. A szerkezet öttámaszú, takaréküreges, monolit 

vasbeton lemezhíd. A támaszkiosztása 19,54 + 23,50 + 23,50 + 19,54 m. A 

hasznos szélessége 27,20 – 30,90 m között változik. A felhajtó tervezett teherbírása 

az 1956/A tehernek (60 t jármű) megfelelő. Tervezett teherbírása: A/1956. Üzemi 

teherbírása: 80/1986. A tervezés alapját adható 1950-es KHSZ-ben szereplő vasúti 

pálya terhe 600 kg/m2 3 m szélességben, mely közel azonos a Megbízó által 

villamos teherre kiadott diszpozíciós adatszolgáltatásában szereplő 100-110 kN-os 

megengedett legnagyobb tengelyterhelése által szerkezetre ható teherrel. 

Tekintettel, hogy az eddigi élettartam alatt a tartószerkezet statikai károsodására 

utaló információról nem tudunk, így az a megfelelés az új teherre is következtethető. 

A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett 

szerkezetekre a szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el 

kell végezni. 

 Váci utcai gyalogos aluljáró: a Belváros Új Főutcája projekt II. ütemének 

keretében megszüntetésre került jelenlegi formájában; lépcsőkarokat elbontották, 

magát az aluljáró szerkezetét közművek részére megtartották és állagmegóvó 

jelleggel felújították. A szerkezete monolit vasbeton keret. A szélessége ~6 m, a 

hossza ~44 m. A belmagasság ~2,50 m; a födém teherviselő vasbeton lemezének a 

vastagsága 35 cm. A szerkezet teherbírása a hatályos közúti terheknek (e-ÚT 

07.01.12:2011. augusztus szerinti „A” jelű) megfelel. Közelítő számítások alapján az 

üzemeltetni kívánt villamos terhe által keltett igénybevételek jelentősen alatta 

maradnak a hatályos közúti terhek szerint számolható igénybevételeknek, így 
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azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli 

tervezések során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó 

részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

 Veres Pálné utcai gyalogos aluljáró: a Belváros Új Főutcája projekt II. ütemének 

keretében, a Ferenciek terének átépítésével együtt állagmegóvó jelleggel került 

felújításra. A gyalogos aluljáró a Veres Pálné utcát köti össze a Kígyó utcával. A 

szerkezete monolit vasbeton keret. A szélessége 13,60 m, a hossza 42,20 m. A 

belmagasság 2,80 m; a födém teherviselő vasbeton lemezének a vastagsága 65-75 

cm. A szerkezet teherbírása a hatályos közúti terheknek (e-ÚT 07.01.12:2011. 

augusztus szerinti „A” jelű) megfelel. Közelítő számítások alapján az üzemeltetni 

kívánt villamos terhe által keltett igénybevételek jelentősen alatta maradnak a 

hatályos közúti terhek szerint számolható igénybevételeknek, így azokra a 

szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések 

során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző 

számításokat el kell végezni. 

 Ferenciek tere gyalogos aluljáró: a Belváros Új Főutcája projekt II. ütemének 

keretében, a Ferenciek terének átépítésével együtt megszüntetésre került jelenlegi 

formájában; a közúti és a gyalogos aluljárót egybenyitották. Az átépítés felújítással 

együtt járt, így a műtárgy állapota újszerűnek mondható. Az átépített szerkezet 

tervezett teherbírása e-ÚT 07.01.12:2011. augusztus szerinti „A” jelű teher. Közelítő 

számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos terhe által keltett igénybevételek 

alatta maradnak a hatályos közúti terhek szerint számolható igénybevételeknek, így 

azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli 

tervezések során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó 

részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

 Ferenciek tere közúti aluljáró a Belváros Új Főutcája projekt II. ütemének 

keretében, a Ferenciek terének átépítésével együtt megszüntetésre került jelenlegi 

formájában; a közúti és a gyalogos aluljárót egybenyitották. Az átépítés felújítással 

együtt járt, így a műtárgy állapota újszerűnek mondható. . A szerkezet tervezett 

teherbírása e-ÚT 07.01.12:2011. augusztus szerinti „A” jelű teher. Közelítő 

számítások alapján az üzemeltetni kívánt villamos terhe által keltett igénybevételek 

alatta maradnak a hatályos közúti terhek szerint számolható igénybevételeknek, így 

azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli 

tervezések során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó 

részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

 Astoria gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a Károly körutat köti össze a 

Múzeum körúttal, a Kossuth Lajos utcával, a Rákóczi úttal, a 47-49 villamos 

vonalakkal és az M2 metróval. A szerkezete közbenső oszlopokkal alátámasztott 

vasbeton dobozszerkezet. A szélessége 18,20 m, a hossza 23,80 m. A 

belmagasság 2,72-2,75 m; a födém teherviselő vasbeton lemezének a vastagsága 

80-90 cm. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat. Üzemi teherbírása: 

nincs rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a hídon, így 40/1986-nak 

megfelel. Alakváltozásra, teherbírási hiányra utaló jelről nincs információ sem a 

födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló falakon. A tervezés alapját adható 
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1950-es és 1957-es KHSZ-ben szereplő vasúti pálya terhe 1,8 tonna/m ill. 

600 kg/m2 3 m szélességben, mely közel azonos a Megbízó által villamos teherre 

kiadott diszpozíciós adatszolgáltatásában szereplő 100-110 kN-os megengedett 

legnagyobb tengelyterhelése által szerkezetre ható teherrel. Tekintettel, hogy az 

eddigi élettartam alatt a tartószerkezet statikai károsodására utaló információról 

nem tudunk, így az a megfelelés az új teherre is következtethető. A vonatkozó 

engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a 

szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így annak életkora meghaladta a 

szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. A szigetelés korának 

megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális hibától eltekintve az ázások 

jellemzően a munkahézagok, illetve a dilatációk mentén alakultak ki. Az ázás 

következtében korróziós károk és egyes helyeken a födém alsó síkjában fagyási 

károk is megjelentek. Közbenső megtámasztások kibetonozott acélcsövei jó 

állapotúak, előrehaladott korrózió nyomai nem láthatók. 

 Blaha Lujza gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró az Erzsébet körutat köti össze 

a Rákóczi úttal, a 4-6 villamos vonalakkal és az M2 metróval. A szerkezete 

közbenső oszlopokkal alátámasztott vasbeton dobozszerkezet. A szélessége 27,70 

m, a hossza ~36,40 m. A belmagasság 2,60-2,65 m; a födém teherviselő vasbeton 

lemezének a vastagsága 68 cm. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre álló 

adat. Üzemi teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a 

hídon, így 40/1986-nak megfelel. Alakváltozásra, teherbírási hiányra utaló jel nincs 

sem a födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló falakon. A tervezés alapját 

adható 1950-es és 1957-es KHSZ-ben szereplő vasúti pálya terhe 1,8 tonna/m ill. 

600 kg/m2 3 m szélességben, mely közel azonos a Megbízó által villamos teherre 

kiadott diszpozíciós adatszolgáltatásában szereplő 100-110 kN-os megengedett 

legnagyobb tengelyterhelése által szerkezetre ható teherrel. Tekintettel, hogy az 

eddigi élettartam alatt a tartószerkezet statikai károsodására utaló információról 

nem tudunk, így az a megfelelés az új teherre is következtethető. A vonatkozó 

engedélyezési eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a 

szükséges, vonatkozó részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. 

Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így annak életkora meghaladta a 

szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. A szigetelés korának 

megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális hibától eltekintve az ázások 

jellemzően a munkahézagok, illetve a dilatációk mentén alakultak ki. Az ázás 

következtében korróziós károk és egyes helyeken a födém alsó síkjában fagyási 

károk is megjelentek. Közbenső megtámasztások kibetonozott acélcsövei jó 

állapotúak, előrehaladott korrózió nyomai nem láthatók. 

24-es villamos összekötése a Thököly úti viszonylattal „B” változat 

 Rottenbiller utca – Fiumei úti gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a 

Rottenbiller utcát köti össze a Fiumei úttal. A szerkezete monolit vasbeton keret; a 

közepén kör alakú, közbenső oszloppal alátámasztott térré alakul. A keret 

szélessége ~5,50 m, az aluljáró teljes hossza ~85 m. Tervezett teherbírása: nincs 

rendelkezésre álló adat. Üzemi teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de 

súlykorlátozás nincs a hídon, így 40/1986-nak megfelel. Közelítő számítások 
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alapján az üzemeltetni kívánt villamos üzemi terhe által keltett igénybevételek 

jelentősen alatta maradnak a 40/1986 szerint számolható igénybevételeknek, így 

azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési eljárások és kiviteli 

tervezések során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó 

részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. Alakváltozásra, teherbírási 

hiányra utaló jel nincs sem a födémeken, sem az alaplemezen, sem a határoló 

falakon. Az M4 metró műtárgyainak építése keretében az aluljáró állagmegóvó 

jelleggel felújításra került. 

 M4 Baross téri állomás új építésű szerkezet, az állapota ennek megfelelően 

újszerű. Az M4 Keleti pályaudvari állomása résfalazással készített dobozszerkezet. 

A közúti forgalommal terhelt szerkezetei hatályos közúti A jelű teherre méretezettek. 

Előzetes számítások alapján a tervezett villamosteherre a kihúzóműtárgy 

zárófödéme szilárdsági, alakváltozási és tartóssági vizsgálatokra is megfelel. Az 

állomási zárófödém a tervezett villamosteherre szilárdsági és alakváltozási 

kritériumoknak megfelel, tartóssági (repedéskorlátozás) szempontból viszont a 

zárófödém alsó felületének egy sávja erősítésre szorul. 

Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

 Rákos patak feletti új villamos híd: új műtárgy. 

 Körvasútsori új villamos aluljáró építése: A meglévő híd tervezett teherbírása: 

A/1967. Üzemi teherbírása: 80/1986. A jelenlegi közúti felüljáró a 2012-ben készített 

részletes fővizsgálati szakvélemény alapján mind az alépítmény, mind pedig a 

felszerkezet szempontjából igen leromlott állapotú, felújításra szorul. A híd 

konstrukciós hibái miatt a teherbírása is kétséges volt, melyet 2013. decemberében 

elvégzett próbaterheléssel ellenőriztek; a híd megfelel a tervezési teherbírásának 

(A/1967). A villamos vonal fejlesztésétől függetlenül is megfontolandó, ütemezendő 

a műtárgy teljes elbontása és új műtárgy építése. A felszerkezeten átvezetett 

keresztmetszet hasznos szélessége 8,00 m. 

V04 

Kassai tér (Teleki Blanka utcai) M3 bevezető felüljáró: állapota és teherbírása a 2013 

évi fővizsgálat alapján megfelelő. Tervezett teherbírása: A/1979. Üzemi teherbírása: 

80/1986. A felszerkezeten átvezetett keresztmetszet hasznos szélessége 24,60 m. A 

villamos fejlesztési projektben csak az űrszelvény szempontjából érintett, a híd alatt a 

4,50 m magas közúti űrszelvény biztosított. A híd élettartamának hosszú távon való 

biztosítása érdekében azonban 10 éven belül szükséges a szegélyek, a szigetelés és a 

sókorrózió elleni védelmének teljes cseréje. A hídtartozékok (lépcsők surrantók) 

javítása, cseréje szintén szükséges. 

Szőnyi úti új közúti és villamos híd: új műtárgy. 

MÁV vv. feletti új közúti és villamos híd: új műtárgy. 

MÁV vv. feletti hídra felhajtó támfal: új műtárgy. 

Árpád híd M3 gyalogos aluljáró: A gyalogos aluljáró a Róbert Károly körút és a Váci út 

gyalogos járdáit, az 1-es villamost, az M3 metróállomást és a VOLÁN buszvégállomást 

köti össze. A szerkezete közbenső oszlopokkal alátámasztott vasbeton dobozszerkezet. 
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A hossza ~50 m; a szélessége ~30 m. A belmagasság ~2,60 m; a födém teherviselő 

vasbeton lemezének a vastagsága 80 cm. Tervezett teherbírása: nincs rendelkezésre 

álló adat. Üzemi teherbírása: nincs rendelkezésre álló adat, de súlykorlátozás nincs a 

hídon, így 40/1986-nak megfelel. Közelítő számítások alapján az üzemeltetni kívánt 

villamos üzemi terhe által keltett igénybevételek a 40/1986 szerinti igénybevételeket 

nem haladják meg, így azokra a szerkezet megfelel. A vonatkozó engedélyezési 

eljárások és kiviteli tervezések során az érintett szerkezetekre a szükséges, vonatkozó 

részletezettségű ellenőrző számításokat el kell végezni. Korlátozás nincs a hídon. 

Alakváltozásra, teherbírási hiányra utaló jel nincs sem a födémeken, sem az 

alaplemezen, sem a határoló falakon. Szigetelése sem volt javítva a megépítése óta, így 

annak életkora meghaladta a szigetelés tervezett élettartamát, javítása szükséges. A 

szigetelés korának megfelelően a szerkezet ázik; néhány lokális hibától eltekintve az 

ázások jellemzően a munkahézagok, illetve a dilatációk mentén alakultak ki. Az ázás 

következtében korróziós károk és egyes helyeken a födém alsó síkjában fagyási károk is 

megjelentek. Közbenső megtámasztások kibetonozott acélcsövei jó állapotúak, 

előrehaladott korrózió nyomai nem láthatók. 

A tervezett villamos fejlesztéssel érintett területeken az Előzetes Megvalósíthatósági 

Tanulmány keretében projektenként megtörtént az érintett közművek szükség szerinti 

kiváltásainak meghatározása, valamint azok költségének megbecslése. 

A projektek tervezési területén a költségtervezés szempontjából első sorban az alábbi 

közművek érintettek, a belterületi jellegnek megfelelő sűrűséggel: 

 Kis- és középfeszültségű villamosvezetékek 

 Ivóvíz hálózat 

 Csatornahálózat 

 Távhő hálózat 

 Szénhidrogén vezetékek 

 Távközlési hálózat 

igényes - adott térségen belül magas szinten biztosítja a 
kikapcsolódáshoz és szabadidős tevékenységekhez a teret                                                                          

- speciális elemmel ellátott pl.: szökőkút, játszótér                                               

- burkolatok állapota, minősége kiváló (hiánytalan, töredezésektől 
mentes) 

- utcabútorokkal ellátott és azok állapota és minősége jó 

- növényzet állapota kiváló 

- közelmúltban felújított, beavatkozást nem igényel          

jó - adott térségen belül biztosítja a kikapcsolódáshoz és 
szabadidős tevékenységekhez szükséges teret 

- esetleg speciális (még működő) elemmel ellátott pl.: szökőkút, 
játszótér 

- burkolat állapota, minősége jó 

Közművek 

Épített környezet, 
közterületek állapota 
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- utcabútorokkal ellátott és azok állapota és minősége jó 

- növényzet állapota jó 

- közelmúltban felújított 

rendben - adott térségen belül biztosítja a kikapcsolódáshoz és 
szabadidős tevékenységekhez szükséges teret 

- esetleg speciális (még működő) elemmel ellátott pl.: szökőkút, 
játszótér 

- burkolaton töredezések, hiányok, javítások már láthatóak 

- utcabútorokkal ellátott / részben ellátott, állapotuk rendben / 
elhasználódott 

- növényzet állapota megfelelő 

szokványos - adott térségen belül már nem az elvárható színvonalon 
biztosítja a kikapcsolódáshoz és szabadidős tevékenységekhez 
szükséges teret 

- ha speciális elemmel el is látott, az nem biztos, hogy működik 
pl.: szökőkút, játszótér 

- burkolatok állapota a tér használatát még nem korlátozza 

- utcabútorokkal ellátott / részben /alig ellátott, állapotuk 
elhasználódott 

- növényzet állapota hagy kívánni valót 

rossz - funkciójából eredő szerepét már nem tudja ellátni 

- ha speciális elemmel ellátott, az nem működik pl.: szökőkút, 
játszótér 

- burkolatok állapota rossz, felújításra szorulnak 

- utcabútorokkal nem, vagy alig ellátott, meglévők állapota rossz 

- növényzet állapota erősen elhanyagolt 

16. táblázat Terek értékelési kategóriái 

V01 

A vonal a belváros épített örökségben gazdag területén halad keresztül, a Bajcsy-

Zsilinszky út páros oldala a Szent István tértől a Stollár Béla utcáig helyi védelem alatt, a 

Váci út 4. és 6. szám alatt pedig műemléki védettségű lakóházak állnak.  Az épületek 

állapota változó, de városképi jelentőségük vitathatatlan. A tervezett vonal mentén az 

elmúlt években, évtizedekben történtek rekonstrukciók, fejlesztések. Új térburkolatot és 

közvilágítást kapott a Deák tér, megújult az Erzsébet tér mindkét része, a Szent István 

tér és felépült a WestEnd City Center, ezek a területek egy kivételével máig jó 

állapotúnak mondhatóak, kivétel az Erzsébet tér a volt Volánbusz pályaudvar most 

Magyar Design Központ és Bajcsy-Zsilinszky út közé eső szakasza, melyet kikezdett az 

elmúlt években odalátogatók megnövekedett száma és az általuk nem egyszer okozott 

extrém igénybevételek. 
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szakasz / terület állapot 

Deák tér - Bajcsy-Zsilinszky út rendben 

Bajcsy-Zsilinszky út - Arany János utca jó 

Podmaniczky Frigyes tér rendben 

Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca rendben 

Bajcsy-Zsilinszky út - Nyugati tér rendben 

Nyugati tér szokványos 

Váci út - Lehel tér jó 

Lehel tér szokványos 

17. táblázat Jelenlegi állapot értékelése 

V02-V10 

A vonal a belváros épített örökségben gazdag területén halad keresztül. 

A Döbrentei tér arculata az elmúlt 100 évben jelentősen megváltozott, a legjelentősebb 

változást az Erzsébet híd megépítése hozta (1898-1903). A II. világháborút követő 

helyreállítási munkákat követően a tér formája nem változott, az utolsó jelentős 

beavatkozás 1985-ben történt, mikor is ide került át a hányattatott sorsú Erzsébet 

királyné szobor. A tér Döbrentei utca és Attila út felé eső szakaszának az állapota egyre 

romlik (növényzet, utcabútorok).  

A szakasz pesti oldalán a Dunához közel eső közterületek az elmúlt években 

megújultak, vagy megújítások folyamatban van. A Március 15. tér felújítása befejeződött, 

míg a Ferenciek tere átépítése jelenleg is zajlik. A vonal szakaszait tekintve a Ferenciek 

terén található a legtöbb műemléki védettségű épület (Klotild palota együttese, a római 

katolikus templom, Párisi udvar stb.) 

Tovább haladva a Kossuth Lajos utcán melyben szintén több műemléki védettségű 

épület is található (pl. Nemzeti kaszinó épülete). Az épületek állapota változó, vannak 

sajnos már nagyon rossz állapotban lévők is, amihez a szakaszt érő nagy forgalmi 

terhelés is hozzájárul. A járdák állapota és minősége egyáltalán nem méltó az utca 

városban elfoglalt pozíciójához. 

Az Astorián a burkolatok és az utcabútorok megújultak a kiskörút rendezése során, az 

úgynevezett K-kő került elhelyezésre. Egyedül csak az East –West Business Center 

körüli szakaszon maradt meg az öntött aszfalt járda. 

A Rákóczi úton, ahol szintén több műemléki védettségű épület található (pl.: Uránia mozi 

és Színművészeti Főiskola) a széles járdáknak köszönhetően a gyalogos forgalom 

könnyebben haladhat, mint a szűk Kossuth Lajos utcán, de járdák öntött aszfalt 

burkolata itt sem méltó az út kiemelt jelentőségéhez. A Rákóczi út ezen szakaszán 

egyáltalán nincsenek padok, pedig a járda szélessége ezt lehetővé tenné. 

A Blaha Lujza tér jelenlegi mérete és kialakítása az itt álló Népszínház épületének 

elbontása (1963-ban határoztak a bontásról, mert állítólag a 2-es metró építési 
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munkálatai statikailag meggyengítették az épületet) után alakult ki. A tér állapota és 

arculata már nem felel meg a kor igényeinek és a városon belül betöltött központi 

szerepének, fontos közlekedési csomópont és találkozási pont. A téren álló Corvin 

áruház műemléki védettségű. 

A Rákóczi út Blaha Lujza tér és Baross tér közti szakaszán a 47-49.-es számú épület áll 

részleges védettség alatt. A járda itt már nem olyan széles, mint az Astoria felöli 

szakaszán, itt már dézsákban lettek kihelyezve a fák, de a keskeny szélesség ellenére 

itt helyzetek el padokat mindkét oldalt, amiket persze ritkán használnak, a járókelők, 

mivel az életvédelmi korláthoz vannak közvetlenül támasztva, így az ott ülőket a 7-es 

busztól csupán egy korlát választja el. 

A Baross tér átépítése a 4-es metró kapcsán folyamatban van. 

A Baross tér és a Reiner Frigyes park között a Thököly út még zártsorú beépítésű, 

belvárosias, az épületek állapota változó. 

A Reiner Frigyes park a közelmúltba rendezve lett. 

A parktól a Thököly úton a zártsorú beépítést fellazul, csak kisebb szakaszon jelenik 

meg, szabadon álló beépítés váltja fel, megjelennek a villák, melyek között vannak 

műemléki védettségűek is (pl.: Thököly út 66. Hlavay-villa).  

A Bosnyák téri helyi védelem alatt álló római katolikus templom után kifelé a tervezett 

szakasz mentén már nem található több műemléki jelentőségű épület. A Bosnyák téren 

még láthatóak a régi villamos sínjei és torzóként ott maradt rozsdásodó életvédelmi 

korlátok. 

A Csömöri úton egyre inkább a családi házas beépítés dominál egészen addig, míg a 

Drégelyvár utca egyik oldalán meg nem jelennek a lakótelepi panelek. 

A Nyírpalota utca már teljes egészében az újpalotai lakótelep paneljei között halad. A Fő 

téren és körülette utcabútorokat helyeztek el és a téren átvezető sétányok burkolatát is 

megújították. 

szakasz / terület állapot 

Döbrentei tér rendben 

Március 15. tér igényes 

Szabad sajtó út átépítés alatt 

Ferenciek tere átépítés alatt 

Kossuth Lajos utca szokványos 

Astoria jó 

Rákóczi út Blaha Lujza térig rendben 

Uránia mozi előtti szakasz rendben 

Gyulai Pál utca és Rákóczi út sarka rendben 

Blaha Lujza tér szokványos 

Rákóczi út Baross térig szokványos 

Baross tér átépítés alatt 

Reiner Frigyes park jó 
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szakasz / terület állapot 

Hungária, Thököly, Francia út által közrezárt park rendben 

Forradalom tere jó 

Tisza István park jó 

Bosnyák tér jó 

Fő tér rendben 

Szilas park szokványos 

18. táblázat Jelenlegi állapot értékelése 

V03 

A tervezett vonal az Etele úton fog haladni az Etele térig, az 1-es villamos 

meghosszabbításaként. A szakaszt a Kelenföldi lakótelep szegélyezi, melyet az 1960-as 

évek végétől kezdtek el építeni, elsők között a fővárosban. Az elmúlt negyven évben így 

igazi zöldfelületek alakultak sok idősebb fával. Noha a zöldfelület igen jelentős méretű, a 

benne található eszközök / funkciók (utcabútorok, játszóterek) hiányosak, elavultak, 

korszerűsítésükre nem került sor. A szakasz mentén a legnagyobb beruházás a 4-es 

metró Kelenföldi végállomása és a Tétényi úti megállója. Az Etele tér rendezésére az Új 

Irány által készített terveknek egy része meg is épül a metró átadására, de a tervezett 

bevásárló központ megépülésének ideje kérdéses, építési engedély van rá. 

V04 

A tervezett vonal a Nagy Lajos király útjának zártsorú külvárosias beépítettsége a 

Kassai térnél és utána fellazul az M3-as autópálya bevezető szakaszának közelében, 

lakótelepi beépítéssel. Az M3-as felüljáróján túl a bazalt kővel kirakott Teleki Blanka utca 

következik, melynek út menti területei elhanyagoltak, rendezetlenek főleg a BVSC pálya 

felöli oldalon. A rákosrendezői átjáró után a Szegedi úton újra lakó övezetbe érkezünk, 

ahol szakaszokban ipari területek is vannak. A zártsorú beépítés a jellemző. A Béke tér 

után a Szegedi út egyik oldalán már az Országbírói lakótelep panel épületei sorakoznak, 

mely lakótelep közterületeit nem régiben felújították. 

szakasz / terület állapot 

Nagy Lajos király útja szokványos 

Kassai tér rendben 

Teleki Blanka utca rossz 

Szegedi út Béke térig rendben 

Béke tér jó 

Szegedi út Gömb utcáig  rendben 

Gömb utca Papp Károly utcáig rendben 

Gömb utca Papp Károly utca sarkán lévő park jó 

Papp Károly utca rendben 

19. táblázat Jelenlegi állapot értékelése 
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V07 

A Soroksári úton A Haller utcától délnek a Nemzeti színház és MÜPA felé  új irodaházak 

sorakoznak, van, ami még befejezésre várva vasbeton torzóként magasodik és van, 

aminek jó pár éve csupán a pince szintje készült el, ezen a részen a lakó funkció már 

nem igazán jellemző, nem úgy, mint a Haller utcában, ahol többségében lakóépületek 

állnak, ezen a részen közterületek rendezettek, ahogy a Mester utca környéke is. 

szakasz / terület állapot 

Haller utca jó 

Mester utca rendben 

Soroksári út rendben 

20. táblázat Jelenlegi állapot értékelése 

V13 

A Széll Kálmán tér hosszú ideje tolódó rekonstrukciója a tervek szerint 2014-ben 

megkezdődhet a 2011-ben kiírt térre vonatkozó közlekedés átszervezési ötletpályázatot 

megnyerő Főmterv Zrt. és az ő terveire épülve kiírt nyertes építészeti tervpályázatot 

benyújtó Építész Stúdió Kft. és a Lépték-Terv Kft. közreműködésével. A tér hosszú ideje 

várt felújítása és rendezés így végre megvalósulhat és így a 4-6-os villamos északi 

végállomása megújul.  

A hűvösvölgyi összevont autóbusz- villamos végállomást 1999-ben építették meg, 

megszüntetve az addigi hurokvégállomást. Az állomás környezete rendezett. 

A BKV Zrt. villamos állományának elhelyezése 9 kocsiszínben történik, melyek 

elhelyezkedését az ábra szemlélteti. 

A fővárosi kocsiszínek jellemzően 1870 és 1913 évek között épültek, így kb. 100-140 

éves múltra tekintenek vissza. Az épületek egy részét többször felújították, az aktuális 

igényeknek megfelelően. A jelenleg működő kocsiszínek új alacsonypadlós típusok 

kiszolgálására fejlesztés nélkül nem alkalmasak, de részben átalakíthatók, 

korszerűsíthetők. 

Járműtelepek 
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24. ábra Kocsiszínek elhelyezkedése a hálózaton és a telephelyek profiljai (2011. évi adat, Forrás 

BKV Zrt.) 

A kocsiszínben a villamos és troli járműbeszerzés során fejlesztéseket terveznek, 

a tervezés folyamatban van. 3 vágány felújításával a kocsiszín tárolási kapacitása 43 

hosszú járműre nő, az alaphálózat esetén ezzel számolunk. 

Száva kocsiszín 

A kocsiszín és a technológiai rendszer kialakítása a TW 6000 típusú járművek 

üzemeltetéséhez történt, emellett a Ganz ICS villamosok üzemeltetési is történik itt. A 

kocsiszín jelentős kapacitása jelenleg is szinte teljesen kihasznált. A kialakított rendszer 

alapján max. 2400 mm szélességű járművek befogadására alkalmas, így egy esetleges 

járműátcsoportosítás során a 2500 mm széles Tátra villamosokat nem tudja fogadni. A 

telephely részben korszerűsített, így fejlesztéssel alkalmas lehet alacsonypadlós 

járművek fogadására is.  

A kocsiszínben a villamos és troli járműbeszerzés során fejlesztéseket terveznek. 

A kocsiszín alkalmassá válik 10 új normál jármű tárolására és új normál járművek teljes 

körű karbantartására, de összkapacitása nem változik, az alaphálózat esetén ezzel 

számolunk. 

Zugló kocsiszín 

A létesítmény 1899-ben épült, a kocsiszínből adják ki a zuglói vonalhálózat 

járműigényének jelentős részét, TW6000-es típussal. A kocsiszín egy része a vágány- 

és váltóhálózat üzemképtelensége miatt járműtárolásra, illetve jelentősebb javításra 

alkalmatlan, ezért itt csak különböző karbantartási munkálatokat végeznek. A telephely 

elavult, bővíthetősége a jelenleg használhatatlan vágányok üzemképessé tételére 

korlátozódik. Szélességi korlátai miatt egy esetleges járműátcsoportosítás során a 

2500 mm széles Tátra villamosokat nem tudja fogadni. 
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A BKV Zrt. saját forrásból fejlesztéseket végez a kocsiszínben várhatóan 2016-ig, 

melyek eredményeképpen tárolás kapacitása 30 db TW6000 járműre nő, az alaphálózat 

esetén ezzel számolunk. 

Angyalföld kocsiszín 

A kocsiszín épülete a legrégebbiek közé tartozik. A kocsiszínben Tátra T5C5 típusú 

járművek üzemeltetése történik, szélességi korlátok itt nincsenek. A kocsiszín 

kapacitása jelentős, és nincs teljesen kihasználva. Állapota ugyan elfogadható, 

azonban közép és hosszabb távon csak fejlesztéssel tehető alkalmassá korszerű, 

alacsonypadlós járművek befogadására. Az alaphálózat esetén mai formájában való 

fennmaradásával számolunk. 

Baross kocsiszín 

A kocsiszínből ma a T5C5 típusú járművek üzemeltetése történik, jelenleg a telephely 

teljesen kihasznált. A járművek jelentős részét fedett csarnokban tárolják, az utcán lévő 

tároló vágányokon a biztonságos járműőrzés azonban nem megoldható. Bár a 

kiszolgálható vonalak szempontjából kedvező helyen fekszik, és vágányhálózata 

alkalmas lehet korszerű járművekhez, azonban elavult állapota és területi nagysága, 

elhelyezkedése, a bővíthetőség hiánya, illetve a megközelíthetőség korlátai kiemelt 

hátrányt jelentenek. Emellett a kocsiszín további üzemelése hosszú távon jogilag 

bizonytalan, ezért fejleszthetőségével nem számolhatunk, a BKK Zrt. középtávon a 

bezárását tervezi. Az alaphálózat esetén mai formájában való fennmaradásával 

számolunk. 

Szépilona kocsiszín 

A kocsiszínből kizárólag a korszerűsített T5C5 típusú járművek üzemeltetése történik, 

szélességi korlátai nincsenek. Járműtárolásra esetenként a Budakeszi úti tároló 

vágányokat is igénybe veszik a kocsiszíni vágányméretek korlátai miatt. A kocsiszín ma 

is szinte teljesen kihasznált. Hosszabb távú üzemeltetése vágányhálózati-,  

áramellátási-, technikai-, létesítményi fejlesztést igényel, s nem csak a korszerű 

járművek elhelyezése érdekében. Bővítésére nincsen lehetőség. Az alaphálózat 

esetén mai formájában való fennmaradásával számolunk. 

Kelenföld kocsiszín 

 A kocsiszínt 2005-2006-ban alakították át, a Hungária kocsiszín részleges 

tevékenységeinek átvétele céljából. Jelenleg ICS típusok tárolását és üzemeltetését 

végzi, a telephely kapacitástartalékkal is rendelkezik. A kocsiszín felszereltsége 

valamilyen korszerű jármű befogadhatósága érdekében bővítésre szorul. A telephely 

előnye a jó megközelíthetőség. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van a BKV Zrt. 

mellett több más magántulajdonossal, és számos jelzálog terheli, ezért fejlesztése 

akadályokba ütközhet. Az alaphálózat esetén mai formájában való fennmaradásával 

számolunk. 

Budafok kocsiszín 

A kocsiszínben a T5C5 járművek mellett Ganz ICS járművek üzemeltetése történik itt, 

mivel a Combino villamosok beérkezésével ez a telephely is átvett a Hungária 

kocsiszínből Ipari csuklós üzemi tevékenységet. A telephelyen a tárolási és a napi 
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karbantartási feladatokon túl magasabb szintű javítások, vizsgálatok) végzése is 

történik. Szélességi korlátai nincsenek. A telephely szinte teljesen kihasznált, azonban 

hosszabb távú üzemeltetést tekintve van lehetőség a kocsiszín bővítésére.  

A villamos és troli járműbeszerzés I. üteme során a kocsiszín teljes átépítését 

tervezik, a tervezés folyamatban van. A vágányhálózat és a csarnokok egy részének 

átépítésével a kocsiszín tárolási kapacitása 9 új hosszú, 15 új normál plusz 50 Tatra 

kocsira nő (utóbbi tetszőlegesen T2 vagy T3), az alaphálózat esetén ezzel számolunk. 

Ferencváros kocsiszín 

A kocsiszín épülete 1905-ben készült el, és 1912 óta felújítás nélkül üzemel. Az épület 

műszaki állapota, az említett okból teljesen leromlott. A telephely használhatóságát ma 

az is befolyásolja, hogy 2300 mm-nél szélesebb jármű befogadására alkalmatlan. Az 

itt üzemeltetett Ipari csuklós és KCSV-7 típusú járművek a kocsiszínt teljesen 

kihasználttá teszik. Műszaki jellemzői mellett jogi helyzete is problémás, a kocsiszín 

ingatlana ugyanis nincs a BKV Zrt. tulajdonában. Ezen okokból Ferencváros 

kocsiszín fejleszthetőségével nem számolhatunk, a BKK Zrt. középtávon a 

bezárását tervezi. Az alaphálózat esetén mai formájában való fennmaradásával 

számolunk. 

Telephelyenkénti járműállomány 

A villamos járműállomány telephelyenkénti és járműtípusonkénti bontásban az 

elmúlt években a következőképpen alakult (minden év december 31., valamint 2013. 

január 18.): 

villamos  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. szolg. 

Hungária – Combino 40 40 40 40 40 40 

Száva - TW6000 57 57 57 71 72 73 

Száva - TW6100 0 0 0 0 10 10 

Száva - ICS 13 13 15 14 3 3 

Zugló - UV mot. 4 4 4 0 0 0 

Zugló - UV pót 2 2 2 0 0 0 

Zugló - TW6000 19 19 19 21 20 20 

2. szolg. 

Angyalföld - T5C5 118 111 110 112 111 111 

Baross - T5C5 96 99 92 92 93 95 

Szépilona - T5C5K 80 80 80 80 80 80 

Szépilona - T5C5 0 0 10 8 8 6 

3. szolg. 

Kelenföld - ICS 40 33 31 36 37 36 

Budafok - ICS 32 30 32 33 37 37 

Budafok - T5C5 26 30 28 28 28 28 

Ferencváros - 
KCSV7 

30 30 30 30 30 30 

Ferencváros - ICS 36 42 40 35 41 42 

21. táblázat A villamos állomány típusonkénti megoszlása telephelyenként (db) 
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Összefoglaló feltételezések 

A hálózatfejlesztések kocsiszíni vonzatainak számítása során – a fentieket is figyelembe 

véve – a következő kereteket vettük alapul: 

 A meglévő kocsiszínek esetében a BKV Zrt. által szolgáltatott, vágány szintre 

lebontott tárolókapacitásokat, illetve a kocsiszínektől kapott adatszolgáltatást 

vesszük alapul. 

 Ferencváros és Baross kocsiszínekben beruházás nem lehetséges, ezért az 

eddigiektől eltérő járműtípusok kiszolgálására nem tehetők alkalmassá. A BKK 

Zrt. 2020-ig bezárásukat tervezi, de az alaphálózat esetében mai formájukban 

való fennmaradásukkal számolunk. 

4.1.2 Forgalmi helyzet, szolgáltatási színvonal 

A tervezett vonal (V1) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő ábra: 

 

25. ábra: A V1 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata (forrás: BKK Zrt.) 

A Lehel térre a Lehel úton érkezik Káposztásmegyerről a 14-es villamos, a reggeli 

csúcsórai követési idő a vonalon 4,8 perc, a délutáni csúcsidőszakban 6 perc. 

V01 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány   112 

  

A Deák Ferenc térre a Kiskörúton érkezik a 47-es és 49-es villamos, melyen a közös 

követés csúcsidőben 2 ill. 2,25 perc (4-4’ ill. 4,5-4,5’). 

A 14-es villamos követési ideje a 47-49-es közös követési idejének tehát közel 

kétszerese, ugyanakkor a beosztott jármű kapacitása az előbbi viszonylaton (3-as 

csatlású Tatra T5C5) a 47-49-es viszonylaton közlekedő Ganz ICS-nek közel 1,5-

szerese. A 47-49-es vonalon az említett Szabadság hídi szélességi és tengelysúly 

korlátozások miatt csak a ma is közlekedő ICS-k járhatnak a budapesti flottából. 

A Bajcsy-Zsilinszky úton jelenleg autóbusz közlekedik (az igen hosszú 9-es viszonylat 

Kőbánya és Óbuda között), emellett a 72-es trolibusz az Arany János utcától közlekedik 

észak felé, a Bajcsy-Zsilinszky út-Podmaniczky utca útvonalon (külső végállomása 

Zugló vasútállomás). 

A BKK Zrt. 2013. évi szolgáltatói keretmenetrendje alapján a projekt által érintett 

viszonylatok hétköznapokon a következő táblázatban látható paraméterek szerint 

közlekednek. 

A paraméterfüzet megjelenése óta a 9-es autóbusz paraméterei változtak, teljes 

üzemidőben Kőbánya alsó vasútállomás és Óbuda Bogdáni út között közlekedik, reggeli 

csúcsidőszakban 6,5, délutáni csúcsidőszakban 7,5, csúcsidőszakon kívül 8-10 

percenként. A beosztott jármű alacsonypadlós, csuklós autóbusz. A teljes menetidő 54 

perc. 

Az M4 metró átadása után a 47-49-es viszonylatok által biztosított szolgáltatás 

várhatóan változik. 

A tervezett vonalak (V02-V10) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési 

hálózatát mutatja a következő két ábra: 

 

26. ábra: A V02-V10 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata – Rákóczi úti 

szakasz (forrás: BKK Zrt.) 

V02-V10 
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27. ábra: A V02-V10 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata – Thököly úti 

szakasz (forrás: BKK Zrt.) 

Az Erzsébet híd – Rákóczi út illetve Thököly út tengelyen ma nincsen villamos 

közlekedés, ugyanakkor ez a főváros egyik legnagyobb utasforgalmi terhelésű 

közösségi közlekedési útvonala.  

A BKK Zrt. 2013. évi szolgáltatói keretmenetrendje alapján a két projekt (Rákóczi úti 

villamos és Thököly út – Újpalota villamos) által érintett autóbusz viszonylatok 

hétköznapokon az alábbi paraméterek szerint közlekednek. 

Az útvonal meghatározó viszonylatait a 7-es autóbusz család adja (7-7A és a 7E-107E 

expressz járatok). A Rákóczi úton a 7-7A közös követési ideje hétköznapokon a reggeli 

csúcsidőben 2,73 perc, délután 3 perc. A 7E-107E expressz járatok közös követése a 

belvárosban reggel 2 perc, délután 2,5 perc. A vonalakon minden napszakban csuklós 

autóbuszok közlekednek, a szolgáltatást vegyesen a BKV Zrt. és a VT-Transman Kft. 

adja. Ennek megfelelően a közlekedő autóbuszok típusösszetétele is heterogén, a 

magaspadlós Ikarus IK280 és IK435 mellett alacsonypadlós Volvo V7700 és Mercedes 

Citaro2 típusok vegyesen járnak a vonalakon. 
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A 7-es autóbusz családdal fonódnak a Rákóczi úton a következő viszonylatok is:  

 a Pasarétet és Rákospalotát átszállás nélkül összekötő 5-ös autóbusz (csuklós, 

vegyesen alacsonypadlós járművel, 6,67’ reggeli és 8,57’ délutáni követés) 

 a XXII. kerületet a Bosnyák térrel összekapcsoló 133E-233E viszonylatok 

(mindkettő csuklós, vegyesen alacsonypadlós járművel, 3,75’ reggeli és 5’ 

délutáni követés) 

 a Gazdagréti lakótelepet a belvárossal Farkasrét felé összekötő 8-as autóbusz 

(szóló, vegyesen alacsonypadlós járművel, 5’ reggeli és 6’ délutáni követés), 

illetve az ugyanoda a Budaörsi úton közlekedő 239-es autóbusz (csuklós, 

alapvetően magaspadlós járművel, reggeli 7,5’ és délutáni 10’ követés) 

 a 112-es, a belvárosi Blaha Lujza teret a XII. kerületi hegyvidékkel összekötő 

viszonylat (szóló, vegyesen alacsonypadlós járművel, reggeli 6,67’ és délutáni 

7,5’ követés) 

 a Keleti pályaudvar és a Naphegy tér között közlekedő 178-as autóbusz, 

hangolt közlekedésben az 5-ös viszonylattal (szóló, vegyesen alacsonypadlós 

járművel, 6,67’ reggeli és 8,57’ délutáni követés) 

A belvárosi szakasz (Rákóczi út) csúcsórai járatszáma a fentiek alapján meghaladja a 

110 járat/óra (fél perces követési idő) értéket irányonként. 

A belvárosi szakaszon (Astoria és a Keleti pályaudvar között) nagy kötöttpályás 

kapacitást ad emellett a Rákóczi út alatt közlekedő M2 metróvonal (új, Alstom 

szerelvényekkel, 2,33’ reggeli és 2,5’ délutáni követéssel). 

Az M4 metró átadása után a Keleti pályaudvarnál új földalatti kapcsolattal rendelkezik 

majd a terület, a metró a 7-es autóbuszcsalád és a többi Dél-Buda és belváros közötti 

viszonylat nagy mértékű átalakításával (teljesítmény visszavágásával) jár majd. 

A Thököly úti szakaszon a Bosnyák térig a Rákóczi úti viszonylatok közül a 7-es család 

és a 133E-233E közlekedik, átszállásmentes belvárosi és budai kapcsolatot adva ezzel 

Zugló felől. 

A Bosnyák tértől kifelé eső szakaszon, Újpalota felé a 7, 7E és 107E viszonylatok 

közlekednek a fentiek közül, valamint az Örs vezér tere és a Bosnyák tér között jár a 

277-es autóbusz (szóló, vegyesen alacsony- és magas padlós járművel, 10’ reggeli és 

15’ délutáni követéssel). 

A tervezett vonal (V03) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő ábra: 
V03 
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28. ábra: A V03 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata 

A BKK Zrt. 2013. évi szolgáltatói keretmenetrendje alapján az 1-es villamos vonalán 

jelenleg két viszonylat közlekedik:  

 alapviszonylat: 1-es Bécsi út – Lágymányosi híd között,  

 betétviszonylat: 1A jelzéssel Bécsi út – Népliget között.  

Az alapviszonylat egész nap üzemel, a betétviszonylat csak csúcsidőben (5:00 – 9:00 

között, illetve délután 14:00 – 18:00 között). A két viszonylat a reggeli csúcsidőben 6-6 

percenként, a délutáni csúcsidőben 7-7 percenként közlekedik, a közös szakaszon így a 

járatsűrűség 3 illetve 3,5 perc. 

A vonalon 100 %-ban magas padlós, 3 kocsis szerelvénnyé csatolt Tátra T5C5 típusú 

villamosok közlekednek, a szolgáltatás nem akadálymentes, a sűrű követés ellenére ez 

alacsonyabb szolgáltatási szintet tesz csak lehetővé. A 3-as Tátrával a közös szakaszon 

a reggeli csúcsidőben irányonként biztosított férőhely 6000 férőhely/óra/irány, a Népliget 

– Lágymányosi híd szakaszon, ahol a követés ennek csak a fele, 3000 

férőhely/óra/irány.  

Kivitelezés alatt áll és 2015-re megvalósul a villamosvonal Fehérvári útig történő 

meghosszabbítása a Rákóczi hídon keresztül, mely megvalósulásával a betétjárat 

megszűnik (ld. a projekt nélküli esetnél). 

A jelenlegi hálózaton a budai oldallal a tömegközlekedési kapcsolatot a 103-as autóbusz 

biztosítja a Népliget és Kelenföld vasútállomás között, a Népliget és a Rákóczi híd pesti 

hídfő között átlapolva az 1-es villamossal. A 103-as vonalon csuklós autóbuszok járnak, 

Ikarus IK280 és IK435, valamint Volvo V7700 alacsonypadlós típusok vegyesen. A 

reggeli csúcsidei követési idő 5,45 perc, délután pedig 6,67 perc irányonként, de a 

közlekedést a közúti torlódások nagymértékben befolyásolják a pesti és a budai oldalon 

is. A 103-as viszonylat szintén átalakul majd a meghosszabbítás I. ütemének 

megvalósulásával (részben kiváltja az 1-es villamos). 

A tervezett vonal (V04) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő ábra: 
V04 
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29. ábra: A V04 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata (forrás: BKK Zrt.) 

A Mexikói út végállomásról jelenleg a 3-as és a 69-es villamosok indulnak, emellett ez a 

végállomása az M1 metrónak (kisföldalatti) illetve több autóbusz és trolibusz 

viszonylatnak is. Az 1-es villamoshoz az átszállási kapcsolatokat az Erzsébet királyné úti 

megállótérség biztosítja elsősorban. A vasút Városliget felőli oldalán a 70-es trolibusz 

végállomása közel, a vasút alatt gyalogos aluljárón keresztül az 5-ös autóbusz és 3-69-

es villamosok kb. 200 m gyaloglással érhetők el. A 3-as villamos felől jelentősen 

alacsonyabb színvonalon, még nagyobb gyaloglási távolság mellett, szintén aluljárón 

érhető el Mexikói úti végállomástól az 1-es villamos Kacsóh Pongrác út megállója is. Ez 

utóbbi kapcsolat adott a kisföldalatti – 1-es villamos közötti átszállásra is. 

A 3-as villamos csúcsidőben reggel 6 perc, délután 7,5 perc követési idővel közlekedik. 

A 69-es villamos ezzel azonos paraméterekkel jár, így a közös szakaszon (Nagy Lajos 

király útjáig) 3’ ill. 3,75’ járatsűrűség adódik. Az elválás után, a Nagy Lajos kir. útján ill. 

az Erzsébet királyné útján a két vonal a 62-es és 62A villamosokkal fonódik, melyek 12 

ill. 15 percenként közlekednek a reggeli és a délutáni csúcsidőben. A 62A csúcsidőn 

kívül is közlekedik. 

A 3-as villamosvonalon és a 69-es vonalon is ún. „hannoveri”, TW6000-es típuscsaládba 

tartozó szerelvények közlekednek szólóban (1 kocsival, a férőhely így kb. 150 

fő/szerelvény). A típus jó műszaki állapotban van, ugyanakkor magas padlós, eredetileg 

magas peronra tervezett, így a fővárosi peronok mellett akadálymentes szolgáltatás a 

vonalakon nem nyújtható.  

Zuglóból a Váci út, Árpád híd térség ma az 1-es villamosra átszállás mellett a 32-es 

autóbusszal érhető el, mely a Nagy Lajos király útja – Hungária körút felüljáró – Reitter 
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Ferenc utca – Szegedi út útvonalon közlekedik. A vonalon csuklós autóbuszok járnak, 

vegyesen magas padlós Ikarus IK 280 és IK 435, illetve alacsonypadlós Volvo V7700 

típusok. 

Szintén a Mexikói úti végállomásra hord rá a sugár irányú 74A trolibusz, mely az Ungvár 

utcai lakótelepeket szolgálja ki. 

A XIII. kerületi oldalon a haránt irányú kapcsolatot a 32-es autóbusz hurokrendszerben 

(Gömb u. – Pap Károly u. – Váci út – Fáy u. – Röppentyű u. – Petneházy u. – Béke u.), 

sugaras hálózati elemként a 120-as autóbusz Újpest, a 14-es villamos Újpest és 

Káposztásmegyer, és a Reitter Ferenc utcai autóbusz család (20E, 30, 30A, 230) 

szintén Újpest és Káposztásmegyer irányában biztosít kapcsolatot. A városközpont 

irányába a 14-es villamos a Lehel térre, a 20E, 30, 30A és 230-as buszok a Hősök tere 

– Keleti pu. érhető el átszállásmentesen. 

A tervezett vonal (V05) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő két ábra: 

 

30. ábra: A V05 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata – Dél-Pest (forrás: 

BKK Zrt.) 
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31. ábra: A V05 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata – Csepel (forrás: 

BKK Zrt.) 

A 3-as villamos a Mexikói út és a Határ út (Gubacsi út) között közlekedik, ez a pesti oldal 

legkülső gyűrűs villamosvonala. A vonal dél-pesti végállomása a Gubacsi útnál, a Határ 

úton található. A Határ úton, a Gyáli út és a végállomás között a 3-assal fonódik az 51-

52-es villamos viszonylat. 

A 3-as villamos csúcsidőben reggel 6 perc, délután 7,5 perc követési idővel közlekedik. 

A vonalon ún. „hannoveri”, TW6000-es típuscsaládba tartozó szerelvények közlekednek 

szólóban (1 kocsival, a férőhely így kb. 150 fő/szerelvény). A típus jó műszaki állapotban 

van, ugyanakkor magas padlós, eredetileg magas peronra tervezett, így a fővárosi 

peronok mellett akadálymentes szolgáltatás a vonalakon nem nyújtható. 

A villamos által lefedett dél-pesti ill. csepeli területek kiszolgálása ma alapvetően 

autóbuszra épül, a Gubacsi hídon a 35, 36, 148 és 151-es viszonylatok közlekednek. E 

fonódó Ady Endre út – Gubacsi híd – Topánka utca szakasz előtt és után a vonalak 

elválnak, így tudják hatékonyan lefedni a csepeli lakótelepeket és az erzsébeti 

lakótelepeket és kertvárosias lakótömböket is, a fonódó szakaszokon jó átszállási 

lehetőségeket is kínálva a csepeli és a pesti oldal többi területe felé is.  

A 35-ös autóbusz Csepel, Csillagtelep és a soroksári Szentlőrinci úti lakótelep között 

közlekedik, reggeli csúcsidőben 8,57, délután 10 perces követéssel. A vonalon 

vegyesen közlekednek alacsonypadlós és magas padlós szóló buszok, jellemzően 

Ikarus IK260 ill. IK412-es típusok. A 36-os busz a csepeli oldalon a 35-össel azonos 

útvonalon közlekedik, összekötve Csepelt és Pesterzsébet városközpontját egymással. 

Paraméterei is azonosak az előbbivel, így a közös követésük a csepeli Kossuth Lajos 

utcán 4,28’ reggel, 5’ délután csúcsidőszakban. A pesti oldalon a 36-os eltérő útvonalon 

közlekedik Dél-Pest irányába, Pestszentlőrinc vasútállomásig. Utóbbi viszonylat csuklós 
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autóbuszokkal jár, szintén vegyesen akadálymentes ill. magas padlós típusokkal (Van 

Hool AG300 és IK280). 

A 148-as viszonylat Csepel, Soroksári HÉV és Kőbánya-Kispest metróállomás között jár, 

a pesti oldalon átszállási kapcsolata is van a 3-as villamosvonallal a Határ úton, 

Csepelen pedig érinti a legnagyobb végállomást, a Szent Imre teret is. Hétköznap a 

csúcsidei követési ideje 8 perc reggel és 10 perc délután. A 151-es autóbusz viszonylat 

a Szent Imre tér és a Gubacsi híd között szintén ezen az útvonalon halad, Csepelen a  

A tervezett vonal (V07) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő két ábra: 

 

32. ábra: A V07 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata (forrás: BKK Zrt.) 

V07 
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33. ábra: A V07 által érintett terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata – Dél-Pest (forrás: 

BKK Zrt.) 

A 2-es villamos észak-déli irányú vonala a Jászai Mari tér és a Vágóhíd között 

közlekedik, jellemzően a Duna-parton. A vonal forgalmi szempontból lényegében 

szigetüzemű, egyedül a déli szakaszon, a Haller utca és a Közvágóhíd között jár együtt 

a 24-es villamossal (melynek másik végállomása a Keleti pályaudvar). 

Déli fejvégállomása a Közvágóhídnál található, ahol – viszonylag nagy gyaloglási 

távolság mellett – átszállási kapcsolata van a ráckevei (H6) HÉV vonallal. Szintén fontos 

kapcsolatot jelent észak felé a H7-es csepeli HÉV vonal számára a Boráros téren, 

valamint meghatározó járata a Soroksári út menti, mára irodai központtá váló területnek 

is. 

A 2-es villamos csúcsidőben reggel 2,73 perc, délután 3,33 perc követési idővel 

közlekedik. A vonalon 1 kocsis korszerűsített Ganz Ipari Csuklós (KCSV7 típusjelű) 

szerelvények közlekednek, egy szerelvény kapacitása így kb. 190 férőhely. A vonalon 

található szűk keresztmetszetű (kis vágánytengely távolságú) szakaszok és a 

tengelysúly korlátozás miatt más jelenlegi budapesti típus nem is osztható a vonalra. A 

KCSV-k alapját képező ICS típus a BKV flottájának legidősebb és legkorszerűtlenebb 

típusa, magas padlós, így akadálymentes szolgáltatás a vonalon nem nyújtható. A 

korszerűsített KCSV7 a hajtáslánc és a kocsiszekrény modernizálásával együtt érdemi 

utaskomfort többlettel nem rendelkezik, a szolgáltatás minősége szempontjából a fő 

különbséget a vizuális utastájékoztatás, a fűtés és a szelektív ajtónyitási lehetőség 

jelenti. 
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A 24-es villamosvonalon is Ganz ICS típusú, 1 kocsis szerelvények közlekednek, a 

követési idő reggel 4,61’, délután 5’ (ezzel a Közvágóhídnál a közös követés a 2-es 

villamossal 1,7 ill. 2 perc). 

Az 51-es villamos Pesterzsébetet köti össze a belváros szélével, belső végállomása a 

Mester utcában található, a 4-6-os villamoshoz átszállással. A pesterzsébeti ága 

hurokban végződik, körbe járja a Határ út–Török Flóris utca–Nagysándor József utca 

által határolt tömböt. Ezen a szakaszon közösen az 52-es villamossal. A követési idő a 

reggeli és délutáni csúcsidőben is 10 perc a vonalon, az 52-essel közös szakaszon a 

közös követési idő 5 perc csúcsidőben. Az 51A betétjárat hétköznap este és hétvégén 

hajnalban és este közlekedik 

A vonalon ún. „hannoveri”, TW6000-es típuscsaládba tartozó szerelvények közlekednek 

szólóban (1 kocsival, a férőhely így kb. 150 fő/szerelvény). A típus jó műszaki állapotban 

van, ugyanakkor magas padlós, eredetileg magas peronra tervezett, így a fővárosi 

peronok mellett akadálymentes szolgáltatás a vonalakon nem nyújtható. 

A tervezett vonal (V13) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő ábra: 

 

34. ábra: A terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata (forrás: BKK Zrt.) 

V13 
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A 4-es és 6-os villamos Budapest legnagyobb forgalmú és legsűrűbb közlekedésű 

felszíni kötött pályás vonala, mely két budai végállomása között, a Margit, ill. a Petőfi 

hídon keresztezve a Dunát, a Nagykörúton közlekedik. A két viszonylat a dél-budai 

utolsó 2-2 megállóhelynyi szakasz kivételével azonos útvonalon közlekedik, a 

Nagykörúton közösen biztosítják a szükséges kapacitást. A vonal jelenleg forgalmi 

szempontból szigetüzemű, nem kapcsolódik vagy fonódik más viszonylatokkal (ezen a 

Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése projekt a Margit körúton változtatni fog, 

a 61-es villamossal itt közös szakasza lesz). 

Mindkét viszonylaton a reggeli és délutáni csúcsidei követés is 4 perc, a közös követés 

így a vonalon 2’-re adódik. Mára a jelzőlámpa hangolások és a periódusidő is illeszkedik 

ehhez a követési időhöz, így a villamosok előnyben részesítése működik a teljes 

vonalon. A 6-os viszonylat folyamatos, 24 órás üzemidőben közlekedik. 

A vonalon Budapest legújabb és legkorszerűbb járművei közlekednek (Siemens 

Combino NF12B, az infrastruktúra illesztésével a vonal mára teljes mértékben 

akadálymentes.  

Északi végállomása, a Széll Kálmán tér Buda egyik legnagyobb forgalmú 

tömegközlekedési csomópontja, meghatározó átszállási helyszín. A 4-6-os mellett több 

budai villamos vonal is érinti, az M2 metró egy fontos megállója is és több autóbusz 

viszonylatnak is itt a végállomása. 

Déli végállomásai a Móricz Zsigmond körtér (6-os viszonylat) ill. Újbuda-központ (4-es) 

egymáshoz közel találhatók a XI. kerületben. A körtér Dél-Buda egyik legkomplexebb 

utasforgalmi csomópontja, ahol lényegében Buda összes villamosvonala keresztezi 

vagy érinti itt egymást.  

A projekt tárgyát képező villamosvonalaknak mindhárom budapesti metróvonallal van 

kapcsolata, az M1 kisföldalattival az Oktogonon, az M2 metróval a Széll Kálmán téren 

és a Blaha Lujza téren, az M3 metróval pedig a Nyugati pályaudvarnál és a Corvin 

Negyed megállóhelynél. Az épülő M4 metróvonallal Dél-Budán (Móricz Zsigmond körtér, 

ill. Bocskai út), valamint a pesti oldalon a Rákóczi térnél lesz átszállási kapcsolata. 

Több más fontos kötött pályás (ráhordó) vonallal is van kapcsolata, ilyenek:  

 a Széll Kálmán téren a 18-59-61-es budai viszonylatok,  

 a Margit híd budai hídfőben a szentendrei (H5) HÉV,  

 a Jászai Mari téren a 2-es villamos,  

 a Blaha Lujza téren a 28-28A és 37-37A villamosok,  

 a Mester utcánál az 51-51A villamosok,  

 a Boráros téren a csepeli (H7) HÉV és  

 a Móricz Zsigmond körtéren a 18-19-41-47-49-61-es villamosok ill. Újbuda-

központban ezek közül a 18-41-47-es villamosok.  
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A tervezett vonal (V15) által kiszolgált terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózatát 

mutatja a következő ábra: 

 

35. ábra: A terület jelenlegi közösségi közlekedési hálózata (forrás: BKK Zrt.) 

Az Egyetemváros és az Infopark a közösségi közlekedési ellátottságot tekintve 

sajátságos helyzetben van. A viszonylag nagy kiterjedésű, elsősorban gyalogos 

mozgással elérhető épület együttesek a parkos, növény-beépítésekkel, fákkal 

harmonikus egyetemváros, illetve irodaváros jelleget öltenek. Ugyanakkor ennek a 

beépítési kialakításnak köszönhetően a környező úthálózattól nagy gyaloglási 

távolságok jellemzőek. 

A terület kialakítása jórészt a korábban meglevő közösségi közlekedési hálózattal való 

együttműködésre alapult. A Műegyetem rakpart ma nem tömegközlekedési útvonal. A 

BME és az ELTE lágymányosi campusa elsősorban a 4-es és 6-os villamossal (Október 

huszonharmadika utca felöl), illetve a 18, 19, 41, 47 és 49-es villamosokkal (Bartók Béla 

út felöl) érhetők el, továbbá a környező buszjáratokkal: 7-es buszcsalád, 86-os, 103-as, 

212-es közelíthetők meg. Mindegyik a terület határoló útjait érintik, amelyről az 

épületegyüttesek kisebb-nagyobb gyaloglással érhetők el. Ugyanez igaz a 

Lágymányosi-öböl fejlődő környezetére, ahol már jelenleg is park és kikötő működik, 

valamint vendéglátóhelyek is találhatók. 

Az irodaparkot a Pázmány Péter sétányon az Infopark kiszolgálására létrehozott 

szerződéses 203-203A autóbusz-körjárat is érinti, azonban az egyetemi tömböket 

megálló híján nem szolgálja ki. A BKV által üzemeltetett járat az itt dolgozók 

munkaidejéhez igazodóan, két útvonalon biztosít jobb elérhetőséget a Móricz Zsigmond 

körtérhez, illetve a 4-es és 6-os villamosokhoz. 

A fejlesztések által érintett viszonylatokra a paraméterkönyv vonatkozó adatait a 

következő táblázat tartalmazza. 

V15 

Szolgáltatási jellemzők 
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Projekt Vonal Végállomások 
Vonalhos
sz (km) 

Átlagos 
menetidő 

(perc) 

Hétköznapokon 

Üzemidő 

Szezon, 
naptípus 

Jármű Kiadás (db) Követési idő 

Menetsz
ám 

Első 
jármű 
indul 

Utolsó 
jármű 
indul 

Típus 
Magasp

adlós 
Akadályme

ntes 
Reggeli 

csúcsóra 
Napközbe

n 
Délutáni 
csúcsóra 

Késő 
este 

V01 47 Budafok, Városház tér 8,7 32 4:33 23:12 TAN ICS 19 0 4 6 4,5 20 355 

BKV Deák Ferenc tér M 8,9 31 4:55 23:15 SZÜN ICS 16 0 5 6 6 20 320 

            ÉVV ICS 13 0 6 6 6 20 309 

49 Kelenföldi pályaudvar 5,3 21 4:14 23:14 TAN ICS 12 0 4 6 4,5 20 366 

BKV Deák Ferenc tér M 5,2 20 4:45 23:45 SZÜN ICS 10 0 5 6 6 20 330 

            ÉVV ICS 9 0 6 6 6 20 318 

14 Káposztásmegyer, 
Megyeri út 

11,0 36 4:12 23:10 TAN T3 17 0 4,8 7,5 6 10 304 

BKV Lehel tér M 10,9 36 4:54 23:34 SZÜN T3 14 0 6 7,5 7 10 282 

            ÉVV T3 11 0 7,5 7,5 7,5 10 271 

9 Deák Ferenc tér M 7,1 32 5:00 19:13 TAN csukl. 7 4 7,5 7,5 7,5  218 

BKV Kőbánya alsó 
vasútállomás 

7,6 29 4:30 18:42 SZÜN csukl. 5 4 8,57 7,5 8,57  206 

                              

72 Arany János utca M 4,7 20 5:02 23:02 TAN csukl. 7 1 6 10 6,67 20 242 

BKV Zugló vasútállomás 
(Hermina út) 

5,6 22 5:21 23:21 SZÜN csukl. 6 1 7,5 10 7,5 20 226 

            ÉVV csukl. 5 1 10 10 10 20 202 
 

Újpest-központ 16,4 32:00 4:30 23:16 TAN M/6 0 30 2:30 5:00 2:45 10:00 580 

  Kőbánya-Kispest 16,4 32:00 4:29 23:15 SZÜN M/6 0 23 3:20 5:00 3:20 10:00 498 

            ÉVV M/6 0 16 5:00 5:00 5:00 10:00 418 

V02-V10 5 Pasaréti tér 19,6 70 4:40 23:26 TAN csukl. 9 9 6,67 10 8,57 20 226 

BKV-
VT 

Rákospalota, Kossuth 
utca 

18,7 69 4:26 23:15 SZÜN csukl. 7 9 8,57 10 10 20 210 

      
ÉVV csukl. 

  
10 10 10 20 

 
7 Újpalota, Nyírpalota út 16,6 52 4:21 23:20 TAN csukl. 9 14 5,45 8 6 20 290 

BKV-
VT 

Albertfalva 
vasútállomás 

17,1 52 4:27 23:27 SZÜN csukl. 5 14 6,67 8 7,06 20 274 

      
ÉVV csukl. 

  
7,5 8 7,5 20 

 
7A Bosnyák tér 11,2 37 5:35 23:01 TAN csukl. 13 4 5,45 8 6 20 275 

BKV Bornemissza tér 10,9 35 5:42 23:02 SZÜN csukl. 10 4 6,67 8 7,06 20 259 

      
ÉVV csukl. 

  
7,5 8 7,5 20 

 
7E Újpalota, Nyírpalota út 15,5 40 4:24 23:15 TAN csukl. 26 24 4 8 5 10 335 

BKV-
VT 

Kelenföld vasútállomás 15,0 41 4:32 23:22 SZÜN csukl. 17 23 5 8 6 10 304 

      
ÉVV csukl. 

  
7,5 8 7,5 10 

 
8 Gazdagréti tér 8,1 28 4:32 23:12 TAN szóló 6 5 5 10 6 10 276 

BKV-
VT 

Blaha Lujza tér M 8,0 25 4:55 23:38 SZÜN szóló 4 5 6,67 10 7,5 10 244 
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Projekt Vonal Végállomások 
Vonalhos
sz (km) 

Átlagos 
menetidő 

(perc) 

Hétköznapokon 

Üzemidő 

Szezon, 
naptípus 

Jármű Kiadás (db) Követési idő 

Menetsz
ám 

Első 
jármű 
indul 

Utolsó 
jármű 
indul 

Típus 
Magasp

adlós 
Akadályme

ntes 
Reggeli 

csúcsóra 
Napközbe

n 
Délutáni 
csúcsóra 

Késő 
este 

      
ÉVV szóló 2 5 10 10 8,57 10 214 

107E Újpalota, Nyírpalota út 15,5 40 4:34 23.25 TAN csukl. 0 0 4 8 5 10 335 

BKV-
VT 

Kelenföld vasútállomás 15,0 41 4:22 23:12 SZÜN csukl. 0 0 5 8 6 10 304 

      
ÉVV csukl. 0 0 7,5 8 7,5 10 

 
112 Blaha Lujza tér M 7,1 25 5:25 23:28 TAN szóló 5 4 6,67 10 7,5 20 228 

BKV-
VT 

Thomán István utca 6,9 3 5:02 22:48 SZÜN szóló 3 4 7,5 10 8,57 20 208 

 
Szendrő utca 

 
24 5:05 23:05 ÉVV szóló 2 4 10 10 10 20 192 

133E Bosnyák tér 22,2 53 5:46 7:43 TAN csukl. 12 4 7,5 
 

10 
 

85 

BKV 
Nagytétény 
vasútállomás 

21,9 55 4:42 8:44 SZÜN csukl. 10 4 10 
 

12 
 

75 

      
ÉVV csukl. 

  
15 

 
15 

  
178 Keleti pályaudvar M 6,8 22 5.35 22:07 TAN szóló 4 4 6,67 10 8,57 20 212 

BKV-
VT 

Naphegy tér 6,6 24 5:13 21:39 SZÜN szóló 3 4 8,57 10 10 20 196 

      
ÉVV szóló 

  
10 10 10 20 

 
233E 
(de.) 

Bosnyák tér 18,4 47 5.56 9:12 TAN csukl. 12 3 7,5 
   

41 

BKV-
VT 

Budatétény 
vasútállomás 
(Campona) 

21,2 60 4:51 9:14 SZÜN csukl. 10 3 10 
   

39 

      
ÉVV csukl. 

  
15 

    
233E 
(du.) 

Bosnyák tér 21,7 53 12:57 19:54 TAN csukl. 0 0 
  

10 
 

64 

BKV-
VT 

Budatétény 
vasútállomás 
(Campona) 

18,0 47 13:24 19:47 SZÜN csukl. 0 0 
  

12 
 

55 

      
ÉVV csukl. 0 0 

  
15 

  
239 Uránia 8,9 23 5:50 8:00 TAN csukl. 7 0 7,5 

 
10 

 
80 

BKV Gazdagréti tér 9,3 28 5:12 8:30 SZÜN csukl. 6 0 10 
 

15 
 

65 

      
ÉVV szóló 5 0 12 

 
15 

 
60 

277 Örs vezér tere M+H 11,1 34 4:30 22:36 TAN szóló 4 4 10 15 15 20 153 

BKV Bosnyák tér 11,7 34 4:28 23:00 SZÜN szóló 3 4 12 15 15 20 149 

 

Déli pályaudvar 10,1 18:30 4:33 23:24 TAN Alst 5 0 19 2:20 5:00 2:30 10 586 

BKV Örs vezér tere H 10,1 18:30 4:28 23:19 SZÜN Alst 5 0 15 3:05 5:00 3:20 10 506 

    
    ÉVV Alst 5 0 9 5:00 5:00 5:00 10 420 

V03 BKV Közvágóhíd H 13,3 43 4:07 23:05 SZÜN T3 13 0 7,5 6 8,57 10 297 

 
          ÉVV T3 15 0 6,67 6,67 6,67 10 313 
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Projekt Vonal Végállomások 
Vonalhos
sz (km) 

Átlagos 
menetidő 

(perc) 

Hétköznapokon 

Üzemidő 

Szezon, 
naptípus 

Jármű Kiadás (db) Követési idő 

Menetsz
ám 

Első 
jármű 
indul 

Utolsó 
jármű 
indul 

Típus 
Magasp

adlós 
Akadályme

ntes 
Reggeli 

csúcsóra 
Napközbe

n 
Délutáni 
csúcsóra 

Késő 
este 

1A (de.) Bécsi út 11,0 36 5:17 8:48 TAN T3 13 0 6 
 

7   138 

BKV Népliget M 11,0 36 4:54 8:57 SZÜN T3 11 0 7,5 
 

8,57   119 

 
          ÉVV - 0 0         0 

1A (du.) Bécsi út 11,0 36 14:07 17:58 TAN T3 13 0 6 
 

7   138 

BKV Népliget M 11,0 36 14:04 18:36 SZÜN T3 11 0 7,5 
 

8,57   119 

 
          ÉVV - 0 0         0 

103 Kelenföld vasútállomás 8,2 24 4:20 23:32 TAN csukl. 5 6 5,45 10 6,67 20 276 

BKV Népliget M 6,9 23 4:40 23:56 SZÜN csukl. 3 6 6,67 10 8,57 20 242 

 
          ÉVV csukl. 0 6 12 10 10 20 210 

V04 3 Gubacsi út 13,5 55 4:40 23:00 TAN TW6 20 0 6 10 7,5 20 235 

BKV Mexikói út M 13,4 53 4:36 22:55 SZÜN TW6 17 0 7,5 10 7,5 20 227 

62 Rákospalota, MÁV-
telep 

14,1 52 4:38 7:43 TAN TW6 18 0 12 0 15 0 69 

BKV Blaha Lujza tér M 
(Népszínház utca) 

14,2 53 5:37 8:38 SZÜN TW6 16 0 15 0 15 0 67 

62A Rákospalota, MÁV-
telep 

9,6 36 6:05 22:14 TAN TW6 0 0 12 10 15 0 167 

BKV Kőbánya alsó 
vasútállomás (Mázsa 
tér) 

9,7 37 4:55 21:30 SZÜN TW6 0 0 15 10 15 0 154 

69 
Újpalota, Erdőkerülő 
utca 

6,4 23 4:40 23:20 TAN TW6 9 0 6 10 7,5 20 232 

BKV Mexikói út M 6,5 23 5:06 23:48 SZÜN TW6 8 0 7,5 10 7,5 20 221 

32 Örs vezér tere M+H 8,4 30 4:46 23:24 TAN csukl. 6 5 6,67 10 7,5 20 228 

BKV Árpád híd M 9,3 32 4:38 23:38 SZÜN csukl. 6 5 7,5 10 10 20 204 

      
ÉVV szóló 3 5 10 10 10 20 198 

 

Vörösmarty tér 4,2 11:40 4:52 23:34 TAN FAV 0 17 1:40 3:00 1:50 7:30 786 

BKV Mexikói út 4,2 11:40 4:36 23:20 SZÜN FAV 0 13 2:15 3:00 2:15 7:30 724 

      
ÉVV FAV 0 10 3:00 3:00 3:00 7:30 644 

V07 2 Jászai Mari tér 5,9 20 4:42 0:02 TAN KCSV 19 0 2,73 5 3,33 10 496 

BKV Közvágóhíd H 6,0 20 4:22 23:39 SZÜN KCSV 14 0 3,75 5 3,75 10 452 

 
          ÉVV KCSV 13 0 5 5 3,75 10   

24 
Keleti pályaudvar M 
(Festetics Gy. utca) 

5,1 20 4:29 23:44 TAN ICS 11 0 4,61 7,5 5 10 344 

BKV Közvágóhíd H 5,1 20 4:25 23:14 SZÜN ICS 8 0 6 7,5 6 10 308 

 
          ÉVV ICS 7 0 7,5 7,5 7,5 10 273 

51 
Mester utca (Ferenc 
körút) 

6,6 27 5:16 21:02 TAN TW6 7 0 10 15 10   154 

BKV Nagysándor J. u. 8,0 33 4:40 20:55 SZÜN TW6 6 0 12 15 12   144 
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Projekt Vonal Végállomások 
Vonalhos
sz (km) 

Átlagos 
menetidő 

(perc) 

Hétköznapokon 

Üzemidő 

Szezon, 
naptípus 

Jármű Kiadás (db) Követési idő 

Menetsz
ám 

Első 
jármű 
indul 

Utolsó 
jármű 
indul 

Típus 
Magasp

adlós 
Akadályme

ntes 
Reggeli 

csúcsóra 
Napközbe

n 
Délutáni 
csúcsóra 

Késő 
este 

51A 
Mester utca (Ferenc 
körút) 

2,1 11 7:34 10:04 TAN TW6 0 0   
  

20 16 

BKV 
Ferencváros 
vasútállomás 

2,1 11 12:50 16:12 SZÜN TW6 0 0   
  

20 14 

       
Hétvégén hajnalban KCSV szerelvények közlekednek. 

52 Határ út M 6,9 25 4:13 23:13 TAN TW6 6 0 10 15 10 20 178 

BKV 
Pesterzsébet, 
Pacsirtatelep 

6,8 26 4:42 23:43 SZÜN TW6 5 0 12 15 12 20 168 

 
                            

V13 4 Széll Kálmán tér M 8,5 29 4:53 23:23 TAN Combi 0 18 4 6 4 10 398 

BKV Újbuda-központ 8,6 30 4:37 22:57 SZÜN Combi 0 15 5 6 5 10 356 

 
          ÉVV Combi 0 13 6 6 6 10 334 

6 Széll Kálmán tér M 8,5 29 

Folyamatos üzemidő 

TAN Combi 0 18 4 6 4 10* 446 

BKV 
Móricz Zsigmond 
körtér 

8,6 30 SZÜN Combi 0 15 5 6 5 10* 404 

 
      ÉVV Combi 0 13 6 6 6 10* 382 

V15 4 Széll Kálmán tér M 8,5 29 4:53 23:23 TAN Combi 0 18 4 6 4 10 398 

BKV Újbuda-központ 8,6 30 4:37 22:57 SZÜN Combi 0 15 5 6 5 10 356 

      ÉVV Combi 0 13 6 6 6 10 334 

6 Széll Kálmán tér M 8,5 29 

Folyamatos üzemidő 

TAN Combi 0 18 4 6 4 10* 446 

BKV Móricz Zsigmond 
körtér 

8,6 30 SZÜN Combi 0 15 5 6 5 10* 404 

    ÉVV Combi 0 13 6 6 6 10* 382 

18 Széll Kálmán tér M 9,4 31 4:58 22:58 TAN T2 12 0 6,67 10 7,5 20 227 

BKV Savoya Park 9,5 31 5:41 23:21 SZÜN T2 11 0 7,5 10 10 20 207 

      ÉVV T2 8 0 10 10 10 20 196 

19 Kelenföldi pu. 6,1 20 4:24 23:04 TAN ICS 4 0 15 15 15 20 147 

BKV Batthyány tér M+H 6 20 4:37 23:35 SZÜN ICS 4 0 15 15 15 20 147 

41 Batthyány tér M+H 13,3 40 4:27 23:28 TAN ICS 7 0 15 15 15 20 144 

BKV Kamaraerdei Ifjúsági 
Park 

13,3 40 4:37 22:37 SZÜN ICS 7 0 15 15 15 20 144 

47 Budafok, Városház tér 8,7 32 4:33 23:12 TAN ICS 19 0 4 6 4,5 20 355 

BKV Deák Ferenc tér M 8,9 31 4:55 23:15 SZÜN ICS 16 0 5 6 6 20 320 

      ÉVV ICS 13 0 6 6 6 20 309 

49 Kelenföldi pályaudvar 5,3 21 4:14 23:14 TAN ICS 12 0 4 6 4,5 20 366 

BKV Deák Ferenc tér M 5,2 20 4:45 23:45 SZÜN ICS 10 0 5 6 6 20 330 

      ÉVV ICS 9 0 6 6 6 20 318 

33 Móricz Zsigmond 
körtér (Karinthy Fr. út) 

15,5 39 4:25 23:30 TAN csukl. 13 7 8,57 10 10 15 209 

BKV Nagytétény, Chinoin 15,8 44 4:45 23:15 SZÜN csukl. 11 7 10 10 12 15 196 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági 
tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány             128 

  

Projekt Vonal Végállomások 
Vonalhos
sz (km) 

Átlagos 
menetidő 

(perc) 

Hétköznapokon 

Üzemidő 

Szezon, 
naptípus 

Jármű Kiadás (db) Követési idő 

Menetsz
ám 

Első 
jármű 
indul 

Utolsó 
jármű 
indul 

Típus 
Magasp

adlós 
Akadályme

ntes 
Reggeli 

csúcsóra 
Napközbe

n 
Délutáni 
csúcsóra 

Késő 
este 

133 Lehel tér M 4,8 16 4:55 19:55 TAN szóló 2 1 15 15 15  119 

BKV-
VT 

Árpád híd M 4,5 17 4:42 19:45 SZÜN szóló 2 1 15 15 15  119 

233E Uránia 13,6 32 5:40 8:00 TAN csukl. 11 0 7,5  10  88 

BKV Budatétény 
vasútállomás 
(Campona) 

16,6 42 4:52 8:25 SZÜN csukl. 9 0 10  12  74 

103 Kelenföldi pályaudvar 8,2 24 4:20 23:32 TAN csukl. 6 5 5,45 10 6,67 20 276 

BKV Népliget M 6,9 23 4:40 23:56 SZÜN csukl. 4 5 6,67 10 8,57 20 242 

      ÉVV csukl. 1 5 12 10 10 20 210 

203 Neumann János utca 3,5 12 8:00 20:00 TAN midi 1 0 60 30 60  51 

BKV Móricz Zsigmond 
körtér (Karinthy Fr. út) 

2,2 7 7:12 19:42 SZÜN midi 1 0 60 30 60  51 

203A Neumann János utca 1,4 4 7:24 18:40 TAN midi 0 0 15  15  44 

BKV Petőfi híd, budai hídfő 1,3 4 7:28 18:44 SZÜN midi 0 0 15  15  44 

22. táblázat A vizsgált terület mai fontosabb viszonylatainak paraméterei 
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4.1.3 Keresleti igények jellemzése 

A keresleti oldalt az utazási igények, illetve azok jellemzői írják le. Az utazási igényeket 

jellemzi a forgalomnagyság - mint hálózathoz köthető jellemző -, ez 

forgalomszámlálások, szolgáltatói statisztikák feldolgozása alapján került felmérésre. 

Az utazások jellemzőinek meghatározása (pl. területi megoszlás, indokok, 

helyváltoztatásszám, módválasztás, stb.) kikérdezéses (utazás közbeni megállításos, 

megállóhelyi, stb.) felvételek segítségével történt. 

Az adatok feldolgozása után Budapest közösségi közlekedési hálózatának modellezett 

utasforgalmi terhelését az alábbi utasforgalmi terhelési ábra mutatja: 

 

36. ábra: A közösségi közlekedés jelenlegi utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

A számlálási adatok alapján a 47-49-es viszonylatra felszállók egyharmada érkezik 

észak felől az M3 metróval, ők azok, akik egy átszállásmentes kapcsolat potenciális 

felhasználóinak tekinthetők. 

A felvétel során a hétköznap 7:00 és 9:00, illetve a 16:00 és 19:00 óra között felszálló 

utasok (5200 utas) ~5 %-át kérdeztük meg. 

A 14-es villamosra a végállomáson felszálló utasok 44 %-a érkezik az M3 metró déli 

irányából, illetve egyéb módon a Deák tér, illetve a Nyugati tér irányából. A felvétel során 

a hétköznap 7:00 és 9:00, illetve a 16:00 és 19:00 óra között felszálló (4200 utas) utasok 

~12 %-át kérdeztük meg. 

A BKK Zrt. adatai szerint (2012. évi utasszámlálás) az M3 metró mértékadó 

keresztmetszete északi irányban a Ferenciek tere és a Deák tér között van, ahol a napi 

utasforgalom 96500 u/nap/irány. Ellenirányban a mértékadó keresztmetszet a Lehel tér 

és a Nyugati pályaudvar között van 101800 u/nap/irány értékkel. 

A keresleti igények 
megállapítása 

Közösségi közlekedési 

utasforgalom 
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37. ábra: Kikérdezési eredmények 

 

38. ábra: Utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

A tervezett villamosvonallal párhuzamos szakaszon kívül (Újpest központ és Dózsa 

György út között, illetve Corvin negyed és KÖKI között) az utasforgalom maximuma 

91800 u/nap/irány. A metró napi irányonkénti keresztmetszeti forgalma Nagyvárad tér és 

Dózsa György út között mindenhol meghaladja a 80000 u/nap/2 irány értéket. A 

közbenső szakasz esetleges tehermentesítése nem feltétlenül engedi meg az M3 vonal 

kapacitásának csökkentését, a gyakoriság növelését. 
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Az Erzsébet híd – Rákóczi út tengely utasforgalmi terhelését mutatja kinagyítva a 

következő ábra. A belvárosi tengelyen a felszíni viszonylatokon a napi keresztmetszeti 

forgalomnagyság kétirányban megközelíti a 100 ezer utast. 

 

39. ábra: A Rákóczi úti szakasz utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

A BKK Zrt. 2012. évi utasszámlálásból származó adataiból a Rákóczi úton az ott 

legnagyobb utasforgalmat bonyolító 7-es autóbusz család keresztmetszeti utasszámait a 

következő két diagram mutatja egyik, ill. másik irányba. 

 

40. ábra: Ferenciek tere keresztmetszet utasforgalmi lefolyása [utas/óra/irány] 

0

500

1000

1500

2000

u
ta

s/
ir

án
y/

60
 p

er
c 

Görgetett órás keresztmetszeti utasforgalom 
7-es buszcsalád - Erzsébet híd felé 

7 173 7E 173E

V02-V10 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          132 

  

 

41. ábra: Ferenciek tere keresztmetszet utasforgalmi lefolyása [utas/óra/irány] 

A külső, Thököly úti szakaszon a teljes keresztmetszeti forgalom számottevően 

alacsonyabb, mint a Rákóczi úti szakaszon, a Dózsa György útnál 70 ezer utas, a 

Bosnyák tértől kifelé pedig 40 ezer utas naponta kétirányban. 

A Népszínház utcai 28-37-es villamos végállomási számlálás előzetes eredményei 

alapján a 15 perces fel- ill. leszálló forgalom reggeli és délutáni lefolyása látható a 

következő ábrán. 

 

42. ábra A Népszínház utcai úti szakasz utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

 

0

500

1000

1500

2000

u
ta

s/
ir

án
y/

60
 p

er
c 

Görgetett órás keresztmetszeti utasforgalom 
7-es buszcsalád - Astoria felé 

7 173 7E 173E

0

50

100

150

200

250

300

Összeg / Felszállók Összeg / Leszállók



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és 
egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          133 

  

 

43. ábra: A Thököly úti szakasz utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 
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Az 1-es villamos vonalon a mértékadó utasforgalmi terhelésű szakasz az Árpád hídi, 

ahol az utasmennyiség megközelíti a 4000-4500 fő/óra/irány értéket. A 

kapacitáskihasználtság a terheltebb irányban a reggeli csúcsórában az Árpád hídon 70-

75 %-os, a Thököly út környékén 45-50 %-os, a Kőbányai út környékén 40-45 %-os, a 

Mester utca térségében (csak 1-es viszonylat) pedig kb. 30 %-os. 

A Rákóczi híd – Budafoki út – Hengermalom út útvonal és a környező terület 

utasforgalmi terhelését mutatja kinagyítva a következő ábra. A ma 103-as busz által 

szállított utasmennyiség a híd keresztmetszetében kétirányban 10-15 ezer utas, a 

Hengermalom úton 10 ezer alatti. A busz Budafoki úti megállóhelyei fontos 

átszállóhelyek a XXII. kerület felől érkező 33-133E-233E buszok és a pest felé 

kapcsolatot biztosító 103-as busz között. 

 

44. ábra: A Rákóczi híd – Budafoki út térség utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

A BKK Zrt. 2012. évi utasszámlálásból származó adataiból a Rákóczi hídon a 103-as 

autóbusz keresztmetszeti utasszámait a következő diagram mutatja, megkülönböztetve 

a két irányt. 
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45. ábra Rákóczi híd keresztmetszet utasforgalmi lefolyása [utas/óra/irány] 

A 3-as villamos vonalon a mértékadó utasforgalmi terhelés a Szugló utca és a 

Bosnyák tér közötti szakaszon van, ahol a keresztmetszeti utasszám megközelíti a 

2400 fő/óra/irány értéket. A kapacitáskihasználtság a terheltebb irányban (3, 62, 62A 

viszonylatokon összesen) csúcsórában az Bosnyák tér környékén 70 %-os, az Örs 

vezér tere környékén kb. 50 %-os, az Üllői út környékén (3-as viszonylat) szintén 60 

%-os, a Határ út térségében pedig kb. 35 %-os. 

Az egységes forgalmi modellhez készült utasszámlálás fel- és leszálló adatait 

tartalmazza a következő ábra. 

 

46. ábra: A földalatti Mexikói úti végállomásának csúcsidei utasforgalma 

A következő ábra a V04-es projektben vizsgált terület közösségi közlekedési 

forgalmait mutatja. 
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47. ábra: A Mexikói út térségének közösségi közlekedési utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

A Mexikói úton kisföldalattira szállók utazási irányait mutatja a következő ábra, melyen 

jól látszik a villamosok és a 74-74A trolibusz fontos ráhordó szerepe is. 

 

48. ábra M1 Millfav utasok főbb továbbutazási irányai 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          137 

  

Ezzel összhangban vannak a kikérdezési eredmények is, melyek (kb. 100 fő adatai 

alapján) a következő viszonylatonkénti megoszlást mutatják (a földalattira szálló és 

közösségi közlekedéssel érkező utasok).  

 

49. ábra M1 felszállók előző eszköze és a közösségi közlekedéssel érkezők viszonylatai 

A BKK Zrt. 2012. évi utasszámlálásból származó adataiból a Róbert Károly körúti 

felüljáró keresztmetszetre – mely ma becsatornázza a XIV. és XIII. kerület közötti 

utazások egy jelentős részét – a következő ábrán látható az 1-es villamos és a 32-es 

autóbusz utasforgalmának lefolyása. 

 

50. ábra Róbert Károly körúti felüljáró keresztmetszet utasforgalmi lefolyása [utas/óra/irány] 

A külső gyűrűirányú kapcsolatok fejlesztésekor a körvasútsor és a Hungária körút közötti 

terület kiszolgálásának javítása is fontos feladat. A következő ábra ennek a területnek a 

modellezett utasforgalmi terhelését mutatja, látható a Nagy Lajos király útja, mint a mai 

kötöttpályás külső gyűrű fontos szerepe – ez nem csak a gyűrű irányú igények, de az 

Örs vezér tere felé illetve a 7-es buszcsaláddal meglévő átszállási kapcsolata miatt 

adódik (feltáró és ráhordó szerep is).  
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51. ábra: A körvasútsor és a Hungária körút közötti terület közösségi közlekedési utasforgalmi 

terhelése [utas/nap/2 irány] 

Az 51-es villamos utasforgalma a IX. kerületi szakaszon közepes, a külső szakaszon 

alacsonynak tekinthető. Utóbbinak fő oka, hogy a pesterzsébeti lakótelepeket csak azok 

szélén érinti, így a nagy laksűrűségű tömbök forgalma autóbusszal bonyolódik, mely 

jobban, rövidebb gyaloglási távolságokkal feltárja a területet. 

A következő ábra a V07-es projektben vizsgált terület közösségi közlekedési forgalmait 

mutatja. 
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52. ábra: A vizsgált terület közösségi közlekedési utasforgalmi terhelése [utas/nap/2 irány] 

A fel- és leszállók számára vonatkozó novemberi számlálás előzetes eredményei az 51-

es villamos Mester utcai végállomásán a következő ábrán látható. A Mester utcai 

végállomási kikérdezés előzetes eredményei alapján a mintában az összes 51-es 

villamosra szálló utas a 4-6-os villamosról érkezett (átszálló). 

 

53. ábra: Az 51-es villamos fel- illetve leszálló utasszámának napi lefolyása a Mester utca 
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0

20

40

60

80

100

120

140

7
:0

0

7
:1

5

7
:3

0

7
:4

5

8
:0

0

8
:1

5

8
:3

0

8
:4

5

1
6

:0
0

1
6

:1
5

1
6

:3
0

1
6

:4
5

1
7

:0
0

1
7

:1
5

1
7

:3
0

1
7

:4
5

1
8

:0
0

1
8

:1
5

1
8

:3
0

1
8

:4
5

U
ta

s/
1

5
 p

e
rc

51 Felszálló 51 Leszálló



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          140 

  

A következő ábra a Széll Kálmán téri terület közösségi közlekedési forgalmait 

mutatja. 

 

54. ábra: A közösségi közlekedés jelenlegi utasforgalmi terhelése a Széll Kálmán tér 

környezetében [utas/nap/2 irány] 

A Széll Kálmán téri M2 metróállomáson több mint napi 70 ezer a fel-leszállók száma 

összesen. A metróvonalnak egyébként a Széll K. tér – Déli pályaudvar megállóköz a 

legkisebb forgalmú szakasza. 

A Széll Kálmán téri felszíni közlekedésben az utasforgalom szempontjából a villamos 

viszonylatok a meghatározóak, csúcsórai időszakokban a forgalmasabb vonalak 4 000 

fölötti fel- és leszállószámmal jellemezhetők. Csak a villamosok Széll Kálmán teret érintő 

utasforgalma megközelíti a napi 130 ezer főt. A tér a számos közösségi közlekedési 

vonal találkozásaként és autóbusz végállomásként fontos átszálló csomópont is, az 

egyes viszonylatok közötti magas átszállásszám miatt a tér belső gyalogos kapcsolatai 

nagymértékben befolyásolják az átszállási időket és az átszálló utasok komfortérzetét.  

A tér tervezéséhez kapcsolódóan korábban készült felmérés szerint a téren naponta 80-

100 ezer számú átszállás történik az egyes közösségi közlekedési viszonylatok között, 

vagyis a téren megjelenő mintegy 200 ezres napi utasszám közel fele átszállás miatt 

érinti a Széll Kálmán teret. Általánosságban elmondható, hogy az átszállások nagy 

hányada a 4-6-os villamoshoz és az M2 metróhoz kapcsolódik, vagyis ez tekinthető a 

két gerincvonalnak, melyre a tér többi viszonylata részben ráhordó járatként szállítja az 

utasokat a külső budai városrészek felől. Szintén fontos szerepe van a térre illetve a 
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térről való továbbutazásban a villamos vonalaknak (18-as, 59-es és 61-es), melyek 

Hűvösvölgy illetve Dél-Buda felé teremtenek kapcsolatot. A Szilágyi Erzsébet fasor teljes 

keresztmetszeti közösségi közlekedési forgalma meghaladja a napi 70 ezer utas, 

akiknek nagy többsége villamoson utazik ezen a szakaszon. 

A villamosok fel- és leszállószámának napon belüli lefolyását a következő diagramok 

mutatják: 

 

55. ábra: A 4-6-os villamos fel- és leszállói a Széll Kálmán téren 

A 4-6-os villamos napi keresztmetszeti forgalma a Margit körúton a Szilágyi Erzsébet 

fasorral nagyságrendileg azonos, 70-75 ezer utas kétirányban, a forgalom napon belüli 

lefolyását a következő ábra mutatja. 

 

56. ábra: 4-6-os villamos Margit körúti keresztmetszetének utasforgalmi lefolyása [utas/óra/irány] 

A Déli pályaudvar, ill. Hűvösvölgy felé közlekedő villamosok fel-leszálló utasforgalmát 

mutatják a következő ábrák. 
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57. ábra A Széll Kálmán téren a Déli pu. felé felszállók / Déli pu. felől leszállók 

 

58. ábra: A Széll Kálmán téren a Hűvösvölgy felé felszállók / Hűvösvölgy felől leszállók 

A budapesti forgalmi modellezéshez készült novemberi Széll Kálmán téri kb. 400 fő 

válaszát tartalmazó kikérdezések adatai szerint a téren villamosra szállók igen nagy 

százaléka (80%) valamilyen más közösségi közlekedéssel érkezik (átszálló utas). 

Ezen utasok között az odautazási viszonylat említések közül legnagyobb arányban 

az M2 metró, a 4-6-os ill. a 61-es villamos jelentkezett. 
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59. ábra: A Széll Kálmán téren felszálló odautazásának eszközei és viszonylatai 

A Margit körút felé tovább utazók érkező viszonylata nagyon szór, legnagyobb 

arányban a 61-es villamos jelenik meg a válaszok között, itt a Hűvösvölgy felől illetve 

a Déli pályaudvar felől érkezők aránya kb. 50-50 %. Az M2-vel érkezők és 4-6-ossal 

tovább utazók között sokan közeli célponthoz utaznak csak tovább (Széna tér, 

Margit krt., Mechwart tér stb.), elsősorban nem a Déli pályaudvar felől érkeznek. 

(Megjegyzendő, hogy a válaszok egy részénél sejthető, hogy valamilyen ügyintézés 

is kapcsolódhatott a Széll Kálmán tér érintéséhez egy hosszabb utazási lánc egy 

elemeként, mert a pesti oldalról érkeztek metróval, majd oda is tértek vissza 

villamossal.) 

Míg a Margit körúti továbbutazók elsősorban tehát inkább a felszíni viszonylatokkal, 

Hűvösvölgy felé túlnyomó részt metróval érkeznek az átszálló utasok (értelem 

szerűen az átmenő 59-61-es villamosok utasai nem jelennek meg ebben a 

halmazban, hiszen átszállás nélkül utazhatnak). A metróval érkezők nagy része a 

Pest felőli irányból jön, a Déli pályaudvar felől a Széll Kálmán téri átszálláshoz nem 

használják az utazók a metrót Hűvösvölgy felé. A felvételi adatok alapján a 

villamossal érkezők és Hűvösvölgy felé tovább utazók legalább fele itt is valamilyen 

ügyintézés miatt száll le a téren (59 vagy 61-essel érkeztek, amivel ilyen indok 

hiányában átszállás nélkül utazhatnának). 
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60. ábra: A Széll Kálmán térről tovább utazó átszálló utasok odautazásának viszonylatai (1) 

A Déli pályaudvar felé villamossal tovább utazók közel fele 4-6-os villamossal 

érkezett, és itt is megjelenik vélhetően nagy számban olyan utas, aki a tér környéki 

ügyintézéshez szakítja meg az útját (pl. metróval, 61-es villamossal érkezők, akik 

átszállás nélkül is tovább utazhattak volna Pest vagy Hűvösvölgy felől). 

 

61. ábra: A Széll Kálmán térről tovább utazó átszálló utasok odautazásának viszonylatai (2)
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A következő ábra az újbudai terület közösségi közlekedési forgalmait mutatja. 

 

62. ábra: A közösségi közlekedés jelenlegi utasforgalmi terhelése Újbudán [utas/nap/2 irány] 

A forgalmi modell alapján a Móricz Zs. körtéren kb. 5000 átszállás a 61-es és a 6-os 

között, a két végállomás felszállóinak valamivel több, mint 20 %-a. A novemberi 

kikérdezések előzetes adatai szerint is a 6-os villamosra felszálló utasok többsége (80 

%-a) valamely más tömegközlekedési eszközzel érkezik (átszálló utas), és az 

odautazáshoz használt viszonylatok közül a 49-es és a 61-es villamos adódott a minta 

alapján a legmeghatározóbbnak. Összességében sok utas érkezik emellett a Villányi úti 

autóbusz végállomás felől is.  
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63. ábra: A 6-os villamosra a Móricz Zs. körtéren átszállók odautazásának viszonylatai 

A felszálló utasforgalom napi lefolyása a következő ábrán látható (Móricz Zsigmond 

körtér végállomás, 6-os ill. 61-es villamos). 

 

64. ábra: A 6-os ill. a 61-es villamosra végállomási fel- és leszálló forgalma 

Újbuda-központban a 4-es villamosra felszállók nagyobb aránya érkezik gyalogosan, de 

itt is többségben vannak (60 %) az átszálló utasok. Itt meghatározóak a Fehérvári út 

villamos viszonylatai (18, 47 elsősorban). 
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65. ábra: A 4-es villamosra Újbuda-központban átszállók odautazásának viszonylatai 

A felszálló utasforgalom napi lefolyása a következő ábrán látható (Újbuda-központ 

végállomás, 4-es villamos). 

 

66. ábra: A 6-os ill. a 61-es villamosra végállomási fel- és leszálló forgalma 

Erre a projekt elemre 2009-ben készült megvalósíthatósági tanulmány és költség-

haszon elemzés2, melynek megállapításait a következőkben felhasználjuk. A 

Műegyetem és az ELTE lágymányosi tömbjeinek hallgatói és dolgozói nagy arányban 

használják a közösségi közlekedést, azonban a parkolási igények is egyre növekednek, 

a személygépkocsival érkezők száma érezhetően évről évre növekszik. Az Infopark 

irodaterületeinek bérlői elsősorban informatikai, tele-kommunikációs és software-

fejlesztő nagyvállalatok (többek között az IBM, a HP, a T-Online és a Magyar Telekom 

Innovációs Központja). Ennek megfelelően dolgozói is az átlagnál magasabb 

                                                           
2 A budai fonódó villamos közlekedés megteremtése II. ütem, 2009 (COWI / Főmterv, megbízó: 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) 
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keresetűek, jellemzően egyénileg, személygépkocsival közlekednek. Ez önmagában is 

jelentős versenyhátrányt okoz a közösségi közlekedésnek, amely ráadásul a területen 

nem nyújt elegendő színvonalú, vonzó, valódi alternatívát jelentő kínálatot. Emiatt – bár 

ilyen részletességű adat nem áll rendelkezésre – az érintett, irodaépületekkel beépített 

területen a közösségi közlekedés részaránya valószínűleg sokkal alacsonyabb, mint a 

budapesti átlag. 

Az Infopark (és kisebb mértékben a lágymányosi egyetemi tömbök) megközelítésében a 

tömegközlekedés jelenleg nem képes megfelelő alternatívát nyújtani a 

személygépjárműnek, a nagy kapacitású, sűrűn közlekedő viszonylatok a terület határán 

vagy azon kívül futnak, ami miatt a gyaloglási távolságok hosszúak, nagy a kialakuló 

utazási idő többlet. A fejlesztés célja, hogy a közösségi közlekedés jó szolgáltatási 

színvonalat nyújtó alternatívát jelentsen ezen a területen is. 

A következő ábra az érintett terület közösségi közlekedési forgalmait mutatja: 

 

67. ábra: A közösségi közlekedés jelenlegi utasforgalmi terhelése az Infopark környékén 

[utas/nap/2 irány] 

A keresletre ható fontos tényező, hogy a Lágymányosi-öböl és térsége a kerület kiemelt 

fejlesztési területe. A következő 10 évben a fejlesztő a beruházás keretén belül 

lakóingatlan, iroda, hotel, kereskedelmi és sport-létesítményekkel, valamint a jelenlegi 

park kiterjesztésével egy új, multifunkcionális városrészt épít. 

A fejlesztés a Kopaszi-gát – Dombóvári út – Budafoki út – Hengermalom utca által 

határolt 56 hektárnyi területet ölel fel, melyből 26 hektár kerül beépítésre, s a már kész 
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parkrésszel együtt egy összességében 20 hektárnyi parkosított, sportolási és 

kikapcsolódási lehetőségekkel bíró zöld terület áll majd az itt élők, dolgozók és látogatók 

rendelkezésére. A kivitelezés a Budafoki út mentén irodafejlesztéssel kezdődik, s a 

teljes első ütem 2-3 fázisban kb. 58 ezer m2 új irodaterület jön létre (első fázisban 16 

ezer m2). Ezek a fejlesztések jelentős ide irányuló új forgalmi igény megjelenését 

valószínűsítik, amelynek kiszolgálása közösségi közlekedési fejlesztést is szükségessé 

tesz. 

4.1.4 Környezeti állapot 

4.1.4.1 Földtani közeg, felszín alatti vizek  

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény értelmében a termőföld védelme az állam és 

a földhasználó, illetve a beruházó és üzemeltető közös feladata.  A különböző (pl. ipari, 

közlekedési, stb.) beruházások esetében a tervezés és építés fázisában a beruházó, az 

üzemelés fázisában az üzemeltető feladata a talaj felső termőrétegének védelme. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet felsorolja 

mindazon tevékenységeket, amelyeknek a felszín alatti vizek minőségére (és 

mennyiségére) hatása van.  A felszín alatti víz érzékenységének szempontjából 

Magyarország területe három kategóriába van sorolva, ezek a fokozottan érzékeny, 

érzékeny és kevésbé érzékeny területek.  A tevékenységekre vonatkozó szabályok ezen 

érzékenységi kategóriák szerint kerültek meghatározásra. 

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet határozza meg a földtani 

közegre és a felszín alatti vizekre vonatkozó határértékeket, amely segítséget nyújt a 

talajvíz állapotának értékelésében, a várható hatások minősítésében, valamint a 

szükséges intézkedések meghatározásában.   

123/1997.(VII.18) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről előírja a vízbázisok védelmére 

szolgáló védőidomok, védőterületek és védősávok kijelölésének szabályait, valamint 

meghatározza a védelem érdekében szükséges használati korlátozásokat.  

A beruházás keretében megvalósuló a talajt-, talajvizeket közvetlenül érintő beavatkozás 

a villamos pálya megépítése az alábbi területeken: 

V01:  a Bajcsy-Zsilinszky út – Váci út 

V02:  a Szent Rókus kápolna és a Szilaspark utca végállomás között, a vizsgálati 

terület a tervezett nyomvonal és a kapcsolódó létesítmények területe. 

V03: az 1.sz. villamos vonal meghosszabbítása az Etele úton az Etele térig, 

V04: a Nagy Lajos király útján az Erzsébet Királyné úttól, a Teleki Blanka úton, a 

Szegedi úton és a Gömb utcán át a Róbert Károly körútig illetve a Teve 

utca, Petneházy utca, Váci úton keresztül a Róbert Károly körútig, 

V07: a Haller utca – Soroksári utca kapcsolat átépítése illetve megépítése, 

V13: villamos pálya Dorottya udvarig történő meghosszabbítása, 

Előírások, jogszabályi 
háttér 
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V15: a budai rakparti vonal déli meghosszabbítása a Szent Gellért tértől a 

Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon a Lágymányosi hídig, 

a hídtól a Dombóvári úton a Dombóvári úti végállomásig. 

A vizsgálati terület a fenti viszonylatok tervezett nyomvonala és a kapcsolódó 

létesítmények területe. 

Földtani-, vízföldtani adottságok, talajok 

A vizsgált terület tájegységileg az Alföld makrorégió, Dunamenti-síkság mezorégió, Pesti 

hordalékkúp és Csepeli-sík mikrorégió kistáj területén helyezkedik el, melynek K-i 

szomszédságában már a Gödöllői-dombság hegylábi vidéke húzódik. 

Pesti hordalékkúp kistáj 

A vizsgált terület 98 m-es szintről lépcsőzetesen emelkedik K felé. A terület nyugati 

részének domborzati viszonyait az eróziós, akkumulációs hatások alakították, K-i 

peremén futóhomokos felszínek emelkednek ki az ártérből. 

A pannóniai üledékekre dunai eredetű durvaszemcsés folyami üledéksor települt. A 

kavicsos rétegsor felszín közeli helyzetű, jó víztároló, s jelentős hasznosítható 

kavicskészletet tartalmaz. A felszín nagy részét holocén képződmények fedik, 

amelyekre jellemző, hogy a Duna hordalék-áttelepítő képessége folytán gyakran az ó- 

és újholocén képződmények egymás szomszédságában, azonos szinten találhatók.  

Csepeli-sík kistáj 

A Csepeli-sík hordalékkúp-síkság jellegű, tengerszint feletti magassága 95 és 168 m 

között változik, felszíne enyhén D-i irányban illetve a Duna folyam irányában lejt.  

A terület nyugati részének felszínét meanderek sűrű hálózata borítja, amelyeket gyakran 

parti dűnék foltszerű halmaza kísér. Az alacsony ártéren több elégtelen lefolyású, elzárt 

mélyedés is található. 

A kistájon a pannóniai üledékekre dunai eredetű durvaszemcséjű folyami üledéksor 

települ. Az általában 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszín közeli helyzetű, jó 

víztároló, s jelentős hasznosítható kavicskészleteket tartalmaz. A kistáj K-i részén, illetve 

a Csepel-szigeten kisebb, futóhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is találhatók. 

A kistáj Csepel-szigeti részén réti öntés talajok a jellemzőek, mely talajtípus főként 

homokos vályog mechanikai összetételű, termékenységi besorolása 40-50 (int.). A talaj 

nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó-képességű, gyengén 

víztartó, amely felszíntől karbonátos. Szervesanyag-készlete 50-100 t/hektár, a 

termőréteg vastagsága >100 cm, talajérték-száma 40-30 (%). 

Felszín alatti vizek 

A főváros beépített részein mintegy 1-5 m vastagságban mesterségesen feltöltött 

rétegek találhatók. A jelentős mennyiségben jelentkező talajvíz É-ról D felé haladva 6 m-

ről 2 m–ig emelkedik, kémiai jellege alapján többnyire kalcium-magnézium-hidrogén-

karbonátos. 

A Csepel-sziget területén a talajvíz átlagos mélysége 2-4 m között van, de a Csepel-

sziget É-i felén mélyebben. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos 
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jellegű. Keménysége általában 15-25 nk°, de főleg Nagytétény-Érd közelében a 45 nk°-t 

is meghaladja. A szulfáttartalom a terület É-i felén 60 mg/l felett, D-en ez alatt van. A 

kistáj Duna menti része Budapest vízbázisához tartozik, ezért vízminőségének védelme 

fokozott figyelmet kíván. 

A felszín alatti víznek és a földtani közegnek kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló 

képességének, illetve tűrőképességének jellemzésére megkülönböztetünk kiemelten 

érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területeket. 

A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Budapest VI. és XIII., XIV. XIX. és XX. 

kerülete érzékeny területen helyezkedik el. Az V., X. és XXI. kerület a felszín alatti vizek 

érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny területen 

található. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alkategóriák szerinti érzékenységi besorolása 

értelmében a tervezési terület az érzékeny kategóriába, azon belül a "2.a"-val jelölt "20 

mm-nél nagyobb utánpótlódású területek" alkategóriába tartozik. Kivétel ez alól a V03 

V13 illetve a V15 vonalak, melyek közül a V15 a "2.c"-vel jelölt "Fő vízadó 100 m 

mélységen belül" alkategóriába tartozik. a V13 vonalnak kisebb a V03 vonalnak nagyobb 

része nem érzékeny területen helyezkedik el. 

A tervezési terület nem érint üzemelő vagy távlati sérülékeny vízbázist, a villamos 

vonalak fejlesztése által érintett területeken, illetve a közvetlen hatásterületen 

ivóvízkivétel nem történik. 

A BKV Zrt. adatszolgáltatása alapján a tervezett villamosvonal nyomvonalának 

közvetlen közelében környezeti kármentesítéssel érintett terület nincs. A tervezett 

villamos vonal meglévő közúti sávban kerül kialakításra, szennyező anyagok jelenléte a 

villamos vonal építési mélységében (mintegy 0,5-1 m) nem várható. A V02-10-es 

villamos vonalváltozat esetében a Csömöri út és a Rákospalotai körvasút 

keresztezésében jelentősebb földmunkával járó aluljáró műtárgy kerül kialakításra. A 

nyomvonal által érintett terület szennyezettségére vonatkozóan ezért adatszolgáltatást 

kértünk a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségtől. A Felügyelőség nyilvántartásában szereplő adatok alapján a tervezett 

villamosvonal nyomvonalának közvetlen közelében környezeti kármentesítéssel érintett 

terület nincs. 

4.1.4.1 Felszíni vizek 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet meghatározza a különböző vízszennyező 

anyagok, különösen a veszélyes anyagok kibocsátásának, valamint a 

szennyvízkibocsátással járó tevékenységek végzésének szabályait.  A 

kormányrendeletben meghatározásra kerültek a felszíni vizek védelmének általános 

szabályai, a szennyvízkibocsátók általános kötelezettségei, valamint a kibocsátási 

határértékek rendszere.  A magyar jogi szabályozás kétféle kibocsátási határértéket 

alkalmaz: a technológiai határértéket (egyes meghatározott technológiákra), valamint a 

területi határértéket (különböző felszíni vízvédelmi kategóriákra).  A területi 

határértékeket abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben az adott technológiára, 

vagy szennyező anyagra nincs technológiai határérték. 

Talaj-, talajvíz 
szennyezettsége 

Előírások, jogszabályi 
háttér 
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A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza mind a technológiai, mind a területi 

határértékeket, valamint meghatározza az alkalmazásuk szabályait.  A rendelet az 

alábbi területi kategóriákat jelölte ki a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek 

megállapítására:1.: Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói, 2.: Egyéb védett 

területek befogadói, 3.: Időszakos vízfolyás befogadó, 4.: Általános védettségi kategória 

befogadói. A rendelet területi besorolása szerint a tervezési terület az 2. területi 

kategóriába tartozik. 

A Duna folyam 

A Duna nemcsak a tágabb tervezési terület meghatározó és legjelentősebb vízfolyása, 

hanem környezetének múltbeli és jelenlegi alakítója is. A mai Duna jelentőségét a 

mederben lefolyó víz mennyiség mellett az élő vízfolyást 8-12 km szélességben követő 

ártere határozza meg. A mellékfolyók kisebb vízterülete és nagyobb vízhozama miatt a 

Duna vízjárása Budapest fölött jóval élénkebb, mint attól délre. A Duna Budapestnél 

válik igazi síksági folyóvá. A kisvizes időszak októbertől figyelhető meg. 2004-2008 

között az országos törzshálózat újpesti mintavételi helyén a Duna éves átlagos 

vízhozama 1 928 – 2 968 m3/s között változott, a folyó közepes vízhozama 2 286 m3/s. 

A vízhozam ingadozása, valamint az ehhez kapcsolódó hordalékszállítás a folyó medrét 

jelentősen alakítja. 

Budapesten, az újpesti mintavételi helyen 2012 évben havi gyakorisággal vett vízminták 

alapján a folyam vízminősége az oxigén háztartás és növényi tápanyagok 

komponenscsoportok szempontjából jó minőségű, a savasodási állapot és sótartalom 

csoportokra kiváló minőségű. A folyam az újpesti mintavételi helyen az Országos 

Vízgazdálkodási Terv előírásai szerint végzett minősítés alapján összességében jó 

fiziko-kémiai állapotúnak minősíthető. 

Rákos-patak 

A tervezett V10-es villamosvonal-változat keresztezi a Rákos-patak vízfolyást, amelynek 

vízgyűjtő területe a Duna bal partján elhelyezkedő Gödöllői dombságra terjed ki. A Duna 

nemcsak a tágabb tervezési terület meghatározó és legjelentősebb vízfolyása, hanem 

környezetének múltbeli és jelenlegi alakítója is. A mai Duna jelentőségét a mederben 

lefolyó víz mennyiség mellett az élő vízfolyást 8-12 km szélességben követő ártere 

határozza meg. A mellékfolyók kisebb vízterülete és nagyobb vízhozama miatt a Duna 

vízjárása Budapest fölött jóval élénkebb, mint attól délre. A Duna Budapestnél válik igazi 

síksági folyóvá. 

A Rákos-patak a Gödöllői-dombságból ered és a Dunába torkollik. A Duna 

magyarországi szakaszának leghosszabb bal parti mellékvize. A patak végig síkvidéki 

és dombvidéki folyás jellegű, ennek megfelelően a víz esése kb. 4,5m/km. A Rákos-

patak mindenhol mesterséges mederben folyik, a kanyarulatok nagy részét levágták a 

szabályozás során. 

A vízfolyás vízminőségére kommunális és ipari vízhasználatok, közlekedési hatások és 

mezőgazdasági tevékenységek gyakorolnak terhelő hatást. A Rákos-patak vízgyűjtőjén 

a diffúz terhelések szerepe meghatározó, ezen belül is a települési lefolyás, amelyre az 

összes diffúz terhelés több mint fele visszavezethető. A mezőgazdaság hatása kisebb, 

de még jelentősnek számít, az egyéb eredetű diffúz terhelések elhanyagolhatóak. 

Felszíni vizek állapota 
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A Rákos-patak vízminőségét a FEVI regionális felszíni vízminőségi hálózatban a 

101845909 törzsszámú, Rákos-patak_Pécel_n.a._HU16Rv9091 megnevezésű lokális 

felszíni vízminőségi hálózati mintavételi helyen rendszeresen vizsgálják. A 2012 évben 

vett vízminták vizsgálati eredménye és az Országos Vízgazdálkodási Terv előírásai 

szerint elvégzett értékelés alapján a Rákos-patak vízminősége mindössze a kémhatás 

paraméter mért értéke alapján sorolható jó állapotnak megfelelő vízminőségi 

kategóriába, a mért egyéb fiziko-kémiai paraméterek tekintetében a vízminőség 

Budapest határa előtt nem éri el a jó állapotot, a főváros területén azonban jelentős 

szennyezés nem éri, ezért vízminősége nem romlik. A fiziko-kémiai összetevők 

szempontjából tehát a patak vízminősége a VGT módszertan szerint elvégzett minősítés 

alapján nem éri el a jó állapotot. 

A tervezett V10-es villamosvonal Szilas Parki végállomása a Szilas-patak medrétől 

mintegy 50-100 m távolságra kerül megépítésre. A Szilas-patak több ágban ered: 

Kerepestől nyugatra a 248 méter magas Látó-hegy aljában és Kerepestől délkeletre a 

Hüdői-hegy (288 méter) lábánál fakad. 

4.1.4.2 Élővilág 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény határozza meg az állam, a 

környezethasználók, valamint egyéb szervezetek természetvédelemmel kapcsolatos 

jogait és kötelességeit.  A magyar jogi szabályozás szerint a védett természeti területek 

– a védelem kiterjedtségének, céljának, valamint a terület hazai és nemzetközi 

jelentőségének függvényében – a következő négy kategóriába vannak sorolva: nemzeti 

park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék. 

A 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet határozza meg a Natura 2000 területekkel kapcsolatos 

magyarországi előírásokat, valamint tartalmazza a területek listáját. A jogszabály 

mellékletei tartalmazzák a fent említett direktívákban meghatározott, európai jelentőségű 

fajokat és élőhely-típusokat. A kormányrendelet szintén meghatározza azon 

tevékenységek körét, amelyekhez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőségek, mint a Natura 2000 területekért felelős hatóságok engedélye, vagy 

jóváhagyása szükséges 

A Budapesten található helyi jelentőségű védett területek listáját, a területekre vonatkozó 

szabályokat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 

25/2013.(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. 

A tervezett fejlesztések közvetlenül sem országos jelentőségű védett természeti 

területet, sem pedig „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről” szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt területet (Natura 

2000) nem érintenek. Budapest közigazgatási területe a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területéhez tartozik. A fejlesztések helyi jelentőségű védett 

természeti területet, továbbá a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeit sem érintik. 

A tervezett fejlesztések tágabb környezetében található a Gellérthegy Természetvédelmi 

Terület országos jelentőségű védett természeti terület. A Duna része a Nemzeti 

Ökológiai Hálózatnak, továbbá az Erzsébet hídtól délre néhány száz méterre 

elhelyezkedő Duna-szakasz „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

Előírások, jogszabályi 
háttér 

A tervezési terület 
bemutatása 
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rendeltetésű területekről” szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt Natura 

2000 terület („Duna és ártere” Natura 2000 terület) 

A tervezési területen helyi jelentőségű védett természeti terület sem található, továbbá a 

Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei sem érintettek.  

A fejlesztések közvetlen környezettervezési területén a zöldfelületi intenzitási érték 

alacsony, többségében 30% alatti. Az érintett területek természetvédelmi jelentősége 

csekély.  

A V01-es villamosvonal esetében a Bajcsy Zsilinszky út és a Váci út érintett 

szakaszainak két oldalán fasorok helyezkednek el. A V03-as vonal esetében pedig az 

Etele út két szélén, valamint középen helyezkednek el fasorok  

4.1.4.3 Levegőtisztaság-védelem 

„A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

306/2010. Korm. rendelet) alapján az ország területét és településeit a 

légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság 

javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére „a 

légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes 

zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba valamint a 

talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben meghatározott Budapest és környéke 

légszennyezettségi agglomeráció besorolás szerint a nitrogén-dioxid és a szálló-por B 

zónacsoportba tartozik, tehát a légszennyezettség a határértéket és a tűréshatárt is 

meghaladja. 

A légszennyező anyagok immissziós határértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 

kerültek meghatározásra (lásd a következő táblázatot). 

Légszennyező anyag Légszennyezettség egészségügyi 

határértéke (g/m3) 

Veszélyességi 
fokozat 

órás 24 órás éves 

Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Kén-dioxid 250 125 50 III. 

 

Légszennyező anyag Légszennyezettség egészségügyi 

határértéke (g/m3) Veszélyességi 
fokozat 

24 órás éves 

Szálló por (PM10) 50 40 III. 

23. táblázat Légszennyező anyagok imissziós határértékei  

Előírások, jogszabályi 
háttér 

Immissziós határértékek 
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A tervezett beruházás által érintett terület a Vác-Pesti-Duna-völgy kistájhoz tartozik, 

mely éghajlati jellemzői az alábbi táblázatban kerülnek összefoglalásra. 

Éghajlati jellemzők Értékek 

Hőmérséklet évi középértéke 10 ,5 – 11,0 0C 

Abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,5 0C 

Abszolút hőmérsékleti minimumok sokévi átlaga -12 és - 13 0C között 

Fagymentes napok száma 203-214 

Évi csapadékmennyiség 580-620 mm 

Tenyészidőszak csapadékmennyisége  330-340 mm 

24 órás csapadékmaximum 70 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 33 nap 

Átlagos maximális hó vastagság 20 cm 

A napsütéses órák évi összege 1950 óra 

Uralkodó szélirány É, ÉK-i 

Átlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s 

24. táblázat Éghajlati jellemzők 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Kormányrendelet II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a 

légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni. A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 

(I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző zónatípusokhoz (A-F csoport) 

tartozó határértékeket. 

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

A tervezett tevékenység a Budapest és környéke zónacsoportba tartozik. A terület 

zónacsoportokba (A-tól F-ig) történő besorolása az alábbi táblázatban látható. 

Zónacsoport  

a vizsgált szennyező 
anyagok szerint 

Kén- 
dioxid 

Nitrogén- 
dioxid 

Szén- 
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol 

10. Budapest és környéke E B D B E 

25. táblázat Zónacsoportok 

A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 

szennyező anyagra vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. 

B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők. 

  

Meteorológiai és 
klimatikus viszonyok 

Háttérszennyezettség 
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ZÓNÁK SO2 ( g/m3) NO2 ( g/m3) PM10 ( g/m3) CO ( g/m3) 

B zóna - 58 felett 44 felett - 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

26. táblázat Koncentráció tartományok 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha 

valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e 

légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a 

területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél 

értéket. 

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. 

Az A – D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport 

modellezés vagy műszaki becslés az előírt meghatározási módszer. 

4.1.4.4 Zaj- és rezgés 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a 

közlekedéstől származó zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy 

megváltozott terület-felhasználású területeken az épületek ZR. szerint meghatározott 

védendő homlokzatai előtt, kertvárosias és falusias beépítés, valamint különleges 

területek közül temető esetén, valamint nagyvárosias, településközponti (vegyes) és 

gazdasági beépítés esetén, belterületi I. és II. rendű főútvonaltól, ill. vasúti fővonaltól 

származó zajra 

nappal       LAM’kö = 65 dB 

éjjel          LAM’kö = 55 dB         

értéket nem lépheti túl. 

Az érintett településrészek kialakult beépítésének megfelelően a közúti forgalom zavaró 

hatása az útpályához közeli beépítéseknél helyenként konfliktus helyzetet eredményez. 

A kötöttpályás forgalom, tekintettel annak nagyságrendjére, jellemzően kisebb mértékű 

konfliktust okoz a lakott területek környezetében. 

Előírások, jogszabályi 
háttér 

Jelenlegi állapot 
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A fejlesztés közvetlen, illetőleg tágabb környezetében a beépítési távolságtól függően, a 

jelenlegi zajterhelés a vizsgált közlekedési utak többsége mentén nappal és éjjel 

jellemzően túllépheti a zajterhelési határértéket. A határérték feletti zajterhelés egyes 

helyeken, a közeli beépítés miatt az erős forgalmi terhelésnek kitett zajtól védendő 

épületek esetében, jelentős mértékű, 10 dB feletti túllépést is jelenthet. 

Az alapállapotban jelentős (10 dB feletti) túllépéssel érintett projektek környezete kiemelt 

zajkonfliktus területnek minősül, amely helyeken a tartósan határérték feletti jelentős 

túllépéssel érintett zajtól védendő lakóterületek zajterhelését tervszerűen határérték alá 

kell csökkenteni. A projekt-beruházások céljait ennek figyelembe vételével kell 

továbbtervezni. 

A nem jelentős mértékű túllépéssel érintett helyeken a meglévő határérték feletti 

zajterhelés a beruházás hatására tovább nem nőhet, míg a jelenleg a zajterhelési 

határértékeknek megfelelő környezetben a távlati megvalósulás állapotában továbbra is 

teljesülnie kell a határértékeknek. 

4.2 PROJEKT NÉLKÜLI ESET LEÍRÁSA 

A projekt nélküli esetben figyelembe veendő közlekedésfejlesztéseket a Megrendelő 

diszpozíciója tartalmazta. Eszerint a projekt megvalósítása során a mai hálózat mellett a 

következő, jelenleg fejlesztés alatt álló vonalak megépülésével kell számolni: 

1. a budai fonódó villamoshálózat I. ütemének kiépülése, ennek részeként a Széll 

Kálmán téri ág és a Bem rakparti ág kiépülése; 

2. az 1-es és 3-as villamosvonalak rekonstrukciója, valamint az 1-es villamosvonal 

Fehérvári útig történő meghosszabbítása; 

3. a 42-es villamos külső, Gloriett-telepig történő hosszabbítása; 

4. az M4 metróvonal Kelenföldi pu. és Baross tér közötti megvalósulása; 

5. a 2. sz. vasútvonal fejlesztése; 

6. a 70-71. sz. vasútvonal fejlesztése, ennek részeként Rákosrendező állomás 

személyforgalmi funkciójának megszüntetése, áthelyezése; 

7. a 100. sz. vasútvonal fejlesztése, beleértve a Mexikói útnál kialakítandó új vasúti 

megállóhelyet is. 

8. Várbazár fejlesztése 

Az 1-4 pontokban felsorolt fejlesztésekre vonatkozóan a közösségi közlekedésért felelős 

Megrendelő részletes, viszonylati bontású adatszolgáltatást adott, mely tartalmazta 

 a tervezett, 

 megszűnő és 

 vonalvezetésében változó  

közösségi közlekedési viszonylatok  

 megnevezését, 

Közlekedés-fejlesztések 
az I. ütemben 
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 vonalvezetését, 

 a beosztott jármű típusát (autóbuszok esetén), 

 jellemző hétköznapi közlekedési gyakoriságát az alábbiak szerint: 

projekt nélküli eset viszonylatai 
 

beosztott 

jármű 

Követés 

Viszony- 

lat Útvonal 

reggeli 

csúcsidőszak napközben 

délutáni 

csúcsidőszak este 

M4 Kelenföld vá - Keleti pu. Alstom 2,5 2,5 2,5 5 

1 
Óbuda, Vörösvári út – Újbuda, Etele 

út/Fehérvári út 
T3 3 6 3,5 10 

2 Jászai Mari tér - Közvágóhíd H ICS 2,73 5 3,33 10 

3 Gubacsi út - Mexikói út M TW6 6 10 7,5 20 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda-központ COM 4 6 4 10 

6 
Széll Kálmán tér M - Móricz Zsigmond 

körtér 
COM 4 6 4 10 

12 
Rákospalota, Kossuth utca - Angyalföld 

kocsiszín 
T2 15 15 15 20 

14 
Káposztásmegyer, Megyeri út - Lehel tér 

M 
T3 4,8 7,5 6 10 

17 
Óbuda, Vörösvári út – Budafok, 

Városház tér (Bem rakparton át) 
ICS 15 - 15 20 

18 
Hűvösvölgy – Kelenföld vasútállomás M 

(Krisztina körúton át) 
T2 7,5 10 7,5 20 

19 
Óbuda, Vörösvári út – Kelenföld 

vasútállomás M 
ICS 15 15 15 20 

24 
Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. utca) 

- Közvágóhíd H 
ICS 4,61 7,5 5 10 

28 
Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) - 

Izraelita temető 
T2 - 10 15 - 

28A 
Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) - Új 

köztemető (Kozma utca) 
T2 12 - 15 20 

37 
Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) - Új 

köztemető (Kozma utca) 
TW6 12 - 15 - 

37A 
Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) - 

Sörgyár 
TW6 - 15 - 20 

41 
Óbuda, Vörösvári út – Kamaraerdő (Bem 

rakparton át) 
ICS 15 15 15 20 

42 Határ út M - Tulipán utca TW6 10 15 10 20 

47 Deák tér M – Budafok, Városház tér ICS 7,5 10 7,5 20 

49 Deák tér M – Csóka u. ICS 7,5 10 7,5 20 

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 3,33 6 3,33 10 
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projekt nélküli eset viszonylatai 
 

beosztott 

jármű 

Követés 

Viszony- 

lat Útvonal 

reggeli 

csúcsidőszak napközben 

délutáni 

csúcsidőszak este 

51 

Mester utca (Ferenc körút) - Nagysándor 

J. u. 
TW6 10 15 10 - 

51A 

Mester utca (Ferenc körút) - Ferencváros 

vasútállomás 
TW6 - - - 20 

52 Határ út M- Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6 15 10 20 

56 

Hűvösvölgy – Móricz Zs. körtér (Alkotás 

úton át) 
T2 7,5 10 7,5 20 

59 

Szent János kórház - Farkasrét, Márton 

Áron tér (reggeli csúcsidőben 

Hűvösvölgyből indul) 

T2 7,5 10 7,5 20 

59A 

Széll Kálmán tér M - Farkasrét, Márton 

Áron tér 
T2 - - - 20 

61 Óbuda, Vörösvári út – Savoya Park T2 7,5 10 7,5 20 

62 

Rákospalota, MÁV-telep - Blaha Lujza 

tér M (Népszínház utca) 
TW6 12 - 15 - 

62A 

Rákospalota, MÁV-telep - Kőbánya alsó 

vasútállomás (Mázsa tér) 
TW6 12 10 15 - 

69 Újpalota, Erdőkerülő utca - Mexikói út M TW6 6 10 7,5 10 

7 

Albertfalva vasútállomás - Újpalota, 

Nyírpalota út cs 6 10 6,67 20 

8 

Újpalota, Nyírpalota út - Kelenföld 

vasútállomás M (Őrmező) cs 5 10 6 20 

10 

Kelenföld vasútállomás - Újpalota, 

Nyírpalota út cs 5 10 6 20 

33 Nagytétény, ipartelep - Bosnyák tér cs 10 10 10 10 

107E 

Deák Ferenc tér M - Újpalota, Nyírpalota 

út cs 10 - 12 - 

112 Thomán István utca - Bosnyák tér sz 6,67 10 7,5 20 

133E 

Budatétény vasútállomás (Campona) - 

Bosnyák tér cs 6 - 7,5 - 

40 Budaörsi lakótelep - Széll Kálmán tér M sz 6,67 15 7,5 20 

53 

Mindszenty József bíboros tér - Újbuda-

központ M sz 7,5 10 10 20 

87 

Mechanikai Művek - Kelenföld 

vasútállomás M (Őrmező) sz 30 60 30 60 

88 

Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - 

Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) sz 30 30 30 30 

114 
Baross Gábor-telep, Ispiláng utca - 

sz 15 20 20 30 
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projekt nélküli eset viszonylatai 
 

beosztott 

jármű 

Követés 

Viszony- 

lat Útvonal 

reggeli 

csúcsidőszak napközben 

délutáni 

csúcsidőszak este 

Móricz Zsigmond körtér M 

139 Gazdagréti tér - Széll Kálmán tér M cs 6,67 15 7,5 20 

140 

Törökbálint, bevásárlóközpont - 

Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) sz 60 60 60 - 

141 

Apor Vilmos tér - Baross Gábor-telep, 

Török utca sz 15 20 20 30 

150 

Budatétény vasútállomás (Campona) - 

Újbuda-központ M sz 15 20 20 30 

153 Gazdagréti tér - Újbuda-központ M sz 15 20 20 20 

158 

Balatoni út (Háros utca) - Móricz 

Zsigmond körtér M sz 15 20 20 30 

172 

Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - 

Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) sz 15 60 15 - 

187 

Kamaraerdő - Kelenföld vasútállomás M 

(Őrmező) sz 15 30 30 60 

188 

Budaörsi Ipari és Technológiai Park - 

Kelenföld vasútállomás M sz 30 - 30 - 

214 

Baross Gábor-telep, Ispiláng utca - 

Savoya Park sz 15 20 20 15 

240 

Budaörsi lakótelep - Kelenföld 

vasútállomás M (Őrmező) sz 3,53 8,57 4 20 

241 Savoya Park - Háros utca, körforgalom sz 15 - - - 

250 Torma utca - Újbuda-központ M sz 15 20 20 30 

250 Savoya Park - Újbuda-központ M sz 2 menet - - - 

252 

Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) - 

Savoya Park sz - 20 - 30 

253 Gazdagréti tér - Savoya Park sz 15 - 20 - 

258 Savoya Park - Háros utca, körforgalom sz - - 20 - 

272 

Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - 

Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) sz 10 20 15 

 

287 

Budatétény vasútállomás (Campona) - 

Budaörsi lakótelep sz 15 30 15 30 

188A 

Budaörsi lakótelep - Kelenföld 

vasútállomás M sz 30 - 30 - 

190E 

Nagytétény vasútállomás - Kelenföld 

vasútállomás M (Őrmező) sz 6 - 7,5 - 

253A Savoya Park - Arany János úti lakótelep sz 15 - 20 - 
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projekt nélküli eset viszonylatai 
 

beosztott 

jármű 

Követés 

Viszony- 

lat Útvonal 

reggeli 

csúcsidőszak napközben 

délutáni 

csúcsidőszak este 

87A 

Kamaraerdő - Kelenföld vasútállomás M 

(Őrmező) sz 

    

90E 

Budatétény vasútállomás (Campona) - 

Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) sz 6 20 7,5 20 

27. táblázat A projekt nélküli esetben figyelembe vett közösségi közlekedési változások 

 

68. ábra A projekt nélküli eset közösségi közlekedési hálózata 

A kalibrált forgalmi mátrixokat a projekt nélküli eset a modellezett közösségi közlekedési 

és közúti hálózatokra terhelve az alábbi projekt nélküli állapotra vonatkozó forgalmi 

alapterheléseket kapjuk. 

Forgalmi alapterhelések 
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69. ábra Projekt nélküli eset közösségi közlekedési forgalmi terhelése 

 

70. ábra A terület projekt nélküli közúti forgalma (kalibrált forgalmi terhelés) 

A második ütemben számoltunk az 

 M1 MILLFAV fejlesztésével 

 M2-Gödöllői hév összekötésével 

 és az ÉDRV egy közbenső ütemének megvalósulásával. 

A projektméretek és az uniós források feltételezett rendelkezésre állása alapján azzal a 

megfontolással éltünk, hogy fenti beruházások üzembehelyezésével a következő két 7 

éves cikluson belül nem lehet reálisan számolni, így a projekt nélküli eset hálózata a 

2027-től változik jelentősen.  

Közlekedés-fejlesztések 
az II. ütemben 
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Fenti projektek műszaki tartalma és hálózati javaslatait a Megrendelő adatszolgáltatása 

alapján vettük figyelembe.  

 M2-Gödöllői hév összekötése kapcsán az „C” forgalmi változatot vettük figyelembe 

A változat a metróüzemet az Örs vezér térig irányozza elő, de egyenetlen követési 

idővel. Az Örs vezér téren túl csak az elővárosi (hibrid) szerelvények közlekednek, a 

jelenlegi hév követésnél sűrűbben. Hibrid betétjárati visszafordítás a Jókai Mór utcánál 

és Kerepesen történik. 

 

71. ábra M2-Gödöllői hév összekötése „C” forgalmi változat tervezett viszonylatai 

Viszonylat Menetidő 
(perc) 

Fordulóidő 
(perc) 

Járatsűrűség 
(perc) 

Hibrid Déli pu. - Gödöllő 51,5 120 20 

Déli pu. - Kerepes (Csömör) 38 100 20 

Déli pu. - Jókai Mór utca 25 60 10 

Metró Déli pu. - Örs vezér tere 18,5 45 5 

28. táblázat M2-Gödöllői hév összekötése „C” forgalmi változat főbb paraméterei 

 Az M1 projekt esetében  

 az új Hungária körúti megálló megépítésével, illetve 

 a Vigadó téri hosszabbítással és 

 járműcserével számoltunk. 

A járműcserével a vonal kapacitása emelkedik, a csúcsidejű követés 120 s. 

 Az Észak – Déli regionális gyorsvasút összetett változatképzéséből az alábbi 

feltételezéseket vettük figyelembe: 

 mindkét ágon (csepeli és ráckevei) gyorsvasúti üzem 

 a pesterzsébeti betérést ebben az ütemben még nem vettük figyelembe, a 

ráckevei gyorsvasút a Soroksári út – Helsinki út útvonalon marad, 
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 a IX. kerületi közös szakaszon a gyorsvasutak kéregvezetésben a 

Dunaparton közlekednek 

 belvárosi irányú kapcsolat az Astoriáig adott. 

A projekttől függetlenül az alábbi megállóhelyek akadálymentesítésével számolunk: 

1-es: 

 teljes vonal 56m megállóhosszra. 

 2-es: 

 Szalay utca (Kossuth tér beruházás); 

 Kossuth Lajos tér (Kossuth tér beruházás); 

 Március 15. tér; 

 Zsil utca (csak menet Közvágóhíd felé!); 

 Millenniumi Kulturális Központ. 

 3-as: 

 teljes jelenlegi vonal. 

 4/6-os: 

 teljes vonal. 

 14-es: 

 Kiss Ernő utca (Deák Ferenc utca és Corvin utca megszűnik); 

 Szakorvosi rendelő; 

 Szülőotthon. 

 17-es: 

 Bécsi út vá; 

 Váradi utca (északi irányú Perényi út megszűnik); 

 Katinyi mártírok parkja; 

 Kolosy tér; 

 Zsigmond tér; 

 Komjádi Béla utca; 

 Lukács Fürdő; 

 Margit híd budai hídfő (az összes megálló a térségben). 

 18-as: 

 új megállóhely a Szarvas téren; 

 Savoya park (48 mhh). 

19-es: 

  teljes vonal; 

  új megállóhely a Rudas fürdőnél (egyéb BKK beruházás); 

  új megállóhely a Bem József téren (fonódó). 

 24-es: 

 Salgótarjáni utca (BKV beruházásban). 

 28-as: 

  Teleki László tér (BKK beruházásban); 

Akadálymentesített 
megállóhelyek 
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  Maglódi út (BKK beruházásban); 

  Bajcsy Zsilinszky kórház (BKK beruházásban); 

  Sibrik Miklós út (BKK beruházásban). 

 42-es: 

  Corvin körút; 

  Hungária út. 

 47-es: 

  Deák Ferenc tér; 

  Astoria (csak menet Budafok felé!); 

  Szent Gellért tér; 

  Gárdonyi tér; 

  Móricz Zsigmond körtér; 

  Újbuda központ; 

  Csonka János tér; 

  Hauszmann Alajos utca; 

  Hengermalom út; 

  Kalotaszeg utca; 

  Andor utca; 

  Albertfalva kitérő; 

  Építész utca; 

  Fonyód utca; 

  Budafok kocsiszín. 

 49-es: 

  ld. 19-es és 47-es 

 51-es: 

  Hentes utca 

 61-es: 

  Széll Kálmán téren az összes megállóhely; 

  Déli pályaudvar – Tas vezér utca között az összes megállóhely. 

 69-es: 

  Fő tér (egyéb BKK beruházásban). 

A hálózati járműigény és az ennek kiszolgálásához szükséges kocsiszíni kapacitás 

meghatározása során a következő feltételezéseket vettük alapul: 

 A villamos és troli járműbeszerzési projekt I. ütemében beszerzett 12 

db hosszú és 25 db normál villamoson felül megbízói adatszolgáltatás 

alapján a projekt nélküli esetben további 50 db normál villamos 

beszerzésével kell számolni. 

 A Szabadság hídon új normál járművek és Ganz csuklós 

közlekedésével lehet számolni az infrastrukturális korlátok miatt. 

 A 2-es vonalon megbízói adatszolgáltatás alapján 2020-ig csak Ganz 

csuklós járművek közlekedésével lehet számolni infrastrukturális 

korlátok miatt. 

Járművek, járműtelepek 
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 A meglévő kocsiszínek esetében a BKV Zrt. által a járműbeszerzés 

projekthez szolgáltatott, vágány szintre lebontott tárolókapacitásokat, 

illetve a kocsiszínektől kapott adatszolgáltatást vesszük alapul. 

 A projekt nélküli esetben megbízói adatszolgáltatás alapján 

Ferencváros és Baross kocsiszínek bezárásra kerülnek, és megépül 

az új Józsefváros kocsiszín a volt Józsefvárosi pályaudvar helyén. 

 Az új járművek és a Combinók esetében 90%-os, a Tatra és a 

TW6000 típusok esetében 85%-os, a Ganz csuklósok esetében 80%-

os kiadási aránnyal számolunk. 

Projekt nélküli esetben a forgalmi járműigényt az alábbi táblázat mutatja be: 

Viszonylat Útvonal 
Járműtípus 

(magaspadlós) db 
Járműtípus 

(alacsonypadlós) db 

1 Bécsi út / Vörösvári út - Újbuda, Etele út/Fehérvári út T3 25 új hosszú 11 

2 Jászai Mari tér - Közvágóhíd H ICS/KCSV 18 
  

3 Gubacsi út - Mexikói út M TW6 9 új normál 9 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda központ M 
  

COMBINO 18 

6 Széll Kálmán tér M - Móricz Zsigmond körtér M 
  

COMBINO 18 

12 Rákospalota, Kossuth utca - Angyalföld kocsiszín T2 3 
  

14 Káposztásmegyer, Megyeri út - Lehel tér M T3 8 új normál 9 

17 
Bécsi út / Vörösvári út – Budafok, Városház tér (Bem 

rakparton át) T2 8 
  

18 Hűvösvölgy - Kelenföld vasútállomás M (Krisztina körúton át) T2 13 
  

19 Bécsi út / Vörösvári út – Kelenföld vasútállomás M 
  

új normál 6 

24 Keleti pályaudvar (Festetics Gy. u.) M - Közvágóhíd H TW6 6 új normál 6 

28 / 28A 
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M - Izraelita temető / Új 

köztemető (Kozma utca) T2 8 
  

37 / 37A 
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M - Izraelita temető / 

Sörgyár TW6 6 
  

41 Bécsi út / Vörösvári út – Kamaraerdő (Bem rakparton át) T2 9 
  

42 Határ út M - Gloriett lakótelep TW6 5 új normál 5 

47 Budafok, Városház tér - Deák Ferenc tér M ICS/KCSV 5 új normál 6 

49 Kelenföldi pályaudvar M - Deák Ferenc tér M ICS/KCSV 8 
  

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 9 új normál 10 

51 / 51A 
Mester utca (Ferenc körút) - Nagysándor J. u. / Ferencváros 

vasútállomás TW6 7 
  

52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6 
  

56 Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond körtér M T2 5 új normál 5 

59 / 59A Hűvösvölgy / Szent János Kórház - Farkasrét, Márton Áron tér T2 6 új normál 3 

61 Bécsi út / Vörösvári út - Savoya park (Alkotás úton át) T2 8 új normál 8 

62 / 62A 
Rákospalota, MÁV-telep - Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M 

/ Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) TW6 18 
  

69 Újpalota, Erdőkerülő utca - Mexikói út M TW6 9 
  

összesen 
  

199 
 

114 

29. táblázat A projekt nélküli eset hálózatának forgalmi járműigénye 

A hálózati szintű járműállományi igényt, a rendelkezésre álló járműállományt, valamint 

ezek különbözetét (a típusonkénti tartalékot, illetve hiányt) az alábbi táblázat mutatja be: 
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Típus 

Forgalmi 
igény 
(kocsi) Kiadhatóság 

Állományi 
igény Állomány Különbözet 

ICS/KCSV 31 80% 39 149 110 

Tatra 219 85% 258 320 62 

TW6000 75 85% 89 103 14 

új normál 67 90% 74 75 1 

Combino/új hosszú 47 90% 52 52 0 

30. táblázat A projekt nélküli eset hálózatának járműigénye és járműállománya 

A táblázatból látható, hogy az új, alacsonypadlós járműtípusok teljesen kihasználtak, 

míg a régi járművek (különösen az ICS/KCSV) jelentős része kivonható. 

Figyelembe véve a meglévő kocsiszínek átalakíthatóságának korlátait és a 

lehetőségekhez mérten hálózati szerepüket is, a meglévő kocsiszínek tárolási 

kapacitása a következőképpen becsülhető: 

 Hungária: 40 db Combino NF12B és 3 db új, alacsonypadlós hosszú 

jármű 

 Száva: 45 db TW6000 és 19 db új, alacsonypadlós normál jármű 

 Zugló: 30 db TW6000  

 Budafok: 26 db új, alacsonypadlós normál jármű és 50 db Tatra 

 Baross: megszűnik 

 Ferencváros: megszűnik 

 Szépilona: 78 db Tatra 

 Angyalföld: 164 db Tatra 

 Kelenföld: 22 db Ganz ICS és 30 db Tatra típusú járművek. 

Az egyes viszonylatok, illetve járműtípusok kocsiszínhez rendelése során a 

következő szempontokat vettük figyelembe: 

 Hungária kocsiszínben a jelenlegieknek megfelelően a 40 db meglévő 

Combino NF12B jármű tárolása és napi üzemeltetése történik. Ezen kívül az új 

kocsiszín elkészültéig itt folyik a már beérkezett új alacsonypadlós járművek 

karbantartása, valamint legfeljebb 3 db új hosszú jármű is elhelyezhető. 

 Száva kocsiszínből adjuk ki a Határ úti járatok (42, 50, 52) összes járművét (új 

normál és TW6000). A fennmaradó helyre a 3-as és a 62/62A, valamint 

kapacitás függvényében más viszonylatok TW6000-es járműveinek egy része 

kerül. 

 Zugló kocsiszínből adjuk ki a 69-es összes járművét. A fennmaradó helyre a 3-

as és a 62/62A vonalak TW6000-es típusainak egy része kerül. 

 Budafok kocsiszínbe kerül a budai hálózat legtöbb új alacsonypadlós járműve, 

valamint a budafoki vonalak (17, 41, 61) Tatra járművei. 

 Szépilona kocsiszín a hűvösvölgyi ág Tatra járműveinek nagy részét adja ki 

(59, 56, 18), figyelembe véve ezen járatok Kelenföldről való kiszolgálhatóságát. 
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 Angyalföld kocsiszín adja ki a 12-es és a 14-es vonalak mellett az 1-es Tatra 

járműveit, valamint a budai fonódó villamoshálózat óbudai ágán közlekedő 

Tatra járművek egy kis részét (a rezsimenetek hossza függvényében). 

Utóbbiak száma szükség esetén (pl. Budafok kocsiszín felújítása idején) 

átmenetileg növelhető. 

 Kelenföld kocsiszín szolgálja ki a 47-es és 49-es viszonylatok - a szűk 

keresztmetszetek miatt kényszerből - megmaradó Ganz csuklós járműveit, 

valamint 18-as vonal Tatra járműveinek egy részét. Emellett célszerű itt tárolni 

a 19-es vonal új járműveit is, míg karbantartásuk Budafokon biztosítható. 

(Amennyiben ez akadályokba ütközne, ezek a járművek átcsoportosíthatók 

Budafokra; ez esetben onnan cserébe Tatra járműveket kellene Kelenföldre 

csoportosítani, és összességében nehezebbé válna a kiadás a vonalak 

elérhetősége miatt.) 

 Az új Józsefváros kocsiszín végzi a fennmaradó új járművek tárolását és napi 

üzemeltetését.  

Viszonylatcsoporton és járműtípuson belül a járművek tetszőlegesen 

átcsoportosíthatók, ez a kocsiszínek kialakítását nem befolyásolja. (Pl. indifferens, 

hogy a Száva és a Zugló kocsiszínből kiadott TW6000-es típusok milyen elosztásban 

kerülnek a 3-as vagy a 62/62A vonalakra.) 

Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok 
Tárolt 

járművek 
Beruházási igény 

Hungária 1 (részben), 4, 6 

40 db 
Combino 

– 
3 db új 
hosszú 

Száva 
42, 50, 51/51A, 52, 3 (részben), 62/62A 

(részben) 

17 db új 
normál 

– 
45 db 

TW6000 

Zugló 69, 3 (részben), 62/62A (részben) 
30 db 

TW6000 
– 

Budafok 
17, 41 (részben), 47 (részben), 56 

(részben), 59/59A (részben), 61 (részben) 

24 db új 
normál – 

50 db Tatra 

Baross – – (megszűnik) 

Ferencváros – – (megszűnik) 

Szépilona 
18 (részben), 56 (részben), 59/59A 

(részben) 
44 db Tatra – 

Angyalföld 
12, 14, 1 (részben), 41 (részben), 61 

(részben) 
134 db Tatra – 

Kelenföld 19, 49, 18 (részben), 47 (részben) 

7 db új 
normál Az új normál járművek 

tárolásához szükséges 
átalakítások 

12 db Tatra 

16 db Ganz 
ICS 

Új 
Józsefváros 

2, 24, 28/28A, 37/37A, 1 (részben), 3 
(részben), 14 (részben) 

9 db új 
hosszú 

Új kocsiszín építése 

27 db új 
normál 

18 db Tatra 

14 db 
TW6000 
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Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok 
Tárolt 

járművek 
Beruházási igény 

23 db Ganz 
ICS 

Összesen 
 

12 db új 
hosszú 

 

75 db új 
normál 

40 db 
Combino 

258 db 
Tatra 

89 db 
TW6000 

39 db Ganz 
ICS 

31. táblázat Kocsiszínek fejlesztési igényei a projekt nélküli eset kapcsán 

A kocsiszínek többsége teljesen kihasznált, kisebb szabad kapacitás Angyalföldön és 

Szépilonában marad fenn.  

Projekt nélküli esetben az új Józsefváros kocsiszín kapacitását a fenti igénynek 

megfelelően vesszük figyelembe. Az össz elhelyezendő járműhossz 2732 m (Baross 

és Ferencváros kocsiszínek együttes kapacitásának 80%-a). A beruházási költség 

korábbi BKV adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, tervezés nélkül 5,1 

milliárd Ft-ra becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem tartalmazza. 

Városfejlesztési hatások vonatkozásában projekt nélküli esetben azt vizsgáltuk, hogy a 

hatásterület ingatlanpiaci helyzete miként változik, ha a tervezett fejlesztés nem valósul 

meg, vagyis a terület fejlődése tulajdonképpen a jelenlegi területhasználatból adódó 

potenciál mentén, valamint az adott területen, illetve annak környezetében tervezett, és 

jelen fázisban ismert fejlesztési szándékok mentén halad tovább. (A terület 

szempontjából releváns fejlesztési potenciál vizsgálat az egyes EMT-k 3.3 fejezetben 

kerül részletes ismertetésre.) 

Ahogy korábban jeleztük a területérték változásában jól tükröződik a hatásterületeken 

bekövetkező fejlesztési beavatkozások, a területen végbemenő szerkezeti és 

funkcionális változások komplex hatása. 

Projekt nélküli eset számszerűsíthető városfejlesztési hatásainak vizsgálatát ezért a 

hatásterület jelenlegi ingatlanpiaci helyzetének értékelése során ismertetett adatokból 

kiindulva végeztük el, aszerint, hogy az egyes ingatlanpiaci szegmensekben hogyan 

fog változni a jelen ár és bérleti díj színvonal 2015 és 2030 közötti időszakban (5 

éves szakaszokban) abban az esetben, ha a tervezett fejlesztés nem valósul meg. 

A százalékos formában megadott változás az inflációs ár, illetve reálbér növekedés 

mértékét nem tartalmazza. Az előre jelzett változást ebben az esetben számos 

országos, nemzetgazdasági tényező befolyásolhatja, melyhez előrejelzésünket 

igazítottuk:  

 GDP növekedés mértéke, 

 reálbér növekedés mértéke. 

Városfejlesztés 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          170 

  

A vizsgálat során figyelembe vettünk számos lokális eseményt, melyek a villamos 

hálózat fejlesztéstől függetlenül is megtörténhetnek és hatásuk lehet a területre. Ezen 

lokális események leírását az egyes vonalakra készült EMT-k 4.2 fejezetei tartalmazzák, 

jelen átfogó tanulmányban nem ismételjük meg őket. 

A vizsgálati szempontok alapján az elkövetkező vizsgált időszakban a lakásárak lassan 

gyorsuló ütemben 7-19%-kal fognak emelkedni a 2015 és 2030 közötti 5 éves 

időszakokban. Ehhez a számításhoz mind a jövedelmek, mind a lakásvásárló korúak 

esetében azt tételeztük fel, hogy 1%-os növekedésük 1%-kal emeli a reál lakásárakat. 

Ebben az időszakban azonban folyamatosan csökken a lakásvásárló korban lévők 

száma, mert a népesség összességében is csökken, de a népességen belül a fiatalkorú 

népesség aránya is csökken. Ezen felül figyelembe vettük az árváltozásokra a kínálati 

oldal reakcióját is: nagyobb ár nagyobb építési aktivitást, és így a kínálat bővülését 

eredményezi, ami hosszú távon az árnövekedés ellenében hat.  

 népesség 
növekedése 
(Budapest) 

20-29 éves 
korosztály 

növekedése 

jövedelem 
(reálbér) 

növekedése 

kínálat 
reakciója 

infláció lakásár 
növekedés 
Budapest 

2015-20 -0.2% - 9,3% 7,6% -1% 10,4% 6,5% 

2020-25 -0.2% - 9,7% 11,1% -1% 10,4% 9,5% 

2025-30 -0.2% - 1   % 10,4% -1% 10,4% 19,3% 

32. táblázat A projekt nélküli esetben figyelembe vett demográfiai és gazdasági tényezők 

Ezen a tényezőket mutatja be a fenti táblázat. Megjegyezzük, hogy az egyes villamos 

vonalak esetében végzett számítások alkalmával a népesség növekedését nem 

Budapesti, hanem kerületi szinten is figyelembe vettük. 

Projekt 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

V01* 11,0% 13,81% 23,81% 

V02* 9,60% 13,60% 9,60% 

V03* 5,43 % 8,30 % 18,02 % 

V04* 6,27 % 9,17 % 18,98 % 

V05 4,88% 7,72% 17,36% 

V06 10;03% 12,87% 22,84% 

V07*, **    

V08 4,34% 7,14% 16,71% 

V09 7,12% 10,05% 19,94% 

V10* 7,68% 10,57% 20,45% 

V11 10;03% 12,87% 22,84% 

V12 4,34 % 7,14 % 16,71 % 

V13* 5,43 % 8,30 % 18,02 % 

V15*, **    

T*, **    

* Az átfogó MT-ben figyelembe vett nyomvonalak 

**Városfejlesztési szempontból részletesen nem elemzett nyomvonalak 
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33. táblázat Lakóingatlan-árak változása projekt nélküli esetben az egyes vonalak mentén 

A kiskereskedelmi ingatlan árváltozásokat modelleztük, aszerint hogy a helyszín piaci 

pozícióját hogyan változtathatják a fenti szempontok. A GDP és a reálbér növekedése 

késleltetetten, de jelentős hatással van a kereskedelmi és az irodai ingatlanárakra. 

Látható, hogy a 2015 és 2030 közötti 5 éves időszakokban a kereskedelmi ingatlanárak 

átlagosan 7,2-12,6%-al növekednek átlagosan.  

 GDP növekedés jövedelem 
növekedése 

infláció kiskereskedelmi 
ingatlanár 
növekedés 

2015-20 10% 7,6% 10,4% 7,2% 

2020-25 12% 11% 10,4% 12,6% 

2025-30 10% 10,6% 10,4% 10,2% 

34. táblázat A projekt nélküli esetben a kereskedelmi ingatlanárak változása kapcsán figyelembe 

vett tényezők 

Az irodapiaci árváltozások modellezése esetében a GDP növekedéshez igazítottuk a 

változás mértékét, így látható, hogy a vizsgált 5 éves periódusokban a bérleti díjak 

átlagosan 9,6-13,6%-al emelkednek 2015 és 2030 között. 

 GDP növekedés Jövedelem 
növekedése 

Infláció Iroda árnövekedés 

2015-20 10% 7,6% 10,4% 9,6% 

2020-25 12% 11% 10,4% 13,6% 

2025-30 10% 10,6% 10,4% 9,6% 

35. táblázat A projekt nélküli esetben az irodapiaci árváltozások kapcsán figyelembe vett 

tényezők 

Az egyes vonalfejlesztések által érintett hatásterületek ingatlanpiaci helyzetének 

változását projekt nélküli esetben a következő táblázat és térkép szemléletesen is 

mutatja az egyes vonali EMT-k 3.4. fejezetben ismertetett, ingatlanpiaci szempontból 

homogénnek tekintett szakaszok és vizsgált ingatlanpiaci kategóriák mentén: 

 

Kerület/városrész 

Σ Lakóingatlanok 
átlagos nettó m2 árának 

növekedése (ezer 
Forint) 

Σ Iroda ingatlanok 
átlagos nettó bérleti 
díjának növekedése 

(ezer Forint) 

Σ Kiskereskedelmi 
ingatlanokátlagos nettó 

bérleti díjának 
növekedése (ezer 

Forint) 

V01 

Belváros 37,4 0,3648 0,3816 

Lipótváros 37,4 0,3648 0,2808 

Belső-Terézváros 34,43 0,3072 0,3024 

Terézváros 29,04 0,3072 0,2016 

Belső-Erzsébetváros 26,51 0,3072 0,2376 

Angyalföld 29,81 0,3072 0,144 

Újlipótváros 30,8 0,3072 0,1872 
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Kerület/városrész 

Σ Lakóingatlanok 
átlagos nettó m2 árának 

növekedése (ezer 
Forint) 

Σ Iroda ingatlanok 
átlagos nettó bérleti 
díjának növekedése 

(ezer Forint) 

Σ Kiskereskedelmi 
ingatlanokátlagos nettó 

bérleti díjának 
növekedése (ezer 

Forint) 

V02-V10 

Gellérthegy 33,876 0,3072 0,108 

Tabán 26,7244 0,3072 0,1944 

Víziváros 26,7244 0,3072 0,1944 

Belváros 31,994 0,3648 0,3816 

Lipótváros 31,994 0,3648 0,2808 

Belső-Terézváros 29,4533 0,3072 0,3024 

Belső-Erzsébetváros 22,6781 0,3072 0,2376 

Erzsébetváros 21,1725 0,3072 0,18 

Istvánmező 22,584 0,3072 0,1584 

Istvánmező 22,584 0,3072 0,1584 

Józsefváros 18,82 0,3072 0,1584 

Palotanegyed 27,7595 0,3648 0,1944 

Gellérthegy 33,876 0,3072 0,108 

Tabán 26,7244 0,3072 0,1944 

Alsórákos 23,4309 0,2784 0,1872 

Herminamező 23,2427 0,3072 0,1872 

Istvánmező 22,584 0,3072 0,1584 

Kiszugló 25,3129 0,3072 0,1728 

Törökőr 23,9014 0,2784 0,1872 

Pestújhely 15,2442 0,144 0,1584 

Rákospalota 17,9731 0,144 0,1512 

Újpalota 14,2091 0,144 0,18 

V03 

Kelenföld 14,3895 0,2016 0,1944 

Őrmező 11,1858 0,096 0,1944 

V04 

Angyalföld 16,9917 0,192 0,2304 

Vizafogó 15,6123 0,2496 0,2088 

Alsórákos 15,4869 0,2496 0,2304 

Herminamező 17,1798 0,1632 0,2304 

V05 

Gubacsidűlő 0 0 0,1368 

Pesterzsébet 9,2232 0,144 0,1368 

Csepel-Belváros 7,564 0,144 0,1656 

Csepel-Kertváros 8,296 0,144 0,1368 
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Kerület/városrész 

Σ Lakóingatlanok 
átlagos nettó m2 árának 

növekedése (ezer 
Forint) 

Σ Iroda ingatlanok 
átlagos nettó bérleti 
díjának növekedése 

(ezer Forint) 

Σ Kiskereskedelmi 
ingatlanokátlagos nettó 

bérleti díjának 
növekedése (ezer 

Forint) 

Csepel-Ófalu 7,3688 0,144 0,036 

Csepel-Rózsadomb 7,4664 0,144 0,036 

Csepel-Szabótelep 7,3688 0,144 0,1368 

Csillagtelep 8,0032 0,144 0,072 

Erdőalja 8,0032 0,144 0,072 

Gyártelep 7,7592 0,144 0,036 

Királyerdő 8,1984 0,144 0,072 

V06 

Lipótváros 34,102 0,3648 0,2808 

Angyalföld 27,1813 0,3072 0,144 

Margitsziget 0 0 0 

Marina part 43,2293 0,2784 0,1728 

Újlipótváros 28,084 0,3072 0,1872 

Vizafogó 27,4822 0,3072 0,1224 

V08 

Ganzkertváros 9,6782 0,144 0,1008 

Ganztelep 8,1592 0,144 0,072 

Szemeretelep 8,3328 0,144 0,1296 

Szent Imre-kertváros 12,9766 0,144 0,1296 

V09 

Ligettelek 13,101 0,144 0,1152 

Óhegy 13,457 0,144 0,1152 

Téglagyárdűlő 11,606 0,144 0,072 

Újhegy 11,606 0,144 0,072 

Kispest 12,264 0,144 0,1512 

V11 

Istvántelek 8,6337 0,144 0,108 

Újpest 10,3713 0,2112 0,1656 

Pestújhely 8,7966 0,144 0,1584 

Rákospalota 10,3713 0,144 0,1512 

Újpalota 8,1993 0,144 0,18 

V12 

Aquincum 8,2026 0,2592 0,1692 

Filatorigát 10,199 0,2592 0,1692 

Kaszásdűlő 9,2442 0,2592 0,1728 

Óbuda 10,4594 0,2592 0,2016 
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Kerület/városrész 

Σ Lakóingatlanok 
átlagos nettó m2 árának 

növekedése (ezer 
Forint) 

Σ Iroda ingatlanok 
átlagos nettó bérleti 
díjának növekedése 

(ezer Forint) 

Σ Kiskereskedelmi 
ingatlanokátlagos nettó 

bérleti díjának 
növekedése (ezer 

Forint) 

Remetehegy 12,3256 0,2592 0,18 

Újlak 12,586 0,2592 0,2232 

V13 

Kelenföld 14,6067 0,2592 0,1512 

Lágymányos 14,6067 0,2592 0,2448 

Sashegy 17,4846 0,2592 0,18 

Szentimreváros 15,2583 0,2592 0,2016 

36. táblázat A vizsgált projektek ingatlanpiaci helyzetének változásai projekt nélküli esetben a 

vizsgált ingatlanpiaci kategóriák mentén 

A projekt nélküli eset költségeit önmagában nem becsüljük meg, mivel az 

összefüggések miatt gyakorlatilag a főváros teljes közlekedési rendszerének költségeit 

kellene megadni. A módszertani fejezetben megadottak szerint fejlesztési különbözet 

becslése történik majd meg az elemzés során. 

Költségek 
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5 PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT 

EREDMÉNYEK 

5.1 A projekt célrendszere 

A projekt elsődleges célja a budapesti kötöttpályás közösségi közlekedés, ezen belül a 

felszíni törzshálózatot jelentő villamos ágazat szolgáltatási színvonalának, utasvonzó 

képességének javítása. Szintén cél a közösségi közlekedési rendszer pénzügyi és 

környezeti fenntarthatóságának biztosítása hosszú távon, ennek érdekében pedig a 

rendszer folyamatos modernizálása, a források szűkösségéhez igazodva pedig a 

szolgáltatás hatékonyabbá tétele.  

A fenti célok elérésével az elsődleges cél a közösségi közlekedésnek a közlekedési 

munkamegosztásban tapasztalható térvesztésének lassítása, hosszú távon a részarány 

stabilizálása. A tulajdonos, a budapesti közösségi közlekedésért felelős szervezet és az 

üzemeltető célja ennek érdekében a fővárosi közösségi közlekedés szolgáltatási 

színvonalának emelése, az utazási komfort és a megbízhatóság nagymértékű javítása, 

és ehhez jelen projekt keretében a villamoshálózat bővítése a ma tapasztalható hálózati 

hiányok csökkentése érdekében. 

A keresleti és kínálati oldali igények figyelembevételével a projekt célja összességében 

olyan villamosfejlesztési projekt kidolgozása és megvalósítása, amely a lehető 

legnagyobb mértékben egyidejűleg kielégíti a keresleti (utas) és a kínálati (szolgáltatást 

biztosító) oldal elvárásait, növeli a hozzáférhetőséget és az utaskomfortot, emellett 

gazdaságosan és megbízhatóan üzemeltethető és környezeti szempontból is 

fenntartható. 

Illeszkedve a BKRFT célrendszeréhez, illetve a BKK Zrt. és a BKV Zrt. jövőképéhez, a 

projekt kiemelt célja a projektben érintett területen a szolgáltatási színvonal emelése 

nagy kapacitású és kiszámíthatóan üzemelő kötött pályás hálózati elem létrehozásával, 

a mai hálózat bővítésével.  

A hálózati elemek számának növelésével, a hálózati kapcsolat növelésével, a 

hálózat átjárhatóságának javításával cél egy a mainál kedvezőbb szolgáltatási 

szintet biztosító, ugyanakkor a kötöttségek (átjárhatóság hiánya, heterogén 

járműállomány, szigetszerű szakaszok, hiányzó üzemi és forgalmi kapcsolatok) 

oldásával hatékonyabban üzemeltethető felszíni kötöttpályás hálózat kialakítása. 

Ezzel kapcsolatban a projekt a következő átfogó közösségi közlekedési fejlesztési célok 

megvalósulását segíti: 

 A kötött pályás közösségi közlekedés járműállományának és 

infrastruktúrájának együttes fejlesztésével, ezáltal a szolgáltatások általános 

színvonalának emelésével az egyéni közlekedéssel szembeni versenyképes, 

minőségi alternatíva kialakítása, 

Stratégiai célok 

A projekt konkrét céljai 
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 A nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító villamoshálózat 

megújítása, a jelenlegi vonalak szükség szerinti korszerűsítése és a hálózat 

bővítése, ezáltal valamennyi jelenlegi és új utas számára a közösségi 

közlekedés utaskomfort színvonalának emelése, jobb közlekedési kapcsolati 

rendszer biztosítása, 

 A közút általi akadályoztatások mértékének jelentős csökkentése, ezzel az 

utazással töltött idők csökkentése, 

 Akadálymentes, modern közlekedési környezet létrehozása a villamosvonal 

által kiszolgált területen, a rendelkezésre álló területek minél kedvezőbb és 

gazdaságosabb felhasználásával, 

 Az üzembiztonság javításával a szolgáltatás megítélésének javítása, valamint a 

szolgáltatás fenntarthatóságának biztosítása, 

 A fentiek következményeként pedig élhető környezet megteremtése az érintett 

vonal(ak) mentén. 

5.2 Indikátorok 

A projekt javasolható indikátorai a következők, illeszkedve a KÖZOP MT útmutatóban 

megfogalmazott elvárásokhoz. A végleges műszaki tartalom függvényében bővíthető, 

szükség esetén az itt megadottak módosíthatók. 

Indikátor megnevezése Adatforrás 
Indikátor 

mértékegysége 
Kiindulási 

érték 
Célérték 

1. Output 

1.1. Átépített-korszerűsített 
villamospálya hossza 

Megvalósulási 
tervdokumentáció 

vágánykm 0 13,9 

1.2. Átépített-akadálymentesített 
megállók száma, átépítéssel érintett 
szakaszokon a kapcsolódó 
szakaszok nélkül 

Megvalósulási 
tervdokumentáció 

db 0 32 

1.3. Épített villamospálya hossza 
Megvalósulási 

tervdokumentáció 
vágánykm 0 39,4 

1.4. Épített akadálymentes megállók 
száma 

Megvalósulási 
tervdokumentáció 

db 0 34 

2. Eredmény 

2.1. Megtakarított utazási idő a 
budapesti városi kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 

Forgalmi 
modellvizsgálat, 
forgalomfelvétel 

utasóra/nap 0 -27 343 

2.2. A városi kötöttpályás 
fejlesztéseket használó és így jobb 
közlekedési lehetőségekkel kiszolgált 
utasok száma 

Forgalomfelvétel, 
jegyeladási statisztika 

ezer utas/nap 0 113 

2.3. A városi kötöttpályás 
fejlesztéseket használó és így jobb 
közlekedési lehetőségekkel kiszolgált 
utasszám változásának mértéke 

Forgalmi 
modellvizsgálat 

százalék 0 +10,3% 

37. táblázat Projekt indikátorok 
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6 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEK ÉS 

MÓDSZERTAN 

6.1 A változatelemzés folyamata 

A következőkben összefoglaljuk az elemzési feladatok fő folyamatát a 20 

villamoshálózati és trolibusz-hálózati fejlesztésre vonatkozó feladatcsomagra 

vonatkozóan:  

1. Vonali változatok számbavétele 

2. Műszaki tervezés  

3. Nem illeszkedő és nem megvalósítható vonali változatok kizárása 

4. Összefüggések vizsgálata 

5. Vonali változatok társadalmi hasznosságának elemzése 

6. Vonali változatok sorbarendezése, prioritási lista képzése 

7. Komplex változatok képzése  

8. Komplex változatok elemzése társadalmi hasznosság alapján  

6.1.1 Vonali változatok számbavétele 

Az első lépésben az összes építéssel érintett szakasz összes változatának 

számbavétele megtörténik. 

Ezen felül a változatok meghatározása során tervezői javaslatokat, brain-storming 

eredményeit vesszük figyelembe. 

6.1.2 Műszaki tervezés 

A prioritáslista előállításához szükséges költségek meghatározása és a megvalósítást 

kizáró műszaki korlátok feltárása érdekében ebben a lépésben a következő tervezési 

feladatokat végezzük el: 

 Helyszínrajzi tervezés 

 Forgalomtechnikailag kritikus csomópontok kiválasztása és 

forgalomtechnikai koncepcionális tervezés 

 Átvezetés, oldalvezetés, középvezetés 

 Műszaki megvalósíthatóság vizsgálata 

 Közúti következmények (kapacitáscsökkenés modellezése 

 CBA) 

 Közbenső keresztmetszetek (MKSZ-en) 

 Helyszínrajzok és hossz-szelvények,  

 Tanulmányterv szintű részletes költségbecslés. 
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 Közmű + műtárgy + áramellátás + biztber költségek 

 Kockázatok meghatározása a kritikus helyek figyelembe vételével 

Mind a kötöttpályás közlekedési eszköz pálya, mind pedig a kapcsolódó egyéb forgalmi 

létesítmények tervezése a műszaki előírásokban foglaltak figyelembe vételével történt 

meg, lehetőség szerint korrekt, magasabb tervezési sebességet biztosító geometria 

alkalmazásával, a szélső értékek elkerülésével. 

A helyszínrajzokon „V*” jelöléssel kerültek feltüntetésre azok a tervezési sebességeket, 

amelyeket az ívek átmeneti íves geometriájával és túlemelés alkalmazásával lehet 

biztosítani. Jelen tervszinten az átmeneti ívek nem jellemzően nem jelennek meg, de a 

tervezés keretében ezek helye biztosítva van. 

Az érintett közlekedési infrastruktúra áttervezésénél Tervezők törekedtek a jelenlegi 

közúti kapacitás (sávszám), csomóponti irányok, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra 

biztosította szélességek megtartására. Ez azonban a villamos pálya – mint tervezett új 

közlekedési létesítmény – megjelenésével esetenként csökkent. A jellemző 

szűkületeket, jelentős érintettségeket a bemutatás során jelezzük. A villamospálya 

paraméterein túlmenően a közúti, gyalogos és kerékpárforgalmi sávok alkalmazott 

szélességéről is tájékoztatnak a jellemző keresztszelvények. (Városi beépítésben 

tervezve, a min. 3,50 m-es közúti sávszélesség nem volt minden esetben tartható.) 

A vágányépítéssel érintett csomópontokban, a szükséges, teljes pályaszerkezetet érintő 

útépítési beavatkozásokon túl, a forgalomtechnika átrendezéséhez köthetően a 

csomópontok, útcsatlakozások felületének marása és aszfaltozása tervezett. 

A kerékpáros infrastruktúrát illetően, Megbízó iránymutatása és stratégiája szerint, 

Tervezők átfogóan számoltak a kiemelt útvonalak, ill. hálózati szinten tervezett 

kerékpáros nyomvonalak mentén kerékpárforgalmi létesítmények elhelyezésével. A 

meglévő hálózati elemek figyelembe vételével. Ennek projektben alkalmazott megoldási 

módjai a jelenlegi kiépítéstől, keresztmetszeti lehetőségektől, zöldfelületi adottságoktól, 

stb. függően: önállóan vezetett kerékpárút, kerékpársáv, esetenként kerékpáros nyom, 

ill. párhuzamos útvonalakon biztosított kerékpáros kapcsolat lehet. 

A közúti vasúti pálya közúttól való elválasztásáról, annak lehetőségeiről és alkalmazásra 

javasolt megoldásairól Tervező és Megbízó több ízben egyeztetett. Alapvető szándék a 

két közlekedési forma lehetőségek szerinti minél jobb különválasztása, a kölcsönös 

akadályozás elkerülése. Megbízó állásfoglalása szerint, keresztmetszeti kötöttségek 

esetén tervező az egyértelmű elválasztás biztosító módok – zöldsáv, járdasziget, kiemelt 

szegély, gömbsüvegsor – felől visszaléphet az alacsonyabb fokú elválasztást jelentő 

megoldások – átjárható rámpa, záróvonal – felé. Igen jelentős kötöttségek esetén 

alapvetően a közút és tömegközlekedés által közösen használt pályától sem zárkózik el, 

kivéve azon helyeket, ahol a torlódó közúti forgalom a villamosforgalom lefolyását 

akadályozza. 

A tervezéssel érintett vonalakon több helyen, szakaszosan vagy végigmenően busz és 

villamos által közösen használt pálya – tömegközlekedési sáv kialakítása tervezett. 

Tervezett felépítménye vályússínes burkolt vágány, bazaltbeton burkolattal. A 

megállóhelyi peronelrendezés oldalperon. A vágánytengely távolság folyópályán és eltolt 

oldalperonos megállóhelyen lehetőleg 3,60 m, de min. 3,50 m. Szemben elhelyezett 

Vízszintes vonalvezetés, 
helyszínrajzi kialakítás 

Elválasztás mértéke 

Tömegközlekedési sáv 
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oldalperonok közt min. 3,60 m. Az Üzemeltetővel és a Megbízóval fentiekről történt több 

körös egyeztetéseken megállapodás született, hogy jelentős keresztmetszeti kötöttség 

esetén, folyópályán vagy eltolt oldalperonos megállóhelyi elrendezésben – jellemzően 

egyenesben, ill. nagysugarú ívben vezetett pályán – 3,40 m-ig csökkenthető a 

vágánytengely távolság. 

A magassági vonalvezetés – a hossz-szelvényen bemutatottak szerint – az érintett 

vonalak teljes hosszában megtervezésre került. Városi környezetben, domborzatát 

illetően sík területen vezetett vonalszakaszokról lévén szó, jellemzően kismértékű 

eséssel és lejttörésekkel tervezett a pálya. A hossz-szelvényi értelemben mértékadó 

helyekre – jellemzően alul- vagy felüljárók – a leírásban tételesen kitérünk. 

A tervezett közúti vasúti pálya magassági vonalvezetése elsősorban az alábbi 

peremfeltételek figyelembe vételével került meghatározásra: meglévő pályaszakaszok 

magassági vonalvezetése, közúti burkolatokhoz való illeszkedés, kiágazások, 

vágánykapcsolatok kitérői, műtárgyak, útépítési feladatok és földmunka lehetőségek 

szerinti minimalizálása. 

A vonalfejlesztés keretében tervezett pályaszakaszokon, a közúttól elválasztott 

vezetésű, buszforgalom által igénybe nem vett vágányok nyitott, azaz zúzottköves 

felépítménnyel tervezettek. Közúttól nem elválasztott pályaszakaszokon, busszal is járt 

tömegközlekedési sávokon, közúti forgalom által is igénybe vett felületeken burkolt 

pályaszerkezet került alkalmazásra. A vágányzóna burkolata beton, azon helyeken 

bazaltbeton, ahol közúti és/vagy buszforgalom (akár hossz- akár keresztirányban) 

megjelenik rajta. Kiemelten nagy keresztező közúti forgalom esetén, folyamatos 

sínágyazású (Edilon) rendszerű felépítmény alkalmazása tervezett. 

Vignol sínes, zúzottkő ágyazatú vágány, vasbeton aljra lekötve: 

A felépítmény 49E1 rendszerű sínnel, Pandrol szorítórugóval készül, amit LMP-FE jelű 

vasbeton aljra rögzítenek. Ezen lekötéssel egyenértékű megoldás a sín, LM-S jelű 

vasbeton aljra történő lekötése SKL-14 típusú szorítórugóval. Az aljak 40cm vastag 

zúzottkő ágyazatba kerülnek, ami alatt 20cm vastag homokos kavics, fagyvédő réteg 

található. Ezt a földműtől geotextília terítéssel kell elválasztani. 

CDM rendszerű felépítmény, vályús sínnel, beton burkolattal: 

A vágány 59R2 rendszerű sínnel készül, fentről lefelé („top-down”) építkezve. A kész 

földműre 15cm vastag homokos kavics réteg, illetve 15cm vastag CKt réteg épül, utóbbi 

a szerelőbeton funkciót is ellátja. A síneket műhelyi körülmények között felköpenyezik. 

Ez gumiőrlemény elemekkel való burkolást jelent, ami a sínek talpát és oldalait öleli 

körbe. A sínek függesztő-művekre kerülnek, majd ezekkel történik a vágány beállítása. 

A sínhegesztések, a vízelvetés kiépítése és a hálóvasalás beállítása után készül a 

pályalemez C30/37 minőségű betonból, SK-10cm magasságig. A beton 

megszilárdulását követően a függesztő-műveket eltávolítják, majd a felületek 

előkészítését követően készül el a hálóvassal ellátott bazaltbeton burkolat. 

  

Magassági vonalvezetés 

Alkalmazott 
pályaszerkezetek, 
felépítmények 
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CDM rendszerű felépítmény, vályús sínnel, bazaltbeton burkolattal: 

Elveit tekintve egyezik a beton burkolatú CDM-vágánynál leírtakkal, annyi különbséggel, 

hogy a nagyobb teherbírás érdekében bazaltbeton burkolattal készül, valamint vasalása 

is ennek megfelelően erősebb, mint a fent leírt hálóvasalás. 

EDILON rendszerű felépítmény, vályús sínnel: 

Nagy terhelésű és/vagy nagy forgalmú útátjárókban épülő felépítményi rendszer. 59R2 

sínnel készül. Homokos kavics és CKT alaprétegek megépítése után (többnyire) előre 

gyártott pályalemezekkel épül, amikben kihagyásra kerültek a síncsatornák. A 

pályalemezek bealítását és aláöntését követően elhelyezik és beállítják a 

síncsatornákban a síneket, majd Edilon Corkelasttal kiöntik a sínek melletti hézagot. 

A peronok hasznos hossza kizárólag rövid (max. 36 m-es) villamossal járt 

pályaszakaszok esetén 37,00m, hosszú (54 m-es) jármű kiszolgálása esetén, min. 56,00 

m. Kettős – két rövid, vagy egy hosszú villamos és egy csuklós busz egyidejű 

utascseréjét biztosító – kialakításban a peron hasznos hossza min. 74,00 m. Sínkorona 

feletti magassága 26 cm. A gyalogos átvezetéseknél a szegélymagasság 2cm, a 

peronról erre a szintre 5% hajlású rámpa vezet le. A peronok szélessége legalább 

2,50m. A vágánytengely-peronél távolság 1,33 m, a peronszegély kialakítása 

buszforgalom esetén annak megvezetését biztosító kialakítású. Burkolata térkő, taktilis 

burkolati elemek beépítésével. Ezek topológiáját a későbbi tervfázisokban a fogyatékkal 

élők érdekvédelmi szervezeteivel egyeztetni szükséges. 

A tervezett vonalak mentén szükséges beavatkozások: 

 járdák burkolatainak cseréje, akadálymentesítés 

 ahol szükséges ott növénytelepítés, illetve pótlás 

 nem rendezett növényzet rendezése 

 oktatási és közintézmények bejáratánál védő korlát elhelyezése 

 megújuló közterületek akadálymentes kialakítása 

Az utas kiszolgálással összefüggő legfontosabb elvárások: 

 akadálymentes megközelítés 

 tiszta (nem koszolódó, könnyen tisztítható) felületek 

 vonzó (igényes, esztétikus) megformálás 

 jó (környezetből kiemelkedő, többszintű – célzott, általános megállóhelyi és 

messzire látszó) megvilágítási viszonyok (biztonságérzetet is sugall) 

 kényelmi elemek: 

 időjárás viszonyoktól minél inkább függetlenített szolgáltatás (nagy 

felületen fedett várakozási, átszállási lehetőség, huzatmentesség) 

 leülési / támaszkodási lehetőség 

 szolgáltatási elemek: 

 vizuális és hangos utastájékoztatás 

Peronok 

A tervezett vonalak 
mentén szükséges 
közterület-rendezési, 
építészeti 
beavatkozások: 
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 jegyváltási lehetőség 

 útvonal-tervezés lehetőség 

 különféle infrastrukturális és informatikai csatlakozási lehetőség 

 arculati elemek: 

 BKK-logó, arculati színek egységes megjelenítése 

 a kiemelt helyszíneken (intermodális csomópontoknál, átszálló vagy 

jelentős forgalmú megállókban) az adott helyhez illeszkedő egyedi 

megoldás elhelyezése amennyiben lehetőség van nem csupán 

Epamédia vagy Intermédia típusú utas-várók telepítésére. 

Kiemelt elvárások az utasvárókkal szemben: 

 egyszerűen kivitelezhető 

 előregyártható 

 könnyen javítható 

 jól karbantartható 

 integrált technológiai elemek 

 fejleszthetőség 

I. Kategória II. Kategória III. Kategória IV. Kategória* 

fedés a peron teljes 
hosszán, lépcsők 
lefedése 

a peronok 1/3 hosszán 
való lefedése, lépcsők 
lefedése 

IM típus esőbeálló 
telepítése 

kiemelt megállóhelyek, 
egyedi, a környezethez 
illeszkedő szerkezetek 
típus esőbeálló 
telepítése  

Szolgáltatási szint: Szolgáltatási szint: Szolgáltatási szint: Szolgáltatási szint: 

huzatmentesség 

leülési lehetőség és 
támaszkodó 

vizuális 
utastájékoztatás 

hangos 
utastájékoztatás 

jegyváltás 

útvonaltervezés 

szemetes 

reklámtábla 

huzatmentesség 

leülési lehetőség és 
támaszkodó 

vizuális 
utastájékoztatás 

hangos 
utastájékoztatás 

jegyváltás 

útvonaltervezés 

szemetes 

reklámtábla 

huzatmentesség 

leülési lehetőség és 
támaszkodó 

vizuális 
utastájékoztatás 

hangos 
utastájékoztatás 

jegyváltás 

útvonaltervezés 

szemetes 

reklámtábla 

huzatmentesség 

leülési lehetőség és 
támaszkodó 

vizuális 
utastájékoztatás 

hangos 
utastájékoztatás 

jegyváltás 

útvonaltervezés 

szemetes 

reklámtábla 

38. táblázat Utasváró kategóriák 

6.1.3 Nem illeszkedő és nem megvalósítható változatok 

kizárása 

A felmerült lehetséges változatok közül kizártuk a fejlesztési tervekhez, stratégiákhoz 

nem illeszkedő változatokat, illetve csak olyan változatokat fogalmaztunk meg, amelyek 

illeszkednek. A műszaki, hálózati, üzemeltetési szempontok alapján nem megvalósítható 

változatokat elvetettük. 
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6.1.4 Összefüggések vizsgálata 

Az illeszkedő és megvalósítható változatok esetében megtörtént az összefüggések 

vizsgálata. Az összefüggések lehetnek közvetlen fizikai jellegűek, vagy a hatás alapján 

is összefügghetnek az egyes változatok. Ez utóbbihoz az egyes változatok 

hatásterületeit kellett meghatározni. Átfedő hatásterületek esetén a változatok 

összefüggenek, egymástól függetlenül nem elemezhetők. Jelen átfogó hálózati 

megvalósíthatósági tanulmányt megelőzően 13 villamosfejlesztésre, és egy 6 

projektelemet magába foglaló trolibuszfejlesztésre vonatkozó előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány készült. 

id Projekt 

  Trolibusz 

T01 82-es trolibusz Mexikói út M-ig történő hosszabbítása 

T02 77-es trolibusz Baross térig történő hosszabbítása a Stefánia út – Thököly út nyomvonalon keresztül 

T03 74-es trolibusz Deák Ferenc tér M-ig történő hosszabbítása 

T04 9-es buszviszonylat trolibusz-viszonylattá alakítása 

T05 
Az Elnök utca térségének kiszolgálása trolibusszal, a részben meglévő felsővezeték-hálózathoz 
igazodva, Népliget M elérése 

T06 
A Dózsa György úton északnyugat felé közlekedő trolibusz-járatok (75-ös, 79-es) nyomvonalának 
korrekciója a Hősök tere közelében 

  Villamos 

V01 Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül 

V02 Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton 

V03 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása 

V04 Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása 

V05 Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása Csepelig 

V06 2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új beépítésű lakóterületekig 

V07 
A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi kapcsolatainak javítása, 
Pesterzsébeten belüli villamoshálózat korszerűsítése 

V08 Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig 

V09 Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása 

V10 Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

V11 Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése, az Árpád úti villamos részleges visszaépítése  

V12 Pacsirtamező úti villamos 

V13 Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai oldalon 

V14 Külső Bécsi úti villamos 

V15 Műegyetem rakparti villamos 

V16 Fogaskerekű vasút meghosszabbítása 

39. táblázat EMT szinten vizsgált kötöttpályás projektek 

A vonali szintű elemzésben a projekteket caeteris paribus vizsgáltuk, majd ebben a 

fázisban (átfogó hálózati megvalósíthatósági tanulmány) történt meg a projektek 

priorizálása, mely figyelembe veszi a projektek együttes hatását. 

Az átfogó hálózati megvalósíthatósági tanulmány a projektek egymásra hatásának 

vizsgálatba vonásával az egyes projekteken belül is megváltozathatta a változatok 

hatékonysági sorrendjét, pl. olyan esetben, amikor egy projekt belépésével egy másik 
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projekt önmagában kevéssé hatékony változata kumulálódó hasznok kapcsán 

„helyzetbe kerül”. 

Az átfogó hálózati szintű megvalósíthatósági tanulmány készítése során egyes projektek 

esetében nem kizárólag az önmagában legmegfelelőbb változatokat vontuk vizsgálatba, 

hanem esetleg az EMT kapcsán elvetett változatokat is. 

A projektek egymásra gyakorolt hatását 4 különböző szempont szerint vizsgáltuk: 

 Műszaki függés, melynek összetevői 

 pályaépítés ugyanazon a közterületen történik építés két projekt 

kapcsán, 

 áramellátás: az egyes projektek által érintett áramátalakítók közti 

átfedések, 

 járműhossz: a korábban hosszú járművel nem járt viszonylatok 

igényelte beavatkozások átfedése  

 Hálózatátszervezéssel: két projektben javasolt viszonylathálózat átszervezés 

azonos villamosviszonylatokat érint; 

 Ráhordó hálózat átszervezésével: A projekthez kapcsolódó ráhordó hálózat 

átszervezés hatásterületei egymásra fednek; 

 Várható indirekt hatás (forgalmi átrendeződés) kapcsán: a forgalmi 

átrendeződés hatásterülete egymásra fed, az utasforgalmi áramlatok 

átrendeződése és volumenének szignifikáns megváltozása alapján. 

Az alábbi két hatásmátrix projektpáronként, és hatótényezőnként mutatta be a projektek 

egymásra hatását. 

A mátrix átlójának két oldalán két különböző szempont szerinti vizsgálat szerepel, a 

vizuális megjelenítés egyszerűsítése végett kerültek páronként egy mátrixba, az átlók 

mentén szétválaszthatók. Az egyes cellák értékei a honnan-hová mátrix értékeitől 

eltérően értelemszerűen nem irányhelyesek, mivel a hatások irányfüggetlenek. 

A táblázatban feltűntettük V14-V16 jelölésrendszerben azon projektek is, amelyek a 

jelen projektben elvégzett vizsgálatoknak nem képezik részét, ugyanakkor a fővárosi 

fejlesztési tervekben szerepelnek, és az elmúlt időszakban költség-haszon elemzés 

készült hozzájuk. Ezek a következők: 

 Budai fonódó villamosközlekedés külső Bécsi úti meghosszabbítása (V14), 

 Budai fonódó villamosközlekedés III. ütem (Műegyetem rakpart) (V15), 

 Fogaskerekű vasút fejlesztése és meghosszabbítása (V16) 
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Indirekt hatás (forgalmi átrendeződés) 
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40. táblázat Vizsgált projektek egymásra gyakorolt hatásai (hatásmátrixok) 

Fentiek alapján az alábbi listák a hatássorrendet és a projektek viszonylagos 

függetlenségét mutatják be. A 4 fő vizsgált szempont a hatás/függés jelentőségétől 

függően súlyozással összegzett ”Össz hatás” érték alapján lett sorrendbe állítva. Az 

egyes hatások súlyai ”Építés, Hálózat, Ráhordó, Indirekt” sorrendben 4, 3, 2, 1. A 

feltételezett kölcsönhatást 1-essel, míg függetlenség esetén 0-val jelöltük. Ezután ezeket 

súlyozva a fent leírt értékekkel kaptuk az ”Össz hatás”értékét. Amíg az első táblázatban 

projekt páronként történik az összehasonlítás, addig a második táblázatban az egyes 

projekteket rendeztük sorba függetlenség szerint. A listában nem szereplő párok 

teljesen függetlenek.  
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Hatássorrend 

Projekt párok Építés Hálózat Ráhordó Indirekt Össz hatás 

V02-V10 V11 1 1 1 1 10 

V05 V07 1 1 1 1 10 

V01 T04 1 1 1 0 9 

V01 V02-V10 1 1 0 1 8 

V02-V10 V13 1 1 0 1 8 

V04 T01 1 1 0 0 7 

V02-V10 V15 0 1 1 1 6 

V12 V14 0 1 1 1 6 

V01 V06 1 0 0 1 5 

V02-V10 T01 1 0 0 1 5 

V13 V16 1 0 0 1 5 

V01 V04 0 1 0 1 4 

V01 V11 0 1 0 1 4 

V01 V13 0 1 0 1 4 

V01 V15 0 1 0 1 4 

V01 T03 0 1 0 1 4 

V02-V10 V04 0 1 0 1 4 

V02-V10 V07 0 1 0 1 4 

V02-V10 V09 0 1 0 1 4 

V02-V10 V12 0 1 0 1 4 

V02-V10 V14 0 1 0 1 4 

V02-V10 T02 0 1 0 1 4 

V04 V05 0 1 0 1 4 

V04 V06 1 0 0 0 4 

V04 V09 0 1 0 1 4 

V05 V06 0 1 0 1 4 

V06 V07 0 1 0 1 4 

V09 T04 1 0 0 0 4 

V12 V13 0 1 0 1 4 

V12 V15 0 1 0 1 4 

V13 V14 0 1 0 1 4 

V13 V15 0 1 0 1 4 

V14 V15 0 1 0 1 4 

T01 T02 0 1 0 1 4 

T02 T04 1 0 0 0 4 

T02 T03 0 1 0 0 3 

T03 T04 0 1 0 0 3 

T04 T05 0 1 0 0 3 

V01 V12 0 0 1 0 2 

V02-V10 V03 0 0 1 0 2 
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Hatássorrend 

Projekt párok Építés Hálózat Ráhordó Indirekt Össz hatás 

V05 V08 0 0 1 0 2 

V07 V08 0 0 1 0 2 

V12 T04 0 0 1 0 2 

V02-V10 T03 0 0 0 1 1 

V03 V13 0 0 0 1 1 

V03 V15 0 0 0 1 1 

V04 V11 0 0 0 1 1 

V05 V09 0 0 0 1 1 

V06 V12 0 0 0 1 1 

V06 V13 0 0 0 1 1 

V07 V13 0 0 0 1 1 

V07 V15 0 0 0 1 1 

V08 V09 0 0 0 1 1 

 

Projektelem függetlenség 

ID Építés Hálózat Ráhordó Indirekt SZUM 

V02-V10 4 10 3 12 64 

V01 3 7 2 7 44 

V13 2 5 0 9 32 

V04 2 5 0 5 28 

T04 3 3 2 0 25 

V15 0 5 1 7 24 

V12 0 4 3 5 23 

V07 1 3 2 5 22 

V05 1 3 2 4 21 

V06 2 2 0 5 19 

V11 2 2 1 3 19 

V14 0 4 1 4 18 

T01 2 2 0 2 16 

V09 1 2 0 5 15 

T03 1 3 0 2 15 

T02 0 3 0 2 11 

V08 0 0 2 1 5 

V16 1 0 0 1 5 

V03 0 0 1 2 4 

T05 0 1 0 0 3 

T06 0 0 0 0 0 

41. táblázat Projektek függetlensége 
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6.1.5 Vonali változatok társadalmi hasznosságának 

vizsgálata 

A társadalmi hasznosság vizsgálata során az egymástól független vonali változatok 

értékelése, sorba rendezése önállóan megtörténhet. Az egymástól nem független 

változatokat csak együttesen lehet elemezni. Ezek számától függően kombinált 

változatok vizsgálatára kerül sor, ha a kombinációk száma nem irreálisan magas. Ha túl 

sok kombináció lehetséges, akkor a „caeteris paribus” elv mentén történő vizsgálatra 

kerül sor. 

A társadalmi hasznosság elemzésének módszerét a tanulmány 6.2 pontja mutatja be 

részletesen. 

6.1.6 Projektek sorbarendezése, képzése 

A vonali változatok sorba rendezése társadalmi hasznosság alapján történik. Ez a 

sorrend az ún. prioritási lista. A sorrend felállítása az Előzetes Megvalósíthatósági 

Tanulmányokban szereplő  közgazdasági elemzések során előálló haszon-költség 

mutatók (BCR) figyelembe vétele alapján történik. Azért előnyös a BCR-t, más 

közgazdasági mutatókkal szemben összevetési alapul venni, mert jól körülírja, hogy 

egységnyi forrásból mennyi hasznot lehet elérni, ellentétben az ENPV-vel, amely az 

egyes vonali változatokhoz kapcsolódó abszolút hasznokat számszerűsíti csupán, 

megnehezítve a változatok összevetését. A prioritási lista a társadalmi hatékonyságon 

túl a projektek egymásra gyakorolt, illetve szinergikus hatásait is figyelembe veszi.  

6.1.7 Komplex változatok képzése 

A komplex változatot az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok eredményei alapján 

állítottuk össze. Elsősorban a hatékonysági mutatókat és a projektek függetlenségét 

vizsgáltuk, a projekteket függetlenség és társadalmi hatékonyság alapján rangsoroltuk, 

majd a komplex hálózati projekt összeállítása során az alábbi elveket követtük: 

 azokat a projekteket, melyek a többi projekttől a leginkább függetlenek és BCR 

mutatójuk nem érte el az 1,0 értéket, a komplex hálózati projektben nem 

szerepeltettük. 

 a komplex hálózati projektbe a függetlennek kevéssé tekinthető projektek 

esetében a 0,7-nél nagyobb BCR-rel rendelkező projekteket is felvettük. 

Számos korábbi tapasztalatunk alapján elmondható, hogy amennyiben egy 

projekt BCR mutatója 0,7 alatti, azt más projektek együttes hatásuk révén már 

nem javítják fel megfelelő társadalmi hatékonyságúra, legfeljebb a 

hatékonysági mutatók súlyozódnak úgy, hogy a nagyobb hatékonyságú és 

hatású projektet társadalmi a kisebb hatékonyságú és hatású projekt nem 

rontja az elvárható szint alá. 

További szempontok: 

 Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány során a projektek esetében csak a 

működéshez szükséges járműigény beszerzésével számoltunk, az átfogó 

tanulmányban be kívánjuk mutatni, hogy a akadálymentesítési intézkedések 
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Megrendelő által elvárt szinten történő teljesítése (járműbeszerzés, 

peronátépítések), milyen hatással vannak a komplex hálózati projekt társadalmi 

hatékonyságára. 

 A projektek együttes megvalósítása során nem lehetséges a projekteket 

egymástól függetlenül, módosítás nélkül egységes hálózatba integrálni, mert a 

projektekhez kapcsolódó hálózati javaslatok tervezett viszonylatok átfednek. 

 Az Erzsébet hídon szükséges beavatkozások költsége és szükségessége 

jelentős, ugyanakkor a tervezés jelenlegi szakaszában csak jelentős 

bizonytalansággal becsülhető előre. Éppen ezért a vizsgálat során felmerült az 

igény, megrendelői diszpozíció egy olyan hálózati vizsgálatra, mely az Erzsébet 

hídon és a Kossuth Lajos utcán villamospálya-építéssel nem számol. 

6.1.8 Komplex változatok elemzése társadalmi 

hasznosság alapján 

A társadalmi hasznosság vizsgálata során az egymástól független vonali változatok 

értékelése, sorba rendezése önállóan megtörténhet.  

A társadalmi hasznosság elemzésének módszerét a tanulmány 6.2 pontja mutatja be 

részletesen. 

6.2 A közgazdasági elemzés során alkalmazott 

feltételezések és módszertan 

6.2.1 A változatelemzés módszere 

A változatelemzés a következő módszerek alapján történhet. 

A költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adott cél 

elérésére alkalmazandó optimális megoldás. A projektben az előzetes vizsgálatok során 

alkalmazzuk ezt a módszert egy-egy azonos célt elérő, konkrét műszaki megoldás 

kiválasztásakor. Mivel a kitűzött cél minden paraméterében azonos eredményt hozó 

változatokat lehet csak így összehasonlítani, alkalmazási köre korlátozott. Ilyen lehet pl. 

egy teljes mértékben azonos színvonalat eredményező épület-felújítás két különböző 

technológiával, amelyek közül az egyik magasabb beruházási költségű, de alacsonyabb 

üzemeltetési költségű. A közgazdasági költségek számszerűsítése, forintosítása 

megtörténik, az azonos hatású változatok közül a kisebb teljes költségű változat 

javasolható megvalósításra. 

A közgazdasági költség-haszon elemzés akkor alkalmazandó, ha a konkrét célt több 

paraméter írja le, és ezek célértékeinek a meghatározása is a változat elemzés célja. Ez 

a közgazdasági költségek becslését és a hasznok pénzben történő kifejezését tételezi 

fel. Ennek idő- és munka igénye általában magas, ezért ennek a módszernek az 

alkalmazása akkor javasolt, ha kevés számú változatot kell összehasonlítani és a 

szükséges adatok könnyen beszerezhetőek. 

  

A közgazdasági 
elemzési módszerek 
alkalmazhatósága 
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A közgazdasági elemzésnek a lényege, hogy a társadalmi szintű hatásokat és 

költségeket összevesse:  

 a legnagyobb nettó hasznú változatok kiválasztása,  

 az egységnyi ráfordítással legnagyobb hasznot elérő változatok kiválasztása   

Alkalmazási köre a különféle célokat és hatásokat elérő változatok összevetése.  

Ennek legrészletesebb elemzési módszere a közgazdasági költség-haszon elemzés, 

amelynek lényege a következő: 

 megbecsüli a társadalmi szintű költségeket (fejlesztési és működési jellegű) 

 pénzben kifejezi a társadalmi hasznokat 

 közgazdasági teljesítménymutatókat számol: 

 a közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) a vizsgált időtáv hasznainak és 

költségeinek különbözete, figyelembe véve a különböző időpontokban 

keletkező hasznok és költségek jelenlegi értéke közti különbségeket.  

 a közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR) megmutatja, hogy az alkalmazott 
diszkontrátához képest a vizsgált változat milyen társadalmi szintű 
megtérüléssel bír 

 a közgazdasági haszon-költség arány (BCR) pedig a hasznok és költségek 
jelenértékének hányadosa.  

 Társadalmi hasznosság szempontjából értékeli a közgazdasági 
teljesítménymutatókat: Társadalmi szempontból kívánatos, megvalósítható az a 
projekt, amely esetében az ENPV>0, az ERR>5,5% (alkalmazott diszkontráta), 
BCR>1. 

Ezt a részletes módszert képes egyszerűsíteni a költség-hatékonyság elemzés és a 

többszempontú értékelés. 

A költség-hatékonyság elemzés ebben az esetben arra alkalmas, hogy ha a változatok 

céljai, hatásai homogének (azaz leírható egy fő jellemzővel), akkor költség-hatékonyság 

mutató (naturáliában kifejezett változás/forintosított költség) alapján sorba lehessen 

rendezni a változatokat. Az a változat a kedvezőbb, amelynek nagyobb a költség-

hatékonyság mutatója. Várhatóan ezen a szinten jelen projektben ez a módszer nem 

lesz alkalmazható, mivel a hatások és célok összetettebbek, a mutató számlálójába nem 

lehet egyetlen hatást beírni. A többszempontú értékelés segítségével a hatásokat is 

lehet összegezni, akkor alkalmazhatóvá válik a költség-hatékonyság mutató. 

Az egyszerűsítés másik iránya, ha a többszempontú értékelést alkalmazunk. Ekkor a 

hatásokat nem, vagy nem mindet fejezzük ki pénzben, azokat csak naturáliában 

számszerűsítjük. Ekkor a hatásokat naturáliában tudjuk összegezni. Ezt követően 

egyszerűen képezhetők költség-hatékonyság jellegű, BCR jellegű mutatók a 

hatáspontszám/költségek mutató használatával. Ezen mutató alapján a változatok sorba 

rendezhetők. Ha a hatások és a költségek egymáshoz való viszonyát is meg tudjuk 

becsülni (súlyozni), akkor egy pontszámban összehozhatók a hatáspontszámok és a 

költségek, ekkor a pontszám lényegében a nettó hasznot fogja jelenteni, ennek a logikai 

képlete: súlyozott hatáspontszám - súlyozott költségpontszám. Ezen mutató alapján a 
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változatok szintén sorba rendezhetők. Ez a lépés már több torzítást tud az értékelésbe 

bevinni, mint a BCR típusú sorba rendezés. 

A többszempontú értékelés módszerének alkalmazása abban az esetben javasolt, 

amennyiben a cél meghatározás jellege szerint nem homogén. Nem szükséges a 

költségek és hatások teljesen pontos becslése, csak olyan mértékig, hogy kategóriák 

szerint pontozhatóak legyenek. Előnye, hogy az intézményi, működtetési kockázat is 

figyelembe vehető az elemzés során. Ez akkor releváns, ha a projekt megvalósítójának, 

illetve használóinak forrásai szűkösek, vagy különböző intézményi változatok jelentősen 

eltérő pénzügyi feltételeket eredményeznek, így a pénzügyi megvalósíthatóság 

kérdéses lehet. Ekkor egy előzetes, egyszerűsített finanszírozási terv eredményei, 

következtetései bevonhatók a többszempontú értékelésbe. 

Jelen tanulmányban a változatelemzés módszere a közgazdasági költség-haszon 

elemzés volt, mivel az egyes vizsgált változatok hatásaikban eltérnek, ugyanakkor a 

változatok hatásai jól számszerűsíthetőek. 

A vonali változatok elemzéséhez a közgazdasági elemzés során az éves hasznokat és 

éves költségeket vetettük össze.  

A vonali változatok vizsgálatánál alkalmazott éves hatás-éves költség módszer 

használata miatt a hasznok esetében egy választott évre (2015) rögzített árszintet 

használtunk, tehát összességében a hasznok alsó becslése történt meg a vonali 

változatok vizsgálatánál, amely azonban a változatok közötti sorrendet nem 

befolyásolta. Ez a becslés a későbbi idősoros vizsgálatokban (komplex változatok, 

illetve kiválasztott változat bemutatása) pontosításra került. 

A negatív haszon-költség egyenleg, illetve az 1-nél alacsonyabb BCR mutató ezen a 

változatelemzési szinten sem jelenti egyértelműen azt, hogy a vizsgált változat 

közgazdaságilag nem térül meg, ugyanis a változatelemzésnek ezen a szintjén még 

nem kerültek számszerűsítésre a szolgáltatási színvonal növekedéséből eredő hasznok, 

illetve a felújításokból adódó többlethaszon (késések elmaradása, rövidebb menetidőből, 

megváltozott menetrendből adódó hasznok). 

A komplex változatok vizsgálatánál már éppen az a lényeges, hogy az egyes 

pénzáramok mikor lépnek be. Ezért itt már nem az éves haszon – éves költségek 

összehasonlítása történik meg, hanem a 30 éves vizsgálati időtávon hasonlítjuk össze a 

projekt pénzáramait. A beruházási költségeket egyszerűsítés céljából minden 

változatban egységesen három évre osztva ütemeztük, a vizsgált időtáv kezdő éve 

2017. 

A vizsgálat eredményeként kiszámított közgazdasági teljesítménymutatók 

rangsorolásával került kiválasztásra a legkedvezőb „C” változat. 

6.2.2 Általános feltételezések 

Az elemzés a fejlesztési különbözeten alapuló hatások módszerét alkalmazza, azaz a 

projekt beruházási, működési költségei, bevételei és hatásai a projekt nélküli esethez 

viszonyítva kerülnek megállapításra. Ennek következtében az elemzésben leírt 

számítási eredmények a projekt nélküli és a projekt megvalósulása közötti 

Választott módszer 

Fejlesztési különbözet 
módszer 
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különbözeteket jelentik, nem jellemzik abszolút értékben a projektet és a projekt nélküli 

esetet. 

A számításokban az értékeket 2013. évi áron szerepeltettük. 

Az elemzés változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített ár) történik.  

A számításokhoz az NFÜ útmutatóban meghatározott társadalmi diszkontráta 

(reálértéken): 5,5 % került alkalmazásra. 

A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése során a 

komplex változatelemzésnél pontosabban, 2015-től 2020-ig terjedő időszakra ütemeztük 

a beruházási költségeket, a működés első éve 2021. 

A költségek tervezői költségbecslés alapján kerültek meghatározásra. A tanulmánytervi 

fázisban a beruházási költségeket egységárak és becsült főbb mennyiségek alapján 

számítottuk. A fajlagos beruházási költségek meghatározásához az elmúlt évek 

megvalósult beruházásainak tényleges költségeit, illetve egyes elemeknél a nemzetközi 

gyakorlatot vettük figyelembe. 

Az elemzés során 10% tartalékkal számoltunk, a kapcsolódó szolgáltatások mértéke a 

feltételezések szerint az elszámolható költségek 7%-a. 

Az EU és NFÜ útmutatóinak megfelelően a közgazdasági elemzésben ÁFA nem 

szerepel. A pénzügyi elemzés során azoknak a beruházási elemeknek az esetében, 

amelyek nem közvetlenül a személyszállítási közszolgáltatáshoz tartoznak (közművek, 

útépítés) bruttó összegeket vettünk figyelembe a pénzügyi elemzés során, mivel itt az 

ÁFA nem visszaigényelhető. A kapcsolódó szolgáltatások és tartalék esetében az ÁFA a 

visszaigénylésre jogosító és nem jogosító beruházási költség arányában kerül 

megosztásra az áfa visszaigénylés szempontjából. 

A vizsgált időtáv a komplex változatok esetében (referencia-időszak) azon évek száma, 

amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a 

pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon elemzés során alkalmazott időtáv. Jelen 

projekt esetében a vizsgált időtáv 30 év (amely tartalmazza a beruházási időszakot).  

Az alaphálózat járműtartalékainak kihasználásával számolunk, új jármű vásárlásával 

csak trolibusz-hálózat fejlesztésének esetében, illetve a komplex változat 

akadálymentesítést tartalmazó esetében („C” változat ). 

Járműtelepi beruházással a vonali változatok esetében nem, azonban a komplex 

változatok és a kiválasztott változat esetében számoltunk. 

6.2.3 Közgazdasági költségek becslésének módszere 

A beruházási költségek becslése a közgazdasági költség-haszon elemzésben 

meghatározottak szerint történik.  

A vonali változatok vizsgálatánál az éves költségek esetén a beruházási és működési 

költségek számítása az alábbi: 

Árszint 

Infláció 

Diszkontráta 

A beruházás időtartama 

Tervezői költségbecslés 

Tartalék és 
szolgáltatások kezelése 

Áfa kezelése 

A vizsgált időtáv 

Jármű 

Járműtelep 

Beruházási költségek 
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Beruházási költségek: a hatékonysági mutatók számításához az éves költségeket kell 

az éves hasznokhoz hasonlítani; ez esetben a beruházási költségekből éves költséget 

kell számítani a következő képlet segítségével. 

Éves beruházási költség (ACC) =beruházási költség * tőke megtérülési arány (CRF) 

 CRF = r/[1-(1+r)-n] ahol: 

 r = közgazdasági diszkontráta = 5,5 % 

 n = a projekt beruházás élettartama 

Az éves beruházási költség számításához az alábbi hasznos élettartamokat feltételeztük 

(forrás: Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez, KÖZOP-támogatások, városi 

közösségi közlekedési projektek). 

 Hasznos élettartam (év) 

Pálya 25 

Műtárgyak 50 

Felsővezeték/energia 30 

Útépítés 30 

Forgalomtechnika 15 

Közmű 50 

Környezetvédelem 15 

Területvásárlás végtelen 

Utastájékoztatás 15 

Jármű 30 

Kapcsolódó szolgáltatások végtelen 

Tartalék végtelen 

42. táblázat: Beruházási elemek élettartamai (év) 

Fenti módszer tehát a vonali változatok elemzésénél került alkalmazásra, a komplex 

változatok, illetve a kiválasztott változat esetében a ténylegesen felmerülő beruházási 

költségek szerepelnek az egyes években. 

A vonali változatok esetében az alábbi módszert alkalmaztuk a működési költségek 

becslésére:  

Tekintettel arra, hogy az éves beruházási költség (ACC) és az éves működési költség 

összeadható, így olyan - beruházást és a működést is figyelembe vevő - éves költséget 

kapunk, amelynek alapján az egyes projektek reálisan összehasonlíthatók. 

A járművek esetében a BKV Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott, 2013-ra vonatkozó 

adatok alapján a járművel kapcsolatos közvetlen üzemeltetési és karbantartási költségek 

és az éves futásteljesítmények felhasználásával határoztuk meg a fajlagos költségeket.  

A költségekben az értéknövelő felújítások is figyelembe lettek véve, pótlási költséget itt 

külön nem szerepeltettünk, mivel az éves beruházási költségek számításánál lett 

figyelembe véve.  

Üzemeltetési és 
karbantartási költségek 
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Fentiek alapján a következő fajlagos költségeket feltételeztük az egyes járműtípusokra. 

 Éves üzemeltetési és karbantartási költség (e 

Ft/jkm) 

Metró 1,29 

Villamos 0,67 

Busz 0,44 

Trolibusz 0,53 

43. táblázat: Járművek üzemeltetési és karbantartási költsége (e Ft/jkm) 

Az infrastruktúra esetében a vizsgált változatok többlet infrastruktúra költségét a 

villamosvonalak hosszának változása arányában határoztuk meg.  

A BKV Zrt-től kapott adatok alapján az 1 km villamosvonalra eső fajlagos üzemeltetési 

és karbantartási költség éves szinten 9 540 e Ft, 1 km troli-hálózatra vonatkozóan a 

költség 1 985 Ft volt. 

A komplex változatok, illetve a kiválasztott változat esetében az üzemeltetési és 

karbantartási költségek becslésének módszere helyenként eltér a vonali változatoknál 

alkalmazott módszertől. A számítás részletes bemutatása a 9.1.2 fejezetben található. 

A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor). A projekt 

keretén belül jármű és infrastruktúra pótlására kerül sor. 

A projekt esetén a vizsgált időszaknál rövidebb élettartamú infrastruktúraelemek nettó 

beruházási költsége alapján felmerülő pótlási költségek szerepelnek.   

A várható élettartamokat az NFÜ Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 

KÖZOP-támogatások: Közútfejlesztési projektek, Vasútfejlesztési projektek, Városi 

közösségi közlekedési projektek (2009. szeptember) című dokumentuma alapján 

határoztuk meg.  Az alábbi táblázat tartalmazza a pótlási költségek és a maradványérték 

számításához felhasznált élettartamokat. 

Beruházási elemek élettartam 

Útépítés 25 

Zöldfelület 15 

Vágányépítés 30 

Energiaellátás 20 

Előnyben részesítés költsége 20 

Bontási munkák 50 

Közműkiváltások 50 

Eszközbeszerzés 30 

Jármű 30 

44. táblázat: A beruházási elemek élettartama (év) 

Pótlási költségekkel a komplex változatok és a kiválasztott változat esetében számoltunk 

külön, a vonali változatok esetében az éves beruházási költség módszerével kerültek 

figyelembe vételre, ott a pótlási költség nem szerepel. 

Mivel az elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egybe a beruházás 

során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával, ezek a vizsgált időszak után is 

Pótlási költségek 

Maradványérték 
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képviselnek valamilyen értéket. A maradványérték az eszközök jelenértéke a vizsgált 

időszak végén. 

A maradványérték egyenlő a várható élettartam és a vizsgálati időtartam közti 

időszakra vetített lineáris értékcsökkenés összegével. Az értékcsökkenést itt nem 

számviteli értelemben vesszük, hanem a beruházási összeg és a várható élettartam 

hányadosaként értelmezzük. A maradványérték a költségek összegét csökkenti. 

Maradványértékkel szintén csak a komplex változatok és a kiválasztott változat 

esetében számoltunk külön, a vonali változatok esetében az éves beruházási költség 

módszerével került figyelembe vételre. 

6.2.4 Közgazdasági hasznok becslésének módszere 

A projekt lehetséges közgazdasági hasznai közül az alábbiak kerültek 

számszerűsítésre:  

 Várható utazásiidő-megtakarítás  

 Baleseti kockázat változása 

 Környezeti hatások 

 Jármű üzemköltség csökkenés 

 Szolgáltatási színvonal javulásából adódó haszon 

 Városfejlesztési hatások 

6.2.4.1 Várható utazási idő megtakarítás 

Az utazási idő megtakarítás a projekt nélküli eset és a projekt megvalósítása után 

becsült utazási idők különbségével határozható meg.  

Az utazási idő megtakarítás (naturáliában kifejezve) a számítógépes (tömegközlekedési 

és közúti) forgalmi modell outputjaként áll elő. A számszerűsítés során a kiválasztott 

változat utazási idejéből ki kell vonni a projekt nélkül eset utazási idejét.  

Az összes utazásiidő-megtakarítás pénzben történő kifejezése az utazási idő fajlagos 

értéke alapján számolható: 

 a meglévő utasok esetében az utazásiidő-megtakarítás és az éves fajlagos 

időérték-változás szorzata,  

 új utasok esetén: az utazásiidő-megtakarítás és az éves fajlagos időérték-

változás szorzata, osztva kettővel.  

A fajlagos időértékek a „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek 

költség-haszon elemzéséhez” (www.nfu.hu) című dokumentum alapján kerültek 

meghatározásra. A tanulmány adatai a HEATCO (Developing harmonised European 

Approaches for Transport Costing and Project Assesment, 2005, http://heatco.ier.uni-

stuttgart.de/ ) adatain alapszanak. 

 2008 2015 

Meglévő utasok 2 040 2 352 

Utazási idő 
megtakarítás 
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Új utasok 2 541 2 930 

Könnyű jármű, belterület 4 640 4 950 

45. táblázat: Utazási idő fajlagos értéke (Ft/utasóra, ill. Ft/járműóra) 

A feltételezett fajlagos utazási időérték növekedés évenkénti üteme a HEATCO 

tanulmány javaslata szerint elméleti és tapasztalati tények alapján (helyi adatok 

hiányában) a GDP/fő alapján számított növekedés 0,7 rugalmassági tényezővel 

megszorozva kerül korrigálásra, ez alapján számoltuk ki a vizsgálatban alkalmazott, 

2015. évre vonatkozó fajlagos értéket.  

6.2.4.2 Baleseti kockázat változása 

A „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedés projektek költség-haszon 

elemzéséhez” útmutató alapján a baleseti kockázat változásának pénzben történő 

kifejezése járműkilométer alapon történik a balesetben sérültek, illetve csak anyagi 

káros balesetek számának évenkénti változásának, a fajlagos baleseti érték, valamint a 

fajlagos balesetiérték-növekedés szorzataként. 

A baleseti kockázat a baleset bekövetkezési valószínűségének és a bekövetkező kár 

várható nagyságának szorzata, összességében tehát a bekövetkező kár várható értéke. 

A számszerűsítéshez a futásteljesítmény változását össze kell szorozni a fajlagos 

baleseti értékkel (a releváns RBM mutató és az egy balesetben átlagosan sérültek, 

károsodottak releváns számának szorzata). Ezt követően összegezni kell a sérültek, 

károsodottak számát. 

A fajlagos baleseti kockázat értékek a „Módszertani útmutató városi közösségi 

közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentum alapján kerültek 

meghatározásra. A módszertani útmutatóban szereplő alapadatok a következők. 

Útkategóriák 
halálos baleset súlyos baleset könnyű baleset Csak anyagi káros 

Belterületi út  0,017 0,136 0,202 1,215 

Vasút, villamos 0,009 0,068 0,101 0,608 

Metró 0,004 0,034 0,051 0,304 

46. táblázat: RBM-relatív baleseti mutató (baleset/107 jkm) (baleset bekövetkezésének 

valószínűsége)3 

Útkategóriák Baleset 

kimenetele 

Meghaltak 

száma 

Súlyosan sérültek 

száma 

Könnyű sérültek 

száma 

Belterületi út Halálos 1,077 0,219 0,231 

  Súlyos - 1,102 0,291 

  Könnyű - - 1,233 

Vasút, villamos Halálos 0,539 0,110 0,116 

                                                           
3 Útmutató a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához (I. belső hatások) 

és NFÜ útmutató 

Baleseti kockázat 
változása 
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Útkategóriák Baleset 

kimenetele 

Meghaltak 

száma 

Súlyosan sérültek 

száma 

Könnyű sérültek 

száma 

  Súlyos - 0,550 0,146 

  Könnyű - - 0,617 

Metró Halálos 0,269 0,055 0,058 

  Súlyos - 0,276 0,073 

  Könnyű - - 0,308 

47. táblázat: Az egy balesetben átlagosan sérültek száma 

Útkategóriák Baleset 

kimenetele 

Meghaltak 

száma 

Súlyosan 

sérültek 

száma 

Könnyű 

sérültek 

száma 

Csak 

anyagi 

káros 

Belterületi út Halálos 0,019 0,004 0,004 - 

  Súlyos 0,000 0,150 0,040 - 

  Könnyű 0,000 0,000 0,250 - 

  Csak anyagi 

káros - - - 

1,215 

 

Vasút, villamos Halálos 0,005 0,001 0,001 - 

  Súlyos 0,000 0,037 0,010 - 

  Könnyű 0,000 0,000 0,062 - 

  Csak anyagi 

káros - - - 

0,608 

 

Metró Halálos 0,001 0,000 0,000 - 

  Súlyos 0,000 0,009 0,002 - 

  Könnyű 0,000 0,000 0,016 - 

  Csak anyagi 

káros - - - 

0,304 

 

48. táblázat: 107 km-en átlagosan sérültek száma 

A fenti táblázat alapján a balesetben károsodottak száma összesen az alábbi: 

 

Meghaltak 

száma 

Súlyosan sérültek 

száma 

Könnyű sérültek 

száma 

Csak anyagi 

káros 

Belterületi út 0,019 0,154 0,293 1,215 

Vasút, villamos 0,005 0,038 0,073 0,608 

Metró 0,001 0,010 0,018 0,304 

49. táblázat: Balesetben károsodottak száma összesen/107 km 

A feltételezett fajlagos baleseti érték növekedés (reálértéken) évente megegyezik a 

prognosztizált reálbér növekedési ütemmel: 
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A Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon 

elemzéséhez” című dokumentumban szereplő fajlagos baleseti értékek 

reálnövekedéssel korrigált értékei az alábbiak: 

Baleseti sérülés, 

károsodás jellege 
Halálozás 

súlyos 

sérülés 

könnyű 

sérülés 

Csak 

anyagi 

károsodás 

Fajlagos baleseti érték, 

2008.12.31. Ft 278 746 600 37 396 336 2 725 244 600 000 

Fajlagos baleseti érték, 

2008.12.31, Euro 951 029 127 589 9 298   

50. táblázat: Fajlagos baleseti értékek, 2008. évi áron, millió Ft 

A fajlagos baleseti költségek a fajlagos baleseti értékek összegének illetve a releváns 

balesetben károsodottak száma összegének szorzataként alakul az alábbi táblázat 

szerint. 

 2008 2015 

Belterületi út 1,251 1,296 

Vasút, villamos 0,331 0,343 

Metró 0,092 0,095 

51. táblázat: Fajlagos baleseti költségek, Ft/jkm 

6.2.4.3 Környezeti hatások 

A környezeti hatások közül az alábbiak számszerűsítésére került sor:  

 légszennyezés 

 éghajlatváltozás 

 zajterhelés. 

A „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedés projektek költség-haszon 

elemzéséhez” útmutató alapján a környezeti hatások változásának pénzben történő 

kifejezése járműkilométer alapon történik.  

A környezeti hatások pénzben való kifejezése során a járműkilométer változását össze 

kell szorozni a fajlagos légszennyezési, illetve éghajlatváltozási értékkel. 

A fajlagos környezeti hatás értékek a „Módszertani útmutató városi közösségi 

közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentum alapján kerültek 

meghatározásra. A tanulmány az INFRAS-IWW-2004 tanulmány alapján a következő 

fajlagos értékeket határozza meg: 

Környezeti hatás Ft/jkm (2010) Ft/jkm (2015) 

Légszennyezés 126,71 138,91 

Éghajlatváltozás 38,45 42,15 

Zajterhelés 7,37  8,08 

Környezeti hatások 
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52. táblázat:A környezeti hatások fajlagos költségei busz esetében, Ft/jkm 

A fajlagos környezeti érték növekedési ütem feltételezés szerint a GDP növekedési 

ütemével egyezik meg, ennek megfelelően állapítottuk meg a 2015. évre vonatkozó 

fajlagos hasznokat. 

6.2.4.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemeltetés változása (VOC) a személygépjárművekkel kapcsolatos 

üzemeltetési és karbantartási költségek alakulását mutatja be, kiszámításához a 

következő adatok szükségesek: 

 a forgalom változása járműkategóriánként (j/nap egységben) a vizsgálat 
időszakának éveire,  

 az adott szakaszra jellemző átlagsebesség, 

 valamint paraméterként a költségtényezők.  

A gépjárművek üzemeltetésének költségei magukban foglalják az üzemanyag- és az 

olajfogyasztást, a gumiabroncs kopásának és a jármű karbantartásának költségeit, 

valamint az értékcsökkenést. 

Az NFÜ útmutató (2011) alapján a jármű-üzemköltségek értékét két járműkategória-

csoportra az alábbi (a sebességfüggő üzemköltség) összefüggés tartalmazza.  

 C=a+b*v+c*v2 +a1+b1/v,   ha v ≥ 5 km/h 

 C (v) = C (v =5 km/h),   ha v < 5 km/h 

ahol a C két összetevője, az üzemanyagköltség:  C1=a+b*v+c*v2   , és az egyéb 

üzemköltség: C2=a1+b1/v    [EUR/jkm] 

ahol v: az átlagsebesség [km/óra] (input adat) , a, b, c, a1, b1 paraméterek az alábbi 

táblázat szerinti értékek. 

Járműkategória a b c a1 b1 

Könnyű jármű 22,47918282 -0,39905515 0,002817987 20,98883566 120,8053952 

53. táblázat: Költségtényezők a jármű-üzemköltség becsléséhez 

A fenti eljárással meghatározható „C” járműüzem-költség 1 járműkilométerre vonatkozó 

fajlagos költséget ad meg, amely megszorzandó az elemi szakaszokra érvényes éves 

futásteljesítménnyel. Ekkor kapjuk meg a hatásterületre érvényes, személygépkocsikra 

vonatkozó, Ft-ban kifejezhető eredményt. 

A feltételezések szerint a személygépkocsik futásteljesítményének 100%-a belterületi 

úton (40 km/h átlagsebesség) jelenik meg. 

6.2.4.5 Szolgáltatási színvonal javulása 

A szolgáltatási színvonal hatásának vizsgálatára mindenekelőtt a komplex változatok 

elemzésekor van szükség, mivel a változatok között járműállományban is van 

különbség. 

Jármű üzemköltség 
változása 
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Fontos kérdés, hogy milyen értéket tulajdonítunk az utazással töltött időnek. Ez egyaránt 

függ az utazás típusától, az utas preferenciáitól, illetve az utazási körülményektől is. Az 

emberek gyakran hajlandók extra kiadásokra, vagy akár több időt is áldoznak a 

megbízhatóság és kényelem kedvéért. Ezt jól példázza, hogy van igény a különböző 

osztályú közlekedési szolgáltatásokra (ld. vasúti első osztály vagy a légi business class). 

A személygépkocsis utazások komfortja folyamatosan növekszik. Ilyen feltételek mellett 

fokozottan szem előtt kell tartanunk, hogy ha az – autó melletti – alternatív közlekedési 

módok javára szeretnénk további utasokat vonzani – vagy rosszabb esetben legalább a 

további elvándorlást megakadályozni –, akkor mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell 

fektetnünk a szolgáltatás minőségének kérdéskörére. Számos kutatás történt a 

témában, mely alapján következtethetünk, hogy az egyes, a szolgáltatási színvonalat 

befolyásoló intézkedéstípusok hatására hogyan alakul a közösségi közlekedés és a 

személygépkocsi igénybevétele, illetve ezek kapcsolata.  

A projekt megvalósítása során a szolgáltatási színvonal meghatározóan növekszik. Az 

alábbi módon becsültük meg a magasabb szolgáltatási színvonal társadalmi 

hasznosságát.  

Litman (2008) vizsgálata alapján megállapítható, hogy amennyiben a közösségi 

közlekedési szolgáltatás megbízható és komfortos abban az estben az egységnyi 

utazási költség alacsonyabb, mivel az utas kevesebb stressznek van kitéve és egyéb 

tevékenységek elvégzésére is felhasználhatja az utazással töltött időt. A fenti 

körülmények esetén a közösségi közlekedés utazási költségei az átlagosan használt 

költségérték 25-35%-ára tehető, míg a személygépkocsi esetében 35-50%. Mindezek 

alapján azt feltételeztük, hogy a szolgáltatási színvonal növekedése csökkenti az 

érzékelt utazási idő fajlagos értékét. A jelenlegi szolgáltatási szintet alapul véve, a 

gördülőállomány színvonalának emelése után az utazási időértékét a korábbi fajlagos 

érték 95%-ára becsültük. Ennek 30%-a feltételezésünk szerint a korszerűbb járműhöz, 

70%-a pedig az alacsonypadlós felszereltséghez kapcsolódik. Mivel a járműállomány 

korszerűsítése a projekt nélküli esetben is megvalósul, ezért ebben az esetben csak az 

alacsonypadlós járművekhez köthető hasznokat számszerűsítettük. 

Az átlagos fajlagos utazási időértéket (2 352 Ft/óra meglévő utasok esetében, 2015-ös 

áron) tekintve, és átlagosan 10 perc/utazást feltételezve a fajlagos haszon 2015-ben 

13,72 Ft/utazásnak adódik, ezt követően értéke követi az utazási idő értékének 

növekedését. 

Az egy utazásra jutó társadalmi hasznot az utazások számával megszorozva megkapjuk 

a magasabb szolgáltatási színvonalból származó összes hasznot. 

6.2.4.6 Városfejlesztési hatások, hasznok 

6.2.4.7 Városfejlesztési hatások, hasznok 

A hálózati vizsgálat esetében az egyes projektek hatásait egyenként és egymással 

összefüggésben is vizsgáltuk. Az egyes projektek számszerűsített városfejlesztési 

hatásait részletesen a vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányokban 

mutattuk be. Jelen tanulmányban az ott bemutatott eredményekből, valamint a teljes 

hálózat forgalmi modellezésének eredményeiből indultunk ki. Az alábbiakban az egyes 

A városfejlesztési 
hasznok általános 
számbavétele 
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projektekre vonatkozó módszertant összefoglaló jelleggel mutatjuk be, a részletes 

módszertan a 2. melléklet tartalmazza. 

A jelen dokumentumban tárgyalt V14, V15 és V16-os számú projektre vonatkozó 

költség-haszon elemzés esetében a V01-V13 projektek esetében alkalmazott – a fent 

hivatkozott mellékletben részletesen bemutatott – módszertannal teljes mértékben 

megegyező módon végeztük a számításokat.  

Az egyes projektek városfejlesztési hatásainak számítása – összefoglaló  

A városfejlesztési hatásokat a fejlesztések kapcsán várható ingatlanpiaci változásokkal 

mérjük. A fejlesztések közvetett szűkebb hatásterületén az ingatlanpiaci tendenciák 

változását alapvetően a javuló elérhetőség, valamint a közterületek fejlesztése, illetve az 

ezekhez kapcsolódó közvetett hatások (településkép, növekvő fejlesztési potenciál, stb.) 

hozza magával; az ingatlanpiacra gyakorolt hatásokat tehát egyrészt az utazási idő 

megtakarítás nagyságából, másrészt a közterületek minőségi javulásából vezetjük le.  

Az ingatlanpiaci tendenciákat a 4.2 „Projekt nélküli eset leírása” című fejezetben 

mutatjuk be. Az ingatlanpiacra gyakorolt hatások tekintetében az alábbi haszonelemeket 

vettük számításba: 

 A lakóingatlanok jelenlegi értékének változása a javuló elérhetőséggel 

 A kiskereskedelmi és szolgáltató ingatlanok bérleti díjainak növekedése a 

villamos, mint a megállók környezetében kiskereskedelmi forgalmat generáló 

közlekedési mód kapcsán 

 Az irodapiaci ingatlanok bérleti díjainak változása a javuló elérhetőséggel 

 A javuló közterületi minőség kapcsán megjelenő ingatlanár változás a lakó, 

irodai és kiskereskedelmi ingatlanpiaci szektorban 

A fejlesztések összességében a város teljes ingatlanállományának értékét növelik. A 

számszerűsített ingatlanpiaci változásokat a városfejlesztési hatások komplex 

mérőszámaként értelmezzük. A hasznok ebben az értelemben tehát elméleti 

közgazdasági haszonnak tekinthetők, függetlenül attól, hogy egy-egy érintett területen 

megvalósulnak-e olyan ingatlanpiaci adás-vételek és tranzakciók, amelyek esetében a 

haszon valóban realizálódik.  

Az egyes ingatlanpiaci változásokat az elérhetőséggel kapcsolatos számításoknál a 

projektek közvetett, szűkebb hatásterületére határoztuk meg, amely az egyes projektek 

tervezett nyomvonala környezetében egy 2×500me-s sávot fed le (lásd részletesen: 

3.2.1 „A projekt hatásterületének meghatározása” című fejezet). A közterület-fejlesztési 

elemek által generált hasznokat csak a beavatkozásokkal közvetlenül érintett 

tömbökben értelmezzük, az elérhetőség javulásából származó hasznok azonban tágabb 

hatásterületen jelennek meg. 

Mindkét esetben – tekintettel arra, hogy a hatások a tervezett nyomvonaltól való 

távolsággal arányosan csökkennek – a különböző hatásterületekre számított hasznok 

esetében egy hatásterületi korrekciós tényezőt is alkalmaztunk, amely a szűkebb 

közvetett hatásterület – az ingatlanpiacra gyakorolt elérhetőségi hatások – esetében 0,3, 
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illetve a kiskereskedelmi ingatlanok tekintetében 0,1, a határoló tömbök – közterületi 

fejlesztési elemek – esetében pedig 0,7.  

A területi adatok számítását a különböző projektek esetében, a különböző ingatlanpiaci 

szegmensekre, hatásterületekre és városrészekre (213db) külön-külön végeztük el. A 

kiindulási adatok esetében Budapest új Településszerkezeti Tervének (TSzT) 

megalapozó munkarészeiben közölt területhasználati és beépítési adatokra 

támaszkodtunk4, az adatfeldolgozás térinformatikai rendszerben történt. 

Az egyes ingatlanpiaci kategóriák esetében, hatásterületenként és városrészenként, a 

területhasználatot leíró adatok alapján határoztuk meg az adott tömbre/ingatlanra 

jellemző funkciót / ingatlanpiaci kategóriát (lakó, kiskereskedelmi és iroda), illetve annak 

területfoglalását (tömb/ingatlan területe). Az így kapott területfoglalási értékeket a 

szintterületi mutatókkal megszorozva megkaptuk az adott tömbben/ingatlanon meglévő, 

az adott funkcióhoz tartozó bruttó területnagyságot, amelyet nettó, hasznos alapterületre 

számoltunk át tapasztalati korrekciós tényezők segítségével. A kiskereskedelmi 

egységek esetében az utcai kiskereskedelem területét külön, a területi funkcióktól 

függetlenül vettük figyelembe. A „többfunkciós” tömbök/ingatlanok esetében (jellemzően 

belvárosi városközponti területek) a lakó-, kereskedelmi- és irodafunkciók arányát 

tapasztalati alapon határoztuk meg.  

Az ingatlanok értékének változását a lakófunkció szempontjából a kiemelten fontos 

célpontok elérési idejének változása, valamint a rendezett közterület eredményezi5. A 

kiindulási adatok számításnál az utazási szokásoknak (utazási célok, gyakoriságok 

korcsoportonként) megfelelő komplex elérhetőségi mutató alakítottunk ki, amelynek 

segítségével – a jelenlegi állapot figyelembevételével – meghatároztuk az ingatlanárak, 

valamint a komplex elérhetőség közötti összefüggést. A számos specifikációban, nagy 

adatbázison végzett vizsgálat eredményeként az elérés komplex mutatója és a 

lakásárak közötti összefüggés az alábbiak szerint fogalmazható meg: 

1%-kal csökkenő éves utazási idő 0,34%-kal növeli a lakások árát. 

Az összefüggést a projekt hatásterületének ingatlanpiaci adottságainak és az ott lakók 

utazási szokásainak figyelembevételével értelmeztük, tehát a modellszámítások során 

figyelembe vettük, hogy az adott hatásterület a város mely részén, milyen, az 

ingatlanpiaci szempontból meghatározó jellegzetességekkel bír, mint pl. beépítés jellege 

(családiházas vs. belvárosi társasházas beépítés), a városban elfoglalt státusz (magas 

vs. alacsony státuszú terület). Az ingatlanpiaci kérdésekkel foglalkozó közgazdasági és 

városgazdasági szakirodalom alapján feltételeztük, hogy ezen tényezők a város egy-egy 

adott területén az ingatlanárakban is megjelennek. A projekt hatására várható 

változatokat ezek után a hatásterület közlekedetés-földrajzi helyzetének 

megváltozásával mértük.  

                                                           
4 A Településszerkezeti Tervben közölt információkat a Budapest Főváros Városépítési Tervező 

Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.  

5 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték.  

A lakóingatlanok 
értékének változása – 
elérhetőség javulás 
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Az irodapiaci szegmens vizsgálatára a lakóingatlanok vizsgálatához hasonló, de 

egyszerűsítet módszertan segítségével került sor: itt csak a hatásterület (illetve érintett 

városrészek és irányítószám körzetek) és városközpont közötti elérési időt vettük 

figyelembe, tekintettel arra, hogy ezen ingatlanpiaci szegmensben az ingatlanok értéke 

a városközpont elérhetőségével mutatott releváns összefüggést. Az eredmények szerint, 

az irodák esetében a városközpont egy százaléknyi idővel gyorsabb elérése 0,61%-kal 

növeli a bérleti díjakat. 

A kiskereskedelmi ingatlanok esetében az elérési idő javulása önmagában nem 

meghatározó tényező, az minden esetben az érintett lakosság, a potenciális használók 

számának függvénye is. A kiskereskedelem/szolgáltatások tekintetében a villamosvonal 

megjelenésének két hatását tudjuk megkülönböztetni a hatásterületen. Egyrészt egy új 

villamosvonal megjelenése nagy tömegű potenciális vásárló elhaladását jelenti az adott 

útszakaszon, mely az útszakasz kiskereskedelmi egységeinek vizuális potenciálját 

növeli meg. A vizuális potenciál növekedése hozzájárul a terület teljes kiskereskedelmi 

potenciáljának növekedéséhez is, mely hatáshoz a közterület felújítás is hozzájárul. Ez a 

hatás az útvonal hosszában nagyrészt egyenletesnek mondható. A második hatást az 

egy-egy új megállóban megjelenő tömeges, potenciális vásárlók adják, mely a megálló 

bizonyos távolságában erősíteni fogja a helyi kiskereskedelmet (de a vonal többi részén 

esetleg gyengítheti azt).  

Miután a kiskereskedelmi és szolgáltató egységek esetében a hatásmechanizmus eltér 

a lakó- és irodaingatlanok esetében feltártakétól, a fentiekhez hasonló modellszámítások 

elvégzésére nem volt mód. A bérleti díjak növekedését itt hazai és nemzetközi 

benchmarkok alapján, az egyes vonalak és városrészek esetében egyedileg, szakértői 

becsléssel határoztuk meg.  

A fejlesztésekhez kapcsolódó közterület-megújítások jelentősebb változást jelentenek a 

jelenlegi állapothoz képest, például új funkciók megjelenése (pl. pihenés - padok), 

jelentősebb minőségi fejlesztés (új burkolat, díszburkolat), utcafásítás, stb., valósul meg 

az érintet vonalak mentén. Ezeknek a hatása a szomszédos tömbökre, ezeken belül is 

elsősorban az egyes fejlesztéssel érintett közterületek szomszédságában lévő 

ingatlanok esetében jelentkezik. Általában, a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján 

maximum 2,5%-os árnövekedéssel számolhatunk6, azonban a hasznok jellemzően 

függenek az érintet területek a városban elfoglalt státuszától. Míg a magas státuszú 

területeken az értéknövekedés 2,5%-os lehet, addig az alacsonyabb státuszú területek 

esetében a közterület-fejlesztési beavatkozások kevésbé jelentős hatást érnek el, 

tekintettel arra, hogy az itt lakók számára egyéb tényezők (pl. lakásméret) nagyobb 

fontosságúak. 

Az általános becslések, benchmarkok, valamint a hipotézisek figyelembe vételével a 

közterületi fejlesztési elemek az ingatlanárakra gyakorolt értéknövekedése a terület 

státuszától függően 1,2% - 2,5%-os nagyságrendet ér el.  

                                                           
6 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték.  

A kiskereskedelmi / 
szolgáltató- és 
irodaingatlanok 
értékének változása – 
javuló elérhetőség 

A közterület-fejlesztési 
elemek az 
ingatlanárakra gyakorolt 
hatásai 
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A hálózati hasznok számítása során az egyes projektek által generált hasznokat, 

valamint a hálózat elemeinek egymásra hatásából eredő hasznokat vettük számításba; 

ezen utóbbiak a hálózatba szervezett projektek közötti szinergikus hatásokból eredő 

hasznoknak tekinthetők. Míg az elérési idő változásával arányos hasznok esetében a 

hálózatba szervezett projektek együttesen jelentősebb hatást érnek el, mint tennék ezt 

külön-külön (hálózati szinergia), addig a közterület-fejlesztési hasznok esetében ilyen 

egymásra hatásról nem beszélhetünk; ez utóbbi esetben az projektek összesített 

haszna megegyezik az egyes projektek hasznainak összegével.  

A városfejlesztési hasznok az elérési idő csökkenéssel (utazási idő megtakarítással) 

arányos eleme esetében egy „hálózati korrekciós tényezőt” határoztunk meg, amelynek 

nagysága a hálózati szinergikus hatásokból vezethető le. A korrekciós tényező az egyes 

projektek esetében külön-külön modellezett és összegzett, valamint a hálózatban 

együttesen modellezett utazási idő megtakarítás értékek hányadosa.  

A tényező számításához tehát egyrészt meghatároztuk külön-külön az egyes elemek 

esetében várható utazási idő megtakarítást (lásd még az egyes projektek Előzetes 

Megvalósíthatósági Tanulmányai), majd ezeket összegezve kaptuk meg azt az értéket, 

amely megmutatja, hogy a projektek összesítve, de egymástól függetlenül, milyen 

nagyságú utazási idő megtakarítást hoznak. Ezután a teljes hálózat esetében is 

meghatároztuk az összes utazási idő megtakarítást. A két érték aránya megmutatja, 

hogy mennyivel nagyobb hatás érhető el a projektek együttes, hálózatban történő 

megvalósítása esetén, mint külön-külön.  

Az elérhetőség javulásából származó, az egyes projektekre egyenként kiszámolt, az 

ingatlanérték-növekedésből származó hasznokat ezen hálózati tényezővel korrigáltuk. A 

korrigált értékeket összegezve megkapjuk a hálózat esetében várható, az elérhetőség 

javulása által generált hálózati városfejlesztési hasznokat.  

A hasznok számításánál csak azon projekteket vettük figyelembe, amelyek esetében 

egyértelműen azonosíthatók a projekt szűkebb közvetlen hatásterületei, tehát azon 

területek, ahol a városfejlesztési hasznok elsősorban jelentkeznek. A hálózati 

vizsgálatok városfejlesztési hasznai körének számításába így csak azon projekteket 

vontuk be, amelyek esetében jelentősebb új villamos vonalépítés is történik, a kisebb 

léptékű, elsősorban vágánykapcsolatok kialakítását célzó projekteket nem vettük 

figyelembe. Ilyen esetek voltak a V07-es „A 2-es és 51-es villamos összekötésé – Haller 

u. - Soroksári út delta vágánykapcsolat kiépítése”, a V13 „Nagykörúti 

villamosközlekedés kiterjesztése a budai oldalon - Északi kinyitás Hüvösvölgy felé” 

projektek, valamint a trolifejlesztési projektek, amelyek esetében feltételeztük, hogy a 

városfejlesztési hasznok a közlekedési hasznokhoz képest elhanyagolható nagyságúak.  

6.3 A FORGALMI MODELL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS AZ 

UTASFORGALMI VIZSGÁLAT MÓDSZERTANA 

A közlekedési vizsgálatot a közösségi közlekedési és közúti hatások szakszerű 

előrebecslése érdekében kifejlesztett komplex közlekedési modellezéssel végeztük. 

Ehhez a nemzetközileg akkreditált és széles körben használt VISUM programot 

A hálózati hasznok 
számítása 
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használtuk. A programcsomag részletes leírása a szoftverfejlesztő PTV cég honlapján 

(www.ptvag.com) található meg. 

A VISUM egy széleskörű, rugalmas szoftverrendszer közlekedéstervezéshez, 

igénymodellezéshez és hálózati adat menedzsmenthez. A szoftvert a világ összes 

kontinensén használják városi, regionális, országos és nemzetközi modellekhez. 

Alkalmazkodva a multimodális tervezéshez és hálózati analízis igényeihez a VISUM 

tartalmazza az összes releváns közlekedési módot (pl.: személygépjármű, 

személygépjármű utas, teherszállító jármű, busz, vonat, motor, kerékpár és gyalogos.), 

ami lehetővé teszi konzisztens hálózati modellek létrehozását. A VISUM továbbá nyújt 

különféle ráterhelési eljárásokat és elemeket a négy lépcsős modellezéshez, amik épp 

úgy tartalmazzák a trip-end alapú és a tevékenység alapú megközelítéseket. 

 

72. ábra: VISUM modell screenshot 

A VISUM egy Microsoft Windows alapú közlekedéstervező szoftvercsomag, amely 

számos interfészt tartalmaz mind a Windows környezettel való, mind egy egyéb 

irányadó ipari formátumokkal való adat és képi kommunikációhoz.  Továbbá a VISUM 

rendelkezik egy olyan objektum-orientált elvvel, ami lehetővé teszi a felhasználók 

számára, hogy a szoftverhez saját alkalmazásokat fejlesszenek VISUAL Basic vagy 

bármilyen programozási nyelv használatával. A VISUM több mint hagyományos 

modellezés, biztosítja a legmodernebb közlekedéstervezési eszközöket a hálózati 

vizsgálati módszerek lehető legteljesebb kínálatával.  A VISUM tartalmaz olyan 

beágyazott elemeket, melyek segítik piacvezető térinformatikai szoftvercsomaggal az 

ArcGIS-szel való könnyű integrációt. 

A VISUM annak idején a hagyományos négy lépcsős modellezéshez lett kifejlesztve, de 

emellett nagyon hatékony eszköz a közlekedéstervezőknek a hálózat analízishez és 

adat menedzsmenthez. Egyedi erőssége a közösségi közlekedési szolgáltatási részletes 

tervezése, menetrendi adatmodelljei túlmutatnak a hagyományos modellezésen. A 

VISUM támogatja a 64bit-es operációs rendszereket, ami lehetővé teszi jóval nagyobb 

méretű hálózatok kezelését és hatékonyabb vizsgálatokat a kibővített memóriának 

köszönhetően. 

http://www.ptvag.com/
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A szoftver részletes közösségi közlekedési modulja segíti a közforgalmú hálózatok 

hatékony felépítését az interaktív viszonylat és járatszerkesztővel, a háromrétegű 

megállórendszerrel és a minden részletre kiterjedő menetrendszerkesztő modulokkal. A 

VISUM lehetővé teszi továbbá a szolgáltatók és járművek definiálását, ami nagy 

segítség lehet vonali és hálózati szintű kapacitásvizsgálatokhoz is. Ezen felül a VISUM-

ban található egy hatékony költség-bevétel modell is, ami az alábbi összetevőkből áll: 

jegyrendszer modellje, járművek és fordájuk, járművekhez és szolgáltatókhoz tartozó 

állandó és változó működési költségek. 

  



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          207 

  

A VISUM legfőbb előnyei összefoglalva: 

 az összes releváns adat megjelenítése egy modellben 

 részletes analízis és tervezés 

 magas minőség a konzisztens hálózati modelleknek köszönhetően 

 GIS orientált és részletes térinformatikai alkalmazás 

 egyedi használat, a nyitott rendszer elv miatt 

 felhasználó által meghatározható részletességi szint 

 számos interfész adat bevitelhez és exportáláshoz (pl.: VISSIM, 

mikroszimuláció) 

Budapest agglomerációs térségében a projekt által érintett vonalak jellemzően a 

munkába (iskolába) járó ingaforgalom kiszolgálását biztosítják. Az utazások nagy része 

ennek megfelelően rövid. Az egymáshoz közel fekvő településeket a gyakori 

vonatközlekedés mellett sűrű buszközlekedés is kiszolgálja, ama vasútra történő 

ráhordás helyett jellemzően ugyancsak a Fővárosba szállítja az utasokat. A vasút 

szorosan kapcsolódik a fővárosi közlekedési rendszerhez, és az utazások nagy része 

átszállással folytatódik Budapest városi körzetei felé. Az agglomerációs, 

összeközlekedési forgalmi modellünket a projekt céljainak megfelelően alakítottuk át. 

6.3.1 Területi modell 

A forgalmi modell a vizsgált térségben fellépő forgalmi igényeket koncentrálva, 

úgynevezett körzetekhez rendelve kezeli. A város és az agglomeráció egyes homogén 

területeit lehatárolva, a forgalom a kialakított kiinduló és célkörzetek között jelentkezik. A 

forgalmi igényeket az ún. "honnan-hová" mátrixokban írhatjuk le. 

 

73. ábra Az agglomerációs modell 

A területi modell Budapestre és annak agglomerációjára terjed ki, mely felöli Pest 

megye egész területét kiegészítve a projekt által érintett megyénk kívüli területekkel. A 
Körzetbeosztás 
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modellben a területet 855 forgalmi körzetre osztott, a modellezett forgalmi körzetek 

típusai a következők: 

 520 városrendezési körzet (VRK) Budapesten, (szükség esetén finomabb 

felbontással, részekre osztottan) 

 211 körzet agglomerációban (jelentős városok: 2-5 körzet, községek: 1 körzet), 

 52 bevásárlóközpont/hipermarket, 

 23 logisztikai központ, 

 47 externális körzet (kordonpont, modellhatáron), 

 2 speciális körzet: Ferihegyi repülőtér I és II terminál. 

 

 

74. ábra: Az agglomerációs modell körzetbeosztása 

A forgalmi körzetek beosztását a vizsgált területeken a szükséges mértékben tovább 

bontottuk, ennek célja a modell felbontásának javítása volt. 
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75. ábra: A konnektorok elhelyezése (minta) 

A körzeteket és az úthálózatot úgynevezett konnektorok kapcsolják össze. A zóna 

kimenő, és beérkező forgalma ezeken keresztül jelenik meg a modellben. A legtöbb 

zóna több, járműkategóriánként eltérő súlyú konnektorral rendelkezik, ez reprezentálja a 

főbb forgalomvonzó helyeket (parkoló, gyár, bevásárló központ, stb.). 

6.3.2 Hálózati modell 

A hálózati modell a közúti és vasúti hálózatot a számítógépes program számára 

kezelhető formában, paraméterekkel leíró adatállomány. A számítógépes ráterhelési 

modell ezen adatok alapján a hálózat egyes pontjai közötti utazások, mozgások idejét, 

sebességét, hosszát, költségeit számítja. Ezért a modellhálózatot úgy kell felépíteni, 

hogy azon a valóságra jellemző mozgások, útvonalak követhetők legyenek, 

szerepeljenek benne a lényeges hálózati elemek, azonban a kevésbé fontos szakaszok 

feleslegesek. 

A közút közlekedési hálózati modell a következő, főbb paramétereket tartalmazza: 

 Útkategória, 

 Sávszám, sávkapacitás, megengedett sebesség, 

 Úttípus-függő forgalom-kapacitás függvény, 

 Csomóponti kanyarodó tiltások. 

A város és környékének úthálózatát a modellben ~23 000 szakasz, és 8 000 csomópont 

reprezentálja. A szakaszok jellegük szerint lettek útkategóriákba sorolva. 

Feladó pontok 

Közúti közlekedési 
hálózati modell 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          210 

  

 

76. ábra: A modell úthálózata 

Budapesten belül belső és külső területeket különböztettünk meg, az azonos kategóriájú 
és sávszámú utak területenként eltérő paraméterekkel rendelkeznek, így egy belső 
területen futó utak szabadáramlási sebessége és kapacitása jellemzően alacsonyabb, 
mint a ritkábban lakott külső területeké. A modellben a területileg eltérő típusokat is 
figyelembe véve közel 50 különböző úttípust különböztettünk meg. A fontosabb 
úttípusok paramétereit tartalmazza az alábbi táblázat. 

Név Sávok száma Kapacitás 

[Ejm/h] 

Szabadáramlási 

sebesség [km/h] 

 Autópálya Belterület 2x2 2 3 200 100 

 Autópálya Belterület 2x3 3 5 100 100 

 Autópálya külterület 2x2 2 4 000 115 

 Autópálya külterület 2x3 3 4 950 115 

 Autópálya külterület 2x4 4 6 400 100 

Autóút 2x1 1 1 500 90 

Autóút 2x2 2 2 000 105 

Főút I. BP Belső 2x1 1 850 35 

Főút I. BP Belső 2x2 2 1 700 50 

Főút I. BP Belső 2x3 3 2 550 50 

Főút I. BP Belső 2x4 4 3 400 50 

Főút I. BP Külső 2x1 1 975 50 

Főút I. BP Külső 2x2 2 2 200 60 

Főút I. BP Külső 2x3 3 3 000 60 

Főút I. K 2x1 1 1 000 80 

Főút I. K 2x2 2 2 400 80 
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Főút II. BP Belső 2x1 1 750 30 

Főút II. BP Belső 2x2 2 1 300 40 

Főút II. BP Külső 2x1 1 900 50 

Főút II. BP Külső 2x2 2 1 700 55 

Mellékút 2x1 1 800 65 

BP Belső gyűjtő 2x1 1 600 25 

BP Külső gyűjtő 2x1 1 700 40 

BP Belső gyűjtő 2x2 1 1 200 40 

BP Külső gyűjtő 2x2 1 1 700 50 

Mellékút 2x1 1 800 65 

Lakóutca BP Belső 2x1 1 225 20 

Lakóutca egyéb 2x1 1 300 20 

Vasúti átkelő 1 950 10 

54. táblázat A modellben használt főbb úttípusok 

A csomópontok főbb paraméterei az csatlakozó úthálózati elemek rangjától függő 

kanyarodási időbüntetések, a kanyarodási irányok kapacitása, illetve a kanyarodási 

tiltások 

A közösségi közlekedési hálózati modellt a műszaki és üzemi és szolgáltatói jellemzők 

alapján a következő hálózati elemekből építettük fel: 

 MÁV-vonalak, 

 BKV hév vonalak, 

 BKV metróvonalak, 

 BKV villamos vonalak és a fogaskerekű vasút, 

 BKV autóbuszvonalak, 

 BKV trolibuszvonalak, 

 Volán-autóbuszvonalak. 

A közösségi közlekedési hálózati modell a következő paramétereket tartalmazza: 

 BKV, MÁV, Volánbusz hálózat: viszonylatok vonalvezetése és megállóhelyei, 

 üzemi paraméterek (2013. évi menetrend alapján, átlagos hétköznapi 

menetrend) 

 gyaloglási és átszállási szakaszok, gyaloglási idők, 

 várakozási idők, felszállási idők, átszállási időbüntetések és eszköz-specifikus 

súlyok. 

Közösségi közlekedési 
hálózati modell 
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77. ábra: A modellezett jelenlegi budapesti és hozzátartozó elővárosi közforgalmú közlekedési 

hálózat 

A közúti közlekedési hálózati modell felöleli a teljes főúthálózatot, valamint a 

gyűjtőutakat és esetenként a lakó illetve kiszolgáló utakat is. 

6.3.3 Forgalmi igények, ráterhelési eljárások 

A forgalmi igények két fő rétegét különböztetjük meg. A modell külön kezeli a közúti 

forgalmat leíró mátrixokat és a közösségi közlekedés egyes rétegeinek mátrixait. Az 

alábbi fejezetben ismertetjük, hogy ezek az igénymátrixok milyen adatokból épülnek fel 

és milyen ráterhelési eljárásokat használtunk a modellezés során. 

A közösségi közlekedési mátrixunk három rétegből áll, melyek az alábbiak: 

 Belső budapesti utazások: Budapest közigazgatási határát át nem lépő 

utazások 

 Vasúti agglomerációs utazások: Jellemzően olyan vasúti agglomerációs 

utazások, melyek Budapesten kezdődnek vagy ott végződnek és átlépik a 

város közigazgatási határát 

 Volán agglomerációs utazások: Jellemzően olyan autóbuszos agglomerációs 

utazások, melyek Budapesten kezdődnek vagy ott végződnek és átlépik a 

város közigazgatási határát 

A jelenlegi közösségi közlekedési utasforgalmi mátrixok a következő utasforgalmi 

adatforrások igénybe vételével készült: 

 Budapest és 24 BKV által kiszolgált agglomerációs település viszonylatában: 

2004. évi BKV háztartásfelvétel, 

Forgalmi igények 

Közösségi közlekedés 
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 Budapest és a többi agglomerációs település viszonylatában: 2006. évi MÁV és 

Volán forgalomszámlálás Budapesten belül, Budapesti Közlekedési Szövetség 

(2006). 

 MÁV-START Zrt. 2011. évi jegyeladási statisztikái  

 2009-2010 évi vasúti és Volán autóbusz utasforgalmi számlálások és 

felvételek, KTI 

 MÁV-START Zrt. 2007-2010 évi utasszámlálási adatai 

 BKK teljes körű autóbusz és részleges kötöttpályás számlálásai 2012-2013. 

A forgalmi alapadatok megegyeznek az S-Bahn tanulmányhoz felhasznált 

forgalomfelvétel adataival (BKV 2004. évi felvétel). A modellt a Közlekedés Kft. 

közreműködésével fejlesztettük ki. 

A háromrétegű közösségi közlekedési mátrixot (csak BKV viszonylatokat használók, a 

MÁV érintett vonalait használók, a főváros határát Volánbusszal átlépők), az általunk 

használt modellben összevonva kezeljük, az agglomerációs utazások módválasztása a 

területi sajátosságok és a kínálat alapján, a ráterhelés során történik. 

A közösségi közlekedési mátrixot – a vizsgált területen – a 2011. évi MÁV és VOLÁN, 

illetve 2012-2013. évi BKK keresztmetszeti és megállóhelyi fel/leszálló utasforgalmi 

adatok alapján a kalibráltuk. (Az adatok egy része konkrét számlálások alapján állt 

rendelkezésre, míg más helyeken a 2007. évi számlálási adatokat szoroztuk fel az 

egyéb vonalakon kapott fejlődési szorzótényezővel.) 

A közösségi közlekedési mátrixokat a közösségi közlekedési hálózatra többútvonalas 

ráterhelési eljárással terheltük rá. Ennek során az adott időtávnak és változatnak 

megfelelő mátrixot az érzékelt utazási idők és az eljutási költségek segítségével 

terheltük a megfelelő közlekedési hálózatra. A PTV VISUM programrendszerében egy 

utazás során az utazási idő (háztól-házig) meghatározásához (JT) utazás induló 

körzetéből az utazás cél körzetéig a következő időelemeket vesszük számításba. 

 

Eljutási idő eleme Együttható 

Rágyaloglási idő (AT) 1,5 

Várakozási idő (OWT) 1,5 

Járművön töltött idő (IVT) 1,0* 

Átszállási várakozási idő (TWT) 2,0 

Gyaloglási idő (WKT) 2,5 

Elgyaloglási idő (ET) 1,5 

Átszállási büntetés 2 perc 

55. táblázat: Az érzékelt eljutási idő elemei 

  

ijij ETWKTTWTIVTOWTATJT )(    
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Az érzékelt eljutási idő elemeit a 78.  szemlélteti: 

 

78. ábra: Az érzékelt eljutási idő elemei egy utazási folyamatban 

*Megjegyzés a 55. táblázat: Az érzékelt eljutási idő elemeihez: a járművön töltött idő 

súlya közlekedési alágazat és viszonylatfüggő. Ennek az eszközspecifikus súlynak az 

elsődleges célja annak a reprezentálása, hogy az utasok jobban preferálják a 

kötöttpályás közlekedési módokat, azon belül is elsősorban a metrót. 

A várakozási idők elsősorban az adott napszakok követési időközével függnek össze, és 

egy úgynevezett érkeztetési függvény írja le őket, melynek független változója az adott 

időszak járatszáma.  

A háztartásfelvételek eredményeiből kijött, hogy az emberek preferálják a nagyobb 

gyaloglási távolságokat és időket a megfelelő szintű szolgáltatás elérése érdekében, így 

a modell hálózatán 10 perc gyaloglást engedélyeztünk. Ez azért fontos, mert a 

valóságban az alacsony kiszolgálású városrészeken az utasok inkább gyalogolnak, mint 

a megállóban várakoznak. 

A modellben használt jegyrendszer tartalmazza a Budapest közigazgatási határán kívül 

alkalmazott országos, utazáshossz alapú jegyrendszert és BKV utazásszám alapú 

jegyrendszerét is. Különbséget teszünk a bérlettel rendelkező és bérlet nélkül 

(vonaljeggyel) utazók között, mivel a két utas rétegnek eltérően alakulhatnak a tényleges 

utazási költségei az útvonalválasztás függvényében. A modell az adott időponthoz és 

adott relációhoz kötött legrövidebb utat az érzékelt eljutási idők és az utazási költségei 

alapján számolja ki. 

A ráterhelési eljárásnál követési idő alapú terhelést használunk, mivel a budapesti 

hálózat esetén - figyelembe véve a hálózat sűrűségét és az alacsony követési időket – 

ez tükrözi legjobban az utasok viselkedését és a közösségi közlekedési hálózat 

működését. A jelenlegi állapot terhelési eredményei az alábbi ábrán láthatók közösségi 

közlekedés esetén. Az ábrán a különböző alágazati módokat különböző színekkel 

jelöltük. 

Közösségi közlekedési 

ráterhelés 
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79. ábra Jelenlegi közforgalmú közlekedési terhelés 

A személyi közlekedési utazási igényeket három járműkategóriát (szgk, ktgk, ntgk) 

elkülönítve kezeljük. A modellben az átlagos napi, a csúcsidei reggeli, illetve a csúcsidei 

délutáni forgalmi helyzeteket vizsgáljuk. A különböző járműkategóriák esetében az 

útvonalválasztás többtényezős költségfüggvény segítségével, többlépcsős ráterhelési 

eljárás során történik. 

 

80. ábra Budapest közút hálózati terhelése (belső) 

A költségfüggvény a teljes utazás költségét a zónákat „bekötő” konnektorok ellenállását, 

a csomóponti mozgásokat kanyarodási irány (jobb, bal, egyenes) és alá-főlé rendeltség 

Közúti közlekedés 
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szerint különböző mértékben terhelő időbüntetést, illetve a szakaszokra jellemző 

ellenállást veszi figyelembe. 

A szakaszokra jellemző ellenállásban járműkategóriánként eltérő súllyal az alábbi 

tényezőket vesszük figyelembe: az utazási távolság, az útvonalon található útdíj 

(esetenként parkolási díj), illetve a forgalomnagyságtól függő eljutási idő. Ez utóbbi elem 

úttípusonként különböző paraméterezésű BPR típusú VDF (forgalomnagyság-

késedelem) görbe segítségével határozza meg az adott szakaszon az aktuális forgalmi 

terhelés hatására kialakuló eljutási időket. 

A Magyar Közút Kht. állandó forgalomszámláló mérőhelyeinek (műszeres forgalom és 

sebességmérés) adatait felhasználva állítottuk elő a forgalomnagyság-sebesség 

összefüggéseket, több úttípusra vonatkozóan. 

A forgalomnagyság-sebesség görbéket forgalomnagyság-időveszteség (eljutási-idő 

növekedés) alakra alakítottuk, a VISUM modellben használt BPR-formának 

megfelelően. 

A következő úttípusokra készítettünk VDF függvényeket: 

 autópálya, 

 autóút, 

 főút külterületi szakasz, összekötő és bekötő út külterületi szakasz, 

 átkelési szakasz, főbb városi szakaszok 

 gyűjtő utak 

 mellék utak 

 

81. ábra Forgalomnagyság - időveszteség összefüggések 
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A fenti ábra vízszintes tengelyén a forgalomnagyság (Ejm/ó), függőleges tengelyén a 

Tcurrent/T0 arány, azaz a terhelés estén alkalmazott sebességhez és a szabad 

sebességhez tartozó menetidő aránya látható.  

A ráterhelés során „equlibirium” ráterhelési eljárást használtunk, 3 járműkategória 

részletességgel.  

A ráterhelésnél az útvonalkereső eljárások a legkisebb költségű útvonalakat keresik 

meg. A költségek négy részből, az időköltségből, az üzemköltségből, parkolási díjból és 

az útdíjból állnak, melyek az utazási idővel (időköltség), illetve utazási távolsággal 

(üzemköltség, autópályadíj) egyenesen arányosak. A négy költség lineáris kombinációja 

adja az ún. generalizált utazási költséget (Ft), ahol lényeges ezek egymáshoz képesti 

aránya. 

A közúti utazások költségeit, az úgy nevezett generalizált költséget a következő elemek 

alkotják: 

CGK = CVOC + CTIME + CPARK + CTOLL 

CVOC = a szokásos költségelemek, esetleg egyszerűsített számítási mód a (részben) 

városi körülmények miatt  

CTIME = modellszámítási alapokon kapott időérték 

CPARK = a célkörzetre jellemző (átlagos) parkolási díj, amely indok szerint különböző 

mértékűre tehet: 

CTOLL = útdíjak 

A közúti ráterhelés eredménye Budapesten és a közvetlen budapesti agglomerációban 

az alábbi. 

 

82. ábra Jelenlegi közúti terhelés 

Ellentétben a közösségi közlekedési ráterheléssel itt a teljes budapesti forgalmat 

ráterheljük a hálózatra, mivel az útvonalválasztás és a az utak aktuális sebessége 

forgalomfüggő. 

Közúti ráterhelés 
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6.3.4 A forgalmi mátrixok kalibrálása 

A közösségi közlekedési mátrixok kalibrálása a korábba ismertetett keresztmetszeti 

forgalomszámlálási adatok alapján történt. A mátrixok korrigálásához az úgynevezett 

TFlowFuzzy eljárást használjuk. A módszer lényege, hogy egy régebbi, már validált 

mátrixot aktualizálunk számlált – jelen esetben keresztmetszeti – forgalmi adatokkal. Az 

eljárás során az egyes relációk között és a mátrix sarokösszegben is történhet változás. 

A fővárosi modell legutóbbi kalibrációja során használt keresztmetszeteke az alábbi ábra 

mutatja be. 

A közúti forgalmi igénymátrixok kalibrálásához a korábbi munkáinkhoz készült 

keresztmetszeti és csomóponti forgalomszámlálási eredményeket használtuk fel. A 

forgalomszámlálási helyeket szemlélteti az alábbi ábra. 

 

83. ábra Kalibráló keresztmetszetek 

Közösségi közlekedési 
mátrixok kalibrálása 

Közúti mátrixok 
kalibrálása 
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84. ábra Közúti forgalomszámlálási helyek 

6.3.5 A közlekedési módválasztás 

Az új közösségi közlekedési utasok számát egy úgynevezett Inkrementális Logit 

Modellel számoltuk. A Logit módszer lényege, hogy relációnként összehasonlítja az 

egyes közlekedési módok hasznosság függvényeit és ezek exponenciális arányából 

számolja a módok közti megoszlást. Esetünkben a jelenlegi helyzet modal splitjét 

ismerjük, ezért cél az egyes módok hasznossági függvényének megváltozásának 

hatásának vizsgálata. Azokban az esetekben, ahol a hasznossági függvényeknek csak 

egy vagy kevés paramétere változik az Inkrementális Logit Modell használta indokolt. 

Jelen projektben a változást a közösségi közlekedési eljutási idők megváltozása jelenti, 

tehát a személyi közlekedés hasznossága állandónak tekinthető egy időtávon belül 

projektes és projekt nélküli esetben.  

Az Inkrementális Logit Modell, tehát a - Logit Modellel ellentétben - a hasznossági 

függvény változásával (∆U) számol, melynek képlete az alábbi: 
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Ahol: 

P= az adott közlekedési mód aránya 

∆U=az adott közlekedési mód hasznosságának változása 
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A hasznossági függvények közlekedési módonként eltérő módon épülnek fel.  Az egyéni 

közlekedés esetén az utazás alábbi jellemzőit vettük figyelembe: 

 Utazás költsége  

 Utazás ideje 

A közösségi közlekedés hasznossági függvénye az alábbi jellemzőket veszi figyelembe: 

 Utazás költsége 

 Utazás ideje 

 Átszállásszám 

 Átszállás ideje, minősége 

 Járműkényelem 

A kerékpáros közlekedés hasznossági függvénye az alábbi jellemzőket veszi 

figyelembe: 

 Utazás ideje 

 Kerékpáros infrastruktúra minősége (Kerékpárút minősége) 

A hasznossági függvényben e jellemzők különböző súlyozó tényezővel szerepelnek. A 

tényezők számítását Biogeme segítségével végeztük el.  
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7 VÁLTOZATELEMZÉS 

7.1 ELEMZÉSEK A VÉGSŐ VÁLTOZATOK 

MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN: Vonali 

változatok elemzése 

Ebben a pontban a vonali változatok elemzésének összefoglalása történik meg részben 

a jelen munka keretében elkészült előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, részben 

korábbi megvalósíthatósági tanulmányok eredményei alapján. 

7.1.1 Vonali változatelemzések eredménye 

7.1.1.1 Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci 

úton keresztül (V01 változat) 

A vizsgált projektekben a vizsgált alternatívák 

 közösségi közlekedési hálózati változatok, 

 műszaki (helyszínrajzi és keresztmetszeti elrendezési) változatok 

kombinációiként állnak elő.  

Jelen projekt esetében kidolgozott változatok a következő táblázatban láthatók. 

Változat 
azonosító 

Hálózati változat  Műszaki változat 

V01/a 
V01/
a 

14-es villamos 
meghosszabbítása 
Nyugati térig 

D 
Váci úton oldalvezetett, Nyugati téren végállomásozó 
meghosszabbított 14-es villamos, a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
úton trolibusz közlekedés 

V01/b_1 
V01/
b Összekötés 47 és 49-es 

viszonylatokkal 

A 
Bajcsy-Zsilinszky Endre úton középen vezetett, Váci úton 
középen vezetett villamospálya, Nyugati téren a felüljáró 
elbontásra kerül, Lehel téren a villamos a piacot érinti 

V01/b_2 
V01/
b 

C 
Bajcsy-Zsilinszky Endre úton középen vezetett, Váci úton 
oldalvezetés, Nyugati téren a közúti felüljáró megtartásával, 

V01/c 
V01/
c 

Összekötés 47 és 49-es 
viszonylatokkal és 12-es 
Nyugati térig közlekedő 
betétjárattal 

C+ 
Bajcsy-Zsilinszky Endre úton középen vezetett, Váci úton 
oldalvezetés, Nyugati téren a közúti felüljáró megtartásával, + 
Nyugati betétjárati végállomás építése 

56. táblázat A vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 V01/a V01/b_1 V01/b_1_ 
szabhid 

V01/b_2 V01/b_2_ 
szabhid 

V01/c V01/c_ 
szabhid 

Összes éves költség 634 537 1 472 012 1 815 994 1 673 668 2 017 650 1 852 641 2 196 623 

Összes éves haszon -750 336 747 018 747 018 1 668 127 1 668 127 1 624 298 1 624 298 

Haszon-költség egyenleg -1 384 872 -724 994 -1 068 976 -5 540 -349 523 -228 343 -572 325 

BCR -1,18 0,51 0,41 1,00 0,83 0,88 0,74 

57. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése (különbözet, eFt) 

Vizsgált változatok 

Változatelemzés 
eredménye 
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A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

 V01/a V01!b_1 
V01/b_1_ 

szabhid 
V01/b_2 

V01/b_2_

szabhid 
V01/c 

V01/c_sz

abhid 

Összes éves költség 
634 537 1 472 012 1 815 994 1 673 668 2 017 650 1 852 641 2 196 623 

Összes éves haszon 
(városfejlesztési 
hatásokkal együtt) 

-248 514 1 425 239 1 425 239 2 346 348 2 346 348 2 300 747 2 300 747 

Módosított haszon-
költség egyenleg 

-883 051 -46 773 -390 755 672 680 328 698 448 106 104 123 

Módosított BCR 
-0,39 0,97 0,78 1,40 1,16 1,24 1,05 

58. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági és városfejlesztési hasznainak összegzése 

(különbözet, eFt) 

Társadalmi hatékonyság szempontjából az "a" változat haszon-költség aránya negatív. 

A jelentős beruházási költségeket és a meghosszabbított villamos viszonylat 

megnövekedett üzemeltetési költségeit nem ellensúlyozza az utasoknál keletkező 

hasznok és a becsült pozitív városszerkezeti hatások összege sem. A változat műszaki 

kialakítása az Angyalföld felől érkező utasok számára közvetlen gyalogos kapcsolatot 

biztosít a nagykörúti villamosokkal és gyalogos kapcsolatot a Belváros északi térségei 

felé, azonban a Belváros nagyobb része és a további pesti és budai területek továbbra is 

a maihoz hasonlóan, csak átszállással érhetők el. 

A b_2 változat az összes haszon szempontjából a legjobb mutatóval rendelkezik. 

Haszon-költség aránya alig marad el a „C” változatétól, ezért a hálózati szintű 

vizsgálatokba ezt a változatot is javasoljuk továbbvinni. 

A kialakított hálózat közvetlen, átszállás nélküli eljutást biztosít a külső területekről 

érkező utasok számára a Belvárosba központi és déli térségeibe, a Bartók Béla úton 

Dél-Budára és külső budai kerületekbe, ugyanakkor a nagykörúti villamosokkal létrejövő 

közvetlen átszállás a többi változat előnyeit is megtartja. A betétjárati végállomás 

lehetőséget ad arra, hogy az Újpest- dél-Buda relációban a férőhely-kínálatot kedvezően 

lehessen az igényekhez igazítani. A közúti felüljáró megtartása a bontási költségek 

elmaradása mellett a közúti közlekedés zavartatása szempontjából is kedvezőbb, mivel 

a Váci úti főirány kiemelésével a szintbeni csomóponti ágakban a többi irány számára 

nagyobb kapacitás biztosítható. 

A b_2 és „C” változat  abban az esetben is hatékony marad, ha a beruházási 

költségekben a Szabadság híd pályalemez cseréjének költségét is figyelembe vesszük a 

beruházási költségek között. 

A pályalemez cseréje a járműtömeg esetleges növekedése (új, beszerzés alatt álló 

járművek) által okozott teherbírás problémára választ ad, ugyanakkor a vágánytengely 

távolság a meglévő szegélyek közötti távolság és a közúti forgalom fenntartása mellett 

nem növelhető, a Tatra T5C5 közlekedése továbbra is kizárt. Az űrszelvényi problémára 

jármű oldali megoldást javaslunk. 

Következtetések 
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A villamos fejlesztés a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció által 

meghatározott fejlesztési céltérségeket közvetlenül nem szolgál ki, azok 

vonzáskörzetében azonban szélesíti az érintett területek kapcsolatrendszerét. 

A tágabb térségben a XIII. kerület Béke téri központja, a Lehel tér, Nyugati pályaudvar 

és a Belváros felfűzésével a fejlesztés a központok közötti integrációt támogatja. 

A viszonylag rövid szakaszon megvalósuló fejlesztés nagymértékű komfortérzet-javulást 

eredményez a közösségi közlekedési szolgáltatásban a hálózatban meglévő 

„egymegállós” hiány (Lehel tér – Nyugati tér) megszüntetésével.  

A projekt megvalósítása a Nyugati pályaudvar előterének régóta esedékes átalakulását, 

a városképet zavaró közúti felüljáró megszüntetését gyorsíthatja. 

Közterületek fejlesztésébe-átértékelésébe a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nyugati 

pályaudvarnál, a Váci úton és a Lehel téren a beruházás integrálható.  

A fejlesztés legnagyobb hatása a közösségi közlekedés hálózatosodásában mutatkozik. 

Fentiek mellett a környezetvédelmi megfontolásokat is megfontolandónak tartjuk: 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapotok között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 

zajszennyezettség enyhe illetve kismértékű növekedésével lehet számolni. 

A változatok közül a legkedvezőbb az „a” változat, ahol zajvédelem intézkedések 

nélkül is megvalósítható, mert az érintett lakosság száma a magasabb 

zajtartományokban mind nappal, mind éjjel csökkeni fog.  

A többi változatot csak megfelelő zajvédelem kialakításával valósítható meg, mert 

a magasabb zajtartományokban az érintett lakosok száma növekedni fog. A változatok 

között az alábbi sorrend van: b_2, c és b_1. 

7.1.1.2 Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi 

úton és a Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

(V02-10 változat) 

A vizsgált projektekben a vizsgált alternatívák 

 közösségi közlekedési hálózati változatok, 

 műszaki (helyszínrajzi és keresztmetszeti elrendezési) változatok 

kombinációiként állnak elő.  

A „V02: Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton” és 

„V10: Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata” projektek, mind 

térben, mind hálózatilag egy komplex rendszert alkotnak, műszaki alapú vizsgálatuk és 

műszaki tartalmuk meghatározása is egy egységben kezelve indokolt. A Közép-Budától 

Újpalotáig végigfutó tengely és vonali kapcsolatai mentén a műszaki tartalom szakaszos 

meghatározása történt meg. A számos (lásd. később) különböző hálózatfejlesztési 

változat ezen tervezési szakaszok – „modulok” – összegzésével ill. variálásával fedhető 

le műszakilag. 

  

Városfejlesztési hatások 

Vizsgált változatok 
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A moduláris rendszer elemei – tervezési szakaszok: 

 Döbrentei tér - Szent Rókus kápolna 

 Erzsébet híd - Gellért tér ill. Erzsébet híd - Batthyány tér kapcsolat (Döbrentei 

téri bekötés a budai fonódó hálózatba) 

 Erzsébet híd - Gellért tér 

 Erzsébet híd - Gellért tér ill. Erzsébet híd - Batthyány tér kapcsolat 

 Döbrentei tér – Hűvösvölgy közötti szakaszon peronok átépítése 54 m hosszú 

jármű fogadásához 

 Blaha Lujza tér és környezete 

 Szent Rókus kápolna - Kiss József utca 

 Rákóczi út - Népszínház utca kapcsolat 

 Kiss József utca - Dózsa György út 

 24-es villamos összekötése a Thököly úti viszonylattal (Baross téri harántirányú 

kapcsolat) 

 Dózsa György út - Hungária krt. 

 Hungária krt. – Bosnyák tér 

 Mexikói út 

 Bosnyák tér – Zsókavár utca – Páskomliget utca 

 Páskomliget utca – Szentmihályi út – Szilas park végállomás 

 Zsókavár utca és Erdőkerülő u. vá. átépítése (54 m-es jármű fogadására) 

A fentiek alapján a következő oldali táblázatban látható változatokat dolgoztuk ki: 
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Változat 
azonosító 

Hálózati 
változat 

azonosító 

Modell 
változat 

Változat leírás 

V02-V10/a V02-V10/a V02-V10/a Népszínház utcai villamosok meghosszabbítása Döbrentei térig 

V02-V10/b V02-V10/b V02-V10/b Népszínház utcai villamosok Döbrentei téri bekötése a budai fonódó hálózatba 

v02-v10/f v02-v10/f v02-v10/f Thököly úti villamos a Blaháig 

V02-V10/g V02-V10/g V02-V10/g 
A kelet-nyugati tengely és kapcsolatrendszerének kialakítása a budai irányban, 
lépcsőzetes kapacitásszűkítéssel 

V02-V10/v V02-V10/v V02-V10/v 
Komplex villamoshálózat kialakítása a kelet-nyugati tengelyen, Baross téri 
harántkapcsolat nélkül, Mexikói úti kapcsolattal, Hegyalja úti kiterjesztés nélkül 

V02-V10/w V02-V10/w V02-V10/w 
Komplex villamoshálózat kialakítása a kelet-nyugati tengelyen, Baross téri harántirányú, 
Mexikói úti kapcsolat és Hegyalja úti kiterjesztés nélkül 

V02-V10/x V02-V10/x V02-V10/x 
Komplex villamoshálózat kialakítása a kelet-nyugati tengelyen, Baross téri harántirányú 
és Mexikói úti kapcsolattal és Hegyalja úti kiterjesztés nélkül 

V02-V10/y_1 V02-V10/y V02-V10/y 
Komplex villamoshálózat kialakítása a kelet-nyugati tengelyen, Baross téri harántirányú 
kapcsolattal, Mexikói úti kapcsolat és Hegyalja úti kiterjesztés nélkül 

59. táblázat A vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményeit a következő táblázatok tartalmazzák. 

 V02-

10/a_1 

V02-

10/a_2 

V02-

10/a_0 

V02-

10/b_1 

V02-

10/b_2 

V02-

10/b_0 V02-10/f 

V02-

10/g_1 

V02-

10/g_2 

V02-

10/g_0 

V02-

10/v_1 

Összes 

éves 

költség 
1 549 902 1 549 902 1 549 902 1 891 431 1 891 431 1 891 431 1 416 419 3 768 991 3 768 991 3 768 991 3 345 471 

Összes 

éves 

haszon 
-7 495 130 -1 646 408 66 571 -5 735 879 112 844 1 825 822 203 773 -5 116 929 143 484 2 593 210 -5 255 483 

Haszon-

költség 

egyenleg 
-9 045 032 -3 196 309 -1 483 330 -7 627 310 -1 778 587 -65 608 -1 212 647 -8 885 920 -3 625 506 -1 175 780 -8 600 954 

BCR 
-4,84 -1,06 0,04 -3,03 0,06 0,97 0,14 -1,36 0,04 0,69 -1,57 

60. táblázat: A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése városfejlesztési hatások 

nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

V02-

10/v_2 

V02-

10/v_0 

V02-

10/w_1 

V02-

10/w_2 

V02-

10/w_0 

V02-

10/x_1 

V02-

10/x_2 

V02-

10/x_0 

V02-

10/y_1 

V02-

10/y_2 

V02-

10/y_0 

Összes 

éves 

költség 
3 345 471 3 345 471 3 049 334 3 049 334 3 049 334 3 325 393 3 325 393 3 325 393 3 242 760 3 242 760 3 242 760 

Összes 

éves 

haszon 
277 152 2 726 878 -5 296 471 -36 057 2 413 669 -4 895 736 364 678 3 770 669 -5 501 871 -241 457 3 164 534 

Haszon-

költség 

egyenleg 
-3 068 319 -618 593 -8 345 805 -3 085 392 -635 666 -8 221 128 -2 960 715 445 277 -8 744 631 -3 484 217 -78 226 

Módosított 

BCR 
0,08 0,82 -1,74 -0,01 0,79 -1,47 0,11 1,13 -1,70 -0,07 0,98 

61. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt) 

Változatelemzés 
eredménye 
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A projektváltozatok háromféle Kossuth Lajos utca keresztmetszettel számolnak (ezeket 

0, 1, 2 végződés jelzi), melyek közül a 0-s változat esetében az útvonal 

áteresztőképességét nem csökkentjük. A keresztmetszeti változatok közül tehát a 0 

változat adja a legkedvezőbb forgalmi eredményeket, függetlenül a vizsgált villamos 

változatoktól. 

Ennek megfelelően az összes vizsgált változat közül legkedvezőbbnek a V02/10x 

villamos-változat 0 keresztmetszeti módozata bizonyult. 

A legkedvezőbb haszon költség mutatóval tehát a V02/10x_0 változat rendelkezik. 

A kelet-nyugati villamostengely kialakításának projektje a jelenlegi villamoshálózat 

(főként) sugárirányú elemeinek a Belvároson keresztül történő összekapcsolásával 

létrehozható hálózat-változatok hatását vizsgálja. A projekt infrastruktúra fejlesztési 

eleme a Thököly út - Rákóczi út - Kossuth Lajos utca átépítését, villamospálya a közúti 

és tömegközlekedés számára rendelkező felületek újrafelosztásával történő kiépítését 

tartalmazza. Az építéssel a pesti és budai belvárosi közúthálózat nagyforgalmú 

szakaszain a közúti kapacitások (jellemzően) csökkennek. Az egyes változatokban adott 

közúti kapacitás a közúti forgalom erőteljes átrendeződését eredményezi, mégpedig az 

egyébként is telített belvárosi és környéki hálózaton, és jelentős közút időveszteségeket 

okoz. A közúti kialakításokat vizsgáló alváltozatok közül minden esetben a Kossuth 

Lajos utcai keresztmetszetben a legnagyobb kapacitást biztosító alváltozat adja a 

legjobb eredményeket. 

 A vizsgált hálózati változatok a Főváros külső területeinek közvetlen, átszállásmentes 

kötöttpályás belvárosi kapcsolatait teremtik meg azáltal, hogy a ma a pesti Belvárost el 

nem érő, vagy elkerülő kötöttpályás viszonylatokat az új infrastruktúra felhasználásával 

a kelet-nyugati villamostengelyen átvezetik és összekötik. Ezáltal a budai oldalról a Széll 

Kálmán tér és a Móricz Zsigmond tér irányából az M2 és az M4 által nem lefedett, vagy 

csak busszal, illetve a keleti irányokból pedig kizárólag busszal elérhető belvárosi térség 

elérhetősége javul, a forgalmi torlódásoktól mentes, magasszinvonalú kötöttpályás 

tengely jön létre. 

A projekt hatásmechanizmusa kettős: 

 a közvetlen és zavarmentes kötöttpályás belvárosi kapcsolat az átszállások 

csökkenését, így utazási idő megtakarítást eredményez, 

 a ma autóbusszal kiszolgált egyes irányokban a villamosok kiválthatják az 

autóbuszokat, így működési költség is megtakarítható. 

A villamosvonal a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció által 

meghatározott fejlesztési céltérségeket nem szolgál ki, azonban szerkezeti szerepe, a 

változatos területfelhasználási egységek, a kiterjedt lakóterületek és az útvonalára 

szerveződő központok közötti integráló képessége miatt jelentősége nagy. 

A vonal jelentősége szakaszonként eltérő, a belső szakaszon a meglévő párhuzamos 

közlekedési kínálat miatt csekély, szerepe a Keleti pályaudvar és Újpalota között 

erőteljes. 

A Bosnyák tér körül kialakuló központot a villamosvonal hatékonyan szervezi be a városi 

központrendszerbe. 

Következtetések 
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A változatok között a legjobb haszon-költség mutatóval az "x" változat rendelkezik. A 

társadalmi hasznok a "b" változat esetében is minimális mértékben meghaladják a 

költségeket. A megtérüléshez közeli mutatókkal rendelkezik az "w" a "v" és a "g" 

változat, de itt a tervezés jelenlegi szintjén becsült hasznok nem érik el a várható 

költségeket. 

Látható, hogy a közúti forgalom kapacitásainak jelentős csökkentésével tervező 

változatok negatív társadalmi haszon-mérleget mutatnak. Ennek oka a közúti 

zavartatás mértéke, amely szétterülve jóval meghaladja a közösségi közlekedés 

területén jelentkező megtakarításokat. 

A további vizsgálatokba ezt az "x" és a "v" változatot mindenképpen javasoljuk 

továbbvinni. 

7.1.1.3 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása (V03 

változat) 

Az 1-es villamos déli ága az Etele térig történő meghosszabbítással teljes értékűvé válik, 

biztosítva a teljes körirányú kapcsolatot a Hungária körút mentén. A projekt nélküli 

esethez képest a 103-as busz a teljes párhuzamosság miatt megszűnik, az M4-es metró 

átadás utáni állapotban tervezett 10-es autóbusz viszonylat pedig a Kopaszi gátig 

rövidül hasonló okok miatt. A viszonylatok járatsűrűsége és alap járműtípusa változatlan 

marad. Ezt kiegészítendő, mint opcionális változat, a V03/b1 esetében a Bartók Béla úti 

viszonylatok végállomása áthelyezésre kerül, rövidebb gyalogos kapcsolatokat 

biztosítva az átszálló csomópontban. 

Az előzetes elemzések alapján a végső változatelemzésben a következő változatok 

vizsgálatára kerül sor. 

Változat azonosító Hálózati változat Műszaki változat 

V03/a_1 

v03/a 
1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő 

meghosszabbítása 

A az Etele úton közepén vezetett villamospálya a fasor helyén 

V03/a_2 B 
az Etele úton közepén vezetett villamospálya a fasor mellett 

a belső forgalmi sáv helyén a parkolás megszüntetésével 

V03/a_3 C 
az Etele út elválasztott útpályáinak menetirány szerinti jobb 

szélén vezetett villamospálya 

V03/a_4 D 
az Etele út egyik útpályájának átalakítása kizárólag villamos 

közlekedésre, a másik útpálya kétirányúvá tétele 

V03/b 19-es meghosszabbítása Etele térre MÁV felvételi épület elé 

62. táblázat Vizsgált változatok  

Vizsgált változatok 
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A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 V03/a_1 V03/a_2 

Összes éves költség 421 883 412 264 

Összes éves haszon 257 438 257 438 

Haszon-költség egyenleg -164 445 -154 826 

BCR 0,61 0,62 

63. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások nélkül 

(különbözet, eFt) 

 V03/a_1 V03/a_2 

Összes éves költség 421 883 412 264 

Összes éves haszon (városfejlesztési hatásokkal együtt) 281 979 281 979 

Módosított haszon-költség egyenleg -139 905 -130 285 

Módosított BCR 0,67 0,68 

64. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatásokkal együtt 

(különbözet, eFt) 

A vizsgált változatok közgazdasági mutatói nem térnek el nagymértékben egymástól, 

mindkét változat mutatói negatívak, azaz a költségek meghaladják az elérhető 

hasznokat. 

A fenti változatelemzés kiegészítéseként megvizsgáltuk, hogy a 19-es vonal Etele térig 

történő meghosszabbításának(V/03 „B” változat ) hasznai meghaladják –e a változat 

költségeit. A vizsgálat a következő eredményeket hozta. 

 V03/B 

Összes éves költség 63 308 

Összes éves haszon 104 106 

Haszon-költség egyenleg 40 798 

BCR 1,64 

65. táblázat AV03/”B” változat  eredményei (különbözet, eFt) 

Látható, hogy a pótlólagos műszaki tartalom (V03/b) társadalmi hasznai meghaladják a 

változat költségeit. 

A kedvezőbb haszon-költség egyenlegű változattal (V03/a2) összesítve a V03/b jelű 

meghosszabbítás eredményeit, a következő mutatók adódnak. 

 V03/B 

Összes éves költség 475 573 

Összes éves haszon 361 545 

Haszon-költség egyenleg -114 028 

BCR 0,76 

66. táblázat AV03/a_2 és V03/”B” változat ok összesített eredménye a városfejlesztési hatások 

nélkül (különbözet, eFt) 

  

Változatelemzés 
eredménye 
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 V03/B 

Összes éves költség 475 573 

Összes éves haszon 386 085 

Haszon-költség egyenleg -89 488 

BCR 0,81 

67. táblázat AV03/a_2 és V03/”B” változat ok összesített eredménye a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt) 

Látható, hogy a haszon-költség egyenleg a V03/”B” változat tal kiegészítve is negatív 

marad, de összességében a hasznok értéke már nem sokkal marad alatta a 

költségeknek. 

A kiegészítő tételként vizsgált 19-es villamos meghosszabbítása az Etele térre hatékony 

beruházás, viszonylag kis költséggel jelentős hasznokat termel a gyaloglási távolság 

csökkentésével, megépítése ugyanakkor városképi kérdés is, illetve eldöntendő, 

mennyiben lehetetleníti el a MÁV felvételi épület meglévő és a tervezés jelen fázisában 

nem ismert tervezett funkcióját. 

Az 1-es villamos meghosszabbítása esetén az utazás idő megtakarításból és 

üzemköltségből származó hasznok nem fedezik a beruházási költségek és üzemeltetési 

költségek összegét. 

Ennek oka egyrészt a magas beruházási költség, ami részben abból adódik, hogy az 

utolsó projektszakaszban jelent meg számos olyan infrastrukturális elem (jelentős 

végállomási igények, üzemi kapcsolat, az előző projektfázisban elmaradt áramátalakító), 

melyek beruházási költségét valójában nem a meghosszabbításhoz, hanem a teljes 

projekthez lenne célszerű viszonyítani. Másrészt vélhetően a projekt nélküli esetben 

szerepeltetett, a villamoshoz mérhető kedvező eljutási idővel közlekedő, annál az 

eredményekből következtethetően jobb hálózati kapcsolatokat biztosító 10-es autóbusz 

viszonylathoz viszonyítva az 1-es villamos meghosszabbítása nem termel érdemi 

utasforgalmi hasznokat. 

7.1.1.4 Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása (V04 változat) 

A projekt mind a hálózatfejlesztés indokolta vonalhosszabbítás mértékét, mind pedig a 

tervezett vonalvezetését illetően több „változós” fejlesztés, ezért a műszaki alapú 

vizsgálat és a műszaki tartalom meghatározása is elemekre-szakaszokra lebontva 

indokolt. A különböző hálózatfejlesztési változatok ezen tervezési szakaszok – 

„modulok” – összegzésével ill. variálásával fedhetők le műszakilag. 

A moduláris rendszer elemei – tervezési szakaszok: 

 1. XIV. Nagy Lajos király út – XIII. Szent László út 

 2. XIII. Szegedi út 

 3. Béke téren kapcsolat a Szegedi útról a Lehel útra 

 4. Gömb utca – Papp Károly utca, egyvágányú kialakítás 

 5. Gömb utca – Papp Károly utca, kétvágányú kialakítás 

Következtetések 
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 6. Váci út (végállomás) – Petneházy utca – Röppentyű köz 

 7. 1-es villamos vágányai között kialakított végállomás (Árpád híd metrónál) 

Az előzetes elemzések alapján a végső változatelemzésben a következő változatok 

vizsgálatára kerül sor. 

Változat 
azonosító 

Hálózati változat 
azonosító 

Változat leírás 
Műszaki 
változat 

V04/c_1 V04/c 
Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Árpád 
híd és Lehel térig (hurokkal) 

1+2+3+4+6 

V04/c_2 V04/c 
Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Árpád 
híd és Lehel térig (1-esbe fonódtatva) 

1+2+3+5+7 

V04/e_1 V04/e 
Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Árpád 
hídig hurokban 

1+2+4+6 

V04/e_2 V04/e 
Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Árpád 
hídig 1-esbe fonódtatva 

1+2+5+7 

68. táblázat A vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 v04/c_1 v04/c_2 v04/e_1 v04/e_2 

Összes éves költség 
1 039 379 1 042 820 644 285 632 915 

Összes éves haszon 
7 566 216 7 454 725 6 014 051 6 098 024 

Haszon-költség egyenleg 
6 526 837 6 411 905 5 369 766 5 465 109 

BCR 
7,28 7,15 9,33 9,63 

69. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatások nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

 v04/c_1 v04/c_2 v04/e_1 v04/e_2 

Összes éves költség 
1 039 379 1 042 820 644 285 632 915 

Összes éves haszon (városfejlesztési 

hatásokkal együtt) 
7 681 528 7 570 037 6 107 694 6 191 667 

Módosított haszon-költség egyenleg 
6 642 149 6 527 216 5 463 409 5 558 752 

Módosított BCR 
7,39 7,26 9,48 9,78 

70. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatások figyelembe vétele mellett (különbözet, eFt) 

A projekt a Rákosrendező vasúti területének erős elválasztó hatását szünteti meg a 

tömegközlekedési utasok számára új viszonylatok létrehozásával, az egyéni közlekedők 

számára pedig új közúti kapcsolattal a vasút felett. Az új kapcsolat minden változatban 

jelentős utazási idő csökkenést eredményez a közúton és a tömegközlekedéssel történő 

eljutásban egyaránt. A közúti közlekedés feltételeinek javulásával keletkező 

hasznok tömege minden projekt-változatban magas és a projekt hasznainak 

Változatelemzés 
eredménye 
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hasonlóan nagy hányadát teszi ki.  Az eredmények szerint kedvezőbb az a hálózati 

változat, amikor a felüljárón átvezetett villamosvonal a Béke téren nem ágazik el, 

kizárólag az Árpád híd metróállomás felé ad kapcsolatot.  

A Lehel tér felé való továbbvezetés hasznai a számítások szerint nem 

ellensúlyozzák a magasabb beruházási és üzemeltetési költségeket, azonban ezek 

a változatok az elágazás nélküliekhez képest sokkal több összes hasznot 

mutatnak. 

A két műszaki alváltozat közül a hurokban vezetett változat kismértékben 

rosszabb BCR értékkel jelentkezik, hasznossága kisebb, de a különbség nem 

olyan mértékű, amely alapján a döntés meghozható.  

A vizsgálat arra is rámutat, hogy a projekt erős összefüggésben áll más projektekkel, 

például az M1, vagy a Bajcsy Zsilinszky úti villamos továbbvezetéssel, ezért a jelen 

vizsgálat eredményei a hálózati összefüggések figyelembe vétele esetén 

nagymértékben módosulhatnak. 

A villamosvonal a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció által 

meghatározott fejlesztési céltérségeket közvetlenül kiszolgálja, és bővíti azok egymás 

közötti kapcsolatrendszerét. 

Közterületek fejlesztésébe a beruházás hosszú, városképet meghatározó 

szakaszokon integrálható. 

A fejlesztés támogatja a zuglói és az angyalföldi központrendszer közötti 

integrációt. 

A két kerület közötti kapcsolatokban a fejlesztés alapvető hálózati hiányt szüntet meg, 

nagy hatása van a közösségi közlekedés hálózatosodására. A villamosvonal 

megvalósítása Rákosrendező térségének régóta esedékes átalakulását gyorsítja. 

7.1.1.5 Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása (V05 változat) 

A „Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása Csepelig” címen nevesített 

projekt, több „változós” fejlesztés, mind tervezett nyomvonalát, mind lehetséges 

ütemezését tekintve.  

A műszaki alapú vizsgálat és a műszaki tartalom meghatározása is elemekre-

szakaszokra lebontva indokolt. A különböző hálózatfejlesztési változatok ezen tervezési 

szakaszok – „modulok” – összegzésével ill. variálásával fedhetők le műszakilag. 

A moduláris rendszer elemei – tervezési szakaszok: 

 Török Flóris utca, Határ út és Topánka utca között – A 

 Topánka utca – B 

 Határ út - Baross utca – C 

 I. ütemű végállomás a Topánka utcán – D 

 Gubacsi híd, Csepel, Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca végállomás – E 

Vizsgált változatok 
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 Török Flóris utca, Topánka és Nagysándor között + Jókai utcai hurok elbontása – 

V07 projekttel összefüggő tervezési szakasz – F 

Az előkészítés során tett vizsgálatok és a Megrendelővel történt egyeztetés alapján, a 

jelen tervben bemutatott – Kossuth utcai – vonalvezetés került tételesen kidolgozásra. A 

tervezési folyamatban, az egyes szakaszokat és elemeket érintő minden felmerült, 

ésszerű elrendezési lehetőség, műszaki megoldás vizsgálata megtörtént. Tervi 

kialakítás a Megrendelővel egyeztetve véglegesült. 

A vizsgált projektben a vizsgált alternatívák 

 közösségi közlekedési hálózati változatok, 

 műszaki (helyszínrajzi és keresztmetszeti elrendezési) változatok  

kombinációiként állnak elő, a következők szerint: 

Változat 
azonosító 

Hálózati 
változat 

azonosító 

Modell 
változat 

Közúti 
modell 
változat 

Változat leírás 
Műszaki 
változat 

V05/0b1 V05/0b1 V05/0b1 V05_2 
Köztes ütem, 3-as a Topánka felüljáróig közlekedik 
Baross utcán (JÓKAI UTCAI HUROK MARAD) 

C+D 

V05/0a2 V05/0a2 V05/0a2 V05 
Köztes ütem, Török Flóris kétirányúsítva és 3-as a 
Topánka felüljáróig közlekedik (JÓKAI UTCAI HUROK 
MEGSZŰNIK) 

 A+B+D+F 

V05/0b2 V05/0b2 V05/0b2 V05_2 
Köztes ütem, 3-as a Topánka felüljáróig közlekedik 
Baross utcán (JÓKAI UTCAI HUROK MEGSZŰNIK) 

 C+D+A+F 

V05/a V05/a V05/a V05 
Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Török Flóris u. 
nyomvonalon Csepelig, a belső hurok felhagyásával, 
Pacsirtatelepi hurok megtartásával 

A+B+E+F 

V05/b V05/b V05/b V05_2 
Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Baross u. 
nyomvonalon Csepelig, a belső hurok felhagyásával, 
Pacsirtatelepi hurok megtartásával 

C+E+A+F 

71. táblázat. A vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 v05/a v05/b v05/0a2 v05/0b1 v05/0b2 

Összes éves költség 
1 368 481 1 407 431 400 908 160 724 435 649 

Összes éves haszon 
-480 086 -246 521 -65 801 42 861 -99 660 

Haszon-költség egyenleg 
-1 848 568 -1 653 952 -466 709 -117 863 -535 309 

BCR 
-0,35 -0,18 -0,16 0,27 -0,23 

72. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatások nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

  

Változatelemzés 
eredménye 
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 v05/a v05/b v05/0a2 v05/0b1 v05/0b2 

Összes éves költség 
1 368 481 1 407 431 400 908 160 724 435 649 

Összes éves haszon (városfejlesztési 

hatásokkal együtt) 
-400 988 -175 916 -48 900 57 808 -84 713 

Módosított haszon-költség egyenleg 
-1 769 469 -1 583 347 -449 808 -102 916 -520 362 

Módosított BCR 
-0,29 -0,12 -0,12 0,36 -0,19 

73. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt) 

A legkedvezőbb haszon költség mutatóval v05/0b1változat rendelkezik, ezért a vizsgált 

változatok közül a v05/0b1változat további vizsgálata javasolt. 

A 3-as villamos a Főváros fontos körirányú vonala, melynek legfontosabb szerepe a 

városközpontok közvetlen összekötése. A Hungária körúton kívüli forgalmak a külső 

fővárosi térségek között sokkal szórtabbak, mint a forgalmat koncentráló belvárosi 

főirányokban. A Csepel-Pesterzsébet-Kőbánya/Pestlőrinc irányban a jelenleg meglévő 

forgalom főirányát a 148 és 151-esautóbuszok szolgálják ki, melyek erős helyi - 

Csepeltől független - forgalmat is kiszolgálnak. A Csepel és a pesti térségek közötti 

forgalmi igényeket a 3-as villamos átvezetése csak korlátozottan képest kielégíteni. A 

magas beruházási és megnövekedő működési költségek meghaladják a 

hasznokat. A változatok közül a legkedvezőbb a rövidebb, csak az erzsébeti 

városközpontot kiszolgáló változat. A projekt erősen összefügg az észak-déli 

gyorsvasút projektjével, ezért a további hálózati vizsgálatba mindenképpen 

bevonásra javasoljuk a b és a 0b1 változatot is. 

A projekt esetében a további (Budára átvezetett) változatokat nem vizsgáltuk, a 3-

as villamos déli meghosszabbítása ezért nem vethető el. 

Városfejlesztési szempontból villamosvonal elsődleges szerepe Csepel sziget-

jellegének csökkentése, összekapcsolása a pesti oldallal. 

A csepeli városközpont a térség városszerkezeti adottságáról, a Pesterzsébet – 

Albertfalva között tervezett kapcsolatról déli irányban leszakad, ezért a Csepel-központ 

irányú vonalvezetés helyett a kelet-nyugat irányú nyomvonal a központrendszer 

integrációját hatékonyabban segítené. 

A villamosvonal a Duna-parti, a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció 
által meghatározott fejlesztési céltérségeket közvetlenül kiszolgálja. 

Zaj szempontjából a referencia állapot és a fejlesztés (0a2, 0b2, a és „B” változatok) 

következtében várható állapot között, az elvégzett érintettségi számításokból kapott 

eredmények alapján, két változat esetében (0a2, a változat) a zajszennyezettség 

kismértékű mérséklődésével, a 0b2 változat esetében semleges hatással, a „B” változat  

esetében enyhe növekedéssel lehet számolni. A fejlesztési változatok között zajvédelmi 

szempontból, a meglévő alapadatok és számított értékek alapján nem tapasztalható 

komolyabb mértékű eltérés. Ennek tükrében kijelenthető, hogy zajvédelmi szempontból 

egyik változat sem kifogásolható, az általános elvárásokon túlmenő előírások nélkül 

mindkét projekt megvalósítható. A „B” változat  csak zajvédelmi intézkedésekkel 

valósítható meg. 

Következtetések 
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7.1.1.6 2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új beépítésű 

lakóterületekig (V06 változat) 

A 2-es villamos északi meghosszabbítása több szempontból is komplex projekt: 

 2 üteme vizsgálandó: 

 meghosszabbítás Árpád híd metró állomásig 

 1.1 változat: Hosszabbítás az Árpád híd metrómegállóig az 
Újpest rkp. – Kárpát utca – Esztergomi út nyomvonalon 

 1.2 változat: Hosszabbítás az Árpád híd metrómegállóig az 
Pozsonyi út – Népfürdő utca – Dunavirág utca nyomvonalon  

 1.3 változat: Hosszabbítás az Árpád híd metrómegállóig az 
Újpest rkp. – Népfürdő utca – Dunavirág utca nyomvonalon  

 1.4 változat: Hosszabbítás az Árpád híd metrómegállóig az 
Újpest rkp. – Dráva utca – Esztergomi út nyomvonalon  

 meghosszabbítás Gyöngyösi utca metróállomásig 

 2.1 változat: Hosszabbítás a Gyöngyösi utca metrómegállóig 
a Népfürdő utca – Cserhalom utca nyomvonalon  

 2.2 változat: Hosszabbítás a Gyöngyösi utca metrómegállóig 
az Esztergomi út – Cserhalom utca nyomvonalon  

 rész-szakaszonként több ”B” változatot vizsgálunk: 

 Szent István krt. és Dráva utca között 4 változat, 

 Dráva utca és Róbert Károly krt. között 2 változat, 

 Róbert Károly krt. és Gyöngyösi utca metróállomás között 1 változat. 

 3 – a műszaki változatoktól elvében független közösségi közlekedési hálózati 
változatot vizsgálunk 

A végső változatok a közösségi közlekedési hálózati és a műszaki változatok 

kombinációjaként állnak elő. A bemutatott lehetséges változatok körét több megfontolás, 

illetve az egyeztetések alapján szűkítettük, és az alábbi kombinációt vizsgáljuk a 

változatelemzés során:  

Vizsgált változatok 
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Változat 
azonosító 

Hálózati 
változat 

azonosító 

Modell 
változat 

 

Műszaki 
változat 

V06/0_1 

V06/0 V06/0 

1.1 

V06/0_2 
1.4 

V06/0_3 
1.2 

V06/0_4 
1.3 

V06/a_1 

V06/a V06/a 

1.1 + 2.2 

V06/a_2 

1.4 + 2.2 

V06/a_3 
1.2+2.1 

V06/a_4 
1.3+2.1 

V06/b_1 

V06/b V06/b 

1.1 + 2.2 

V06/b_2 
1.4 + 2.2 

V06/b_3 
1.2+2.1 

V06/b_4 

1.3+2.1 

V06/c_1 

V06/c V06/c 

1.1 + 2.2 

V06/c_2 
1.4 + 2.2 

V06/c_3 
1.2+2.1 

V06/c_4 

1.3+2.1 

74. táblázat Vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 v06/0_1 v06/0_2 v06/0_3 v06/0_4 v06/a_1 v06/a_2 v06/a_3 v06/a_4 

Összes éves költség 970 266 921 907 889 935 954 021 1 442 988 1 427 569 1 412 327 1 380 355 

Összes éves haszon -186 804 -186 804 -1 494 117 -1 550 035 -267 139 -267 139 -1 574 451 -1 630 369 

Haszon-költség egyenleg -1 157 070 -1 108 711 -2 384 051 -2 504 056 -1 710 127 -1 694 708 -2 986 778 -3 010 724 

BCR -0,19 -0,20 -1,68 -1,62 -0,19 -0,19 -1,11 -1,18 
 

Változatelemzés 
eredménye 
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 v06/b_1 v06/b_2 v06/b_3 v06/b_4 v06/c_1 v06/c_2 v06/c_3 v06/c_4 

Összes éves költség 1 441 605 1 425 361 1 410 119 1 378 147 1 450 825 1 434 580 1 419 338 1 387 366 

Összes éves haszon -564 903 -564 903 -1 872 215 -1 928 133 -127 583 -127 583 -1 434 895 -1 490 813 

Haszon-költség egyenleg -2 006 508 -1 990 264 -3 282 334 -3 306 280 -1 578 408 -1 562 163 -2 854 233 -2 878 179 

BCR -0,39 -0,40 -1,33 -1,40 -0,09 -0,09 -1,01 -1,07 

75. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése városfejlesztési hatások 

nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

 v06/0_1 v06/0_2 v06/0_3 v06/0_4 v06/a_1 v06/a_2 v06/a_3 v06/a_4 

Összes éves költség 970 266 921 907 889 935 954 021 1 442 988 1 427 569 1 412 327 1 380 355 

Összes éves haszon 

(városfejlesztési hatásokkal 

együtt) 3 488 3 488 -1 303 824 -1 359 742 -76 846 -76 846 -1 384 159 -1 440 077 

Módosított haszon-költség 

egyenleg -966 778 -918 419 -2 193 759 -2 313 764 -1 519 835 -1 504 416 -2 796 486 -2 820 432 

Módosított BCR 0,00 0,00 -1,47 -1,43 -0,05 -0,05 -0,98 -1,04 

 

 v06/b_1 v06/b_2 v06/b_3 v06/b_4 v06/c_1 v06/c_2 v06/c_3 v06/c_4 

Összes éves költség 1 441 605 1 425 361 1 410 119 1 378 147 1 450 825 1 434 580 1 419 338 1 387 366 

Összes éves haszon 

(városfejlesztési hatásokkal 

együtt) -374 611 -374 611 -1 681 923 -1 737 841 62 710 62 710 -1 244 602 -1 300 520 

Módosított haszon-költség 

egyenleg -1 816 216 -1 799 971 -3 092 041 -3 115 987 -1 388 115 -1 371 871 -2 663 941 -2 687 887 

Módosított BCR -0,26 -0,26 -1,19 -1,26 0,04 0,04 -0,88 -0,94 

76. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt) 

A projekt társadalmi költségei minden változatban meghaladják a hasznokat. A 

projekt továbbvitelét az átfogó hálózati tanulmányba ezért nem javasoljuk. 

A Műszaki dokumentáció alapján a hatékonyság vizsgálatakor csak a 2015-ig 

megvalósuló területfejlesztések hatásaival számoltunk, a Duna – Rákos-patak – 

Váci út terület további beépülése a vonal várható utasforgalmában, és ezzel 

hatékonyságában is jelentkezik. 

Városfejlesztési szempontból fejlesztése a Budapest 2030 hosszú távú 

városfejlesztési koncepció által meghatározott fejlesztési céltérségeket a FOKA-öböl 

térségében kiszolgál, a vonal összhosszúságát tekintve viszonylag rövid szakaszon. 

Közterületek fejlesztésébe a projekt az Esztergomi úton és a FOKA-öböl térségében 

vonható be. Közterületek fejlesztésébe-átértékelésébe a Pozsonyi úton a beruházás 

integrálható. 

A fejlesztés a központfejlődéssel jellemezhető területeket elkerüli, a központrendszer 

integrációjára nincsen hatással. 

A Jászai Mari tér és a Rákos-patak között tervezett nyomvonalváltozatokat alapvetően 

megkülönbözteti, hogy a problémamentesebb építést előnyben részesítve a 

Következtetések 
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kiszolgálandó területek peremén halad, vagy bonyolultabb nyomvonallal megkísérli a 

kiszolgálandó területek belső részeinek megközelítését. 

A városrész peremén haladó nyomvonal a természetes városszerkezeti folyosót 

használja, itt közvetlen és gyors átszállókapcsolatok alakíthatók ki a keresztező vonalak 

meglévő megállóinál. A rakpart és a Népfürdő utca környezeti terheltségével a 

szomszédos funkciók már számolnak, ezért várhatóan a villamos okozta többletterhelés 

sem vezet további környezeti és lakossági konfliktusokhoz. Ugyanakkor az útvonal távol 

van a lakóterületek belső ellátási-kiszolgálási zónájától, melyeknek feltárása a vonal 

egyik alapfeladata lenne. Pozitívum, hogy a tömeges forgalmat jelentő Dagály-

strandfürdőt a vonal közvetlenül feltárja, az útvonalon egyedüli jelentős forgalmat 

generáló pontként. 

A Pozsonyi út – Esztergomi úti nyomvonal egyik előnye, hogy Újlipótváros hagyományos 

főútvonalát végig feltárja, majd egy – forgalomtechnikailag bonyolult – ugrással átkerül 

az Esztergomi útra, mely szerkezeti súlyvonalként nagyobb fejlődési potenciállal 

rendelkezik, mint a Népfürdő utca. Az Árpád híd metróállomásnál a Volán-végállomás 

térségében tervezett fejlesztések „hátsóudvarát” kiszolgálva kiváló közösségi 

közlekedési gócpont jön létre, magas fejlődési potenciállal. Hátránya, hogy az 1-es 

villamossal való átszállókapcsolata bonyolult, az Esztergomi út szükséges részeinek 

kiszabályozása időt vehet igénybe. Ugyanakkor az Esztergomi úton már vannak 

hagyományai a kötöttpályás közlekedésnek, a telekszerkezet a kötöttpálya sajátosságait 

figyelembe véve alakult ki (ívek, szélességek). 

Környezeti (zaj) szempontból a referencia állapot és a következtében várható állapot 

között, az elvégzett érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a 

zajszennyezettség észrevehető illetve kismértékű növekedésével lehet számolni. A 

különböző változatokat csak zajvédelemi intézkedésekkel lehet megvalósítani. 

7.1.1.7 A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi 

kapcsolatainak javítása, Pesterzsébeten belüli villamoshálózat 

korszerűsítése (V07 változat) 

A hálózati kapcsolatok megvalósításához az alábbi fizikai kapcsolatok létrehozása 

szükséges: 

 a Haller utcai csomópont bővítése a 2-es és 24-es villamosvonal 

összekötésének átalakításával, teljes delta kapcsolat kiépítésével 

 a 2-es villamosvonal végállomása előtt a Kvassay út mentén a Soroksári út és 

a Gubacsi út összekötése 

 Pesterzsébeten a Török Flóris utca kétvágányúsítása 

Az előzetes elemzések és egyeztetések alapján a végső változatelemzésben a 

következő változatok vizsgálatára kerül sor. 

Jelen projekt esetében változatalkotó ismérvek: 

 az összekötés megvalósulásának helye, 

 az összekötéssel összefüggő átépítések műszaki tartalma, 

Vizsgált változatok 
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 közösségi közlekedési hálózatok kialakítása, a 2-es 51-es összekötés 

megvalósulása, 

 változat, hogy a 2-51-es villamost kötjük össze a vizsgált helyszínek 

valamelyikén 

 illetve a Haller utcai összekötésnél változat, hogy a két viszonylat 

összekötése elmarad, a kiépülő delta kapcsolatot a 24-es villamos 

elágaztatására hasznosítjuk. 

Változat 
azonosító 

Hálózati 
változat 

azonosító 

Modell 
változat 

Közúti 
modell 
változat 

Változat leírás 
Műszaki 

beavatkozás 

V07/a_1 

V07/a V07/a nincs 

Haller u. - Soroksári út delta 

vágánykapcsolat és 

viszonylathálózat 

A 

V07/a_2 B 

V07/b V07/b V07/b V07 
Összekötés Kvassay áttörésen 

keresztül C 

V07/c_1 
V07/c V07/c nincs 

Összekötés Haller utcán 

keresztül 

A 

V07/c_2 B 

77. táblázat Vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 v07/a_1 v07/a_2 v07/b v07/c_1 v07/c_2 

Összes éves költség 
77 594 72 431 143 647 125 878 120 716 

Összes éves haszon 
310 483 310 483 -1 306 477 -139 391 -139 391 

Haszon-költség egyenleg 
232 889 238 052 -1 450 123 -265 269 -260 107 

BCR 
4,00 4,29 -9,10 -1,11 -1,15 

78. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése városfejlesztési 

hatás nélkül (különbözet, eFt) 

A legkedvezőbb haszon költség mutatóval a v07/a_2 változat rendelkezik, ezért a 

vizsgált változatok közül a v07/a_2 változat további vizsgálata javasolt. 

A változatok között a legkedvezőbb mutatókkal az "a" változatok rendelkeznek. A 

24-es villamos elágaztatása hatékony, a 2-51-es összekötése az 51-es villamos 

egyéb vonali fejlesztése nélkül nem az. Az 51-es vonali fejlesztése az ÉDRV 

fejlesztési változataival összefügg. A két változat hálózati szempontból megegyezik, 

közöttük minimális műszaki különbségek találhatók. Javasoljuk a némileg kedvezőbb, 

műszaki szempontból egyszerűbb ”B” változat  továbbvitelét azzal, hogy a végleges 

vágánygeometriát és csomóponti elrendezést a következő, engedélyezési tervezési 

fázisban kell eldönteni.  

A Kvassay út térségében 2-51-es villamosok összekötése a közúti forgalom 

jelentőskorlátozásával, magas beruházási és működési költségek lehetséges. A projekt 

mindazonáltal erős összefüggést mutat részben a 3-as villamos déli 

meghosszabbításával (V05), illetve az észak-déli gyorsvasút egyes változataival, ezért a 

további vizsgálatok során a mostani teljesítménymutatók módosulhatnak. 

Változatelemzés 
eredménye 

Következtetések 
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7.1.1.8 Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig (V08 változat) 

A FŐMTERV Zrt. „Az 50-es villamos vonalának meghosszabbítása a Market Centerig” 

című tanulmánytervében 2009. évben vizsgálta a villamos továbbvezetési lehetőségeit. 

Az Üllői úti szakaszon többféle kialakításra is javaslatot tett, itt legkedvezőbbnek a 

középen vezetett kialakítás bizonyult, mely mentes a megelőző szakasz 

forgalomtechnikai nehézségeitől. Ezen a szakaszon a továbbiakban ezt a kialakítást 

vesszük alapul. 

A projekt nélküli esetet adottságként kezelve a NIF Zrt. által tervezett műtárgy mellett 

vezethető el a villamospálya különszintű keresztezése (szintbeni keresztezésre az 

OVSZ előírásai miatt természetesen nincs lehetőség). A középen vezetett kialakítás a 

4.sz. főút meglévő kialakítása mellett nem, kizárólag a meglévő Lincoln úti különszintű 

csomópont teljes átépítésével lenne megoldható, erre sokmilliárdos költsége miatt nem 

teszünk javaslatot. A városhatáron kívüli szakasz kialakításával összhangban a tervezett 

műtárgy mellett vezethető át a villamospálya jobb, vagy baloldali oldalvezetésben.  

A megoldandó közösségi közlekedési feladat viszonylat egyszerű és egyértelműen 

meghatározott, ezért a közösségi közlekedési hálózat jelen esetben nem változatalkotó. 

Jelen projekt esetében változatalkotó ismérvek száma a Megrendelő által biztosított 

előzmény tanulmány eredményeinek és projekt nélküli esetben várható fejlesztések 

figyelembe vételével jelentősen csökkent: 

 városhatáron kívüli szakasz nyomvonalának kialakítása 

Ezek kombinációiból az alábbi vizsgálandó változatokat állítottuk össze: 

Változat azonosító Hálózati változat  Műszaki változat 

V08/a_1 

V08/a V08/a 

A 
Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig, 

Market Centralt északról kerülve 

V08/a_2 B 
Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig, 

Market Centralt délről kerülve 

79. táblázat Vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 v08/a_1 v08/a_2 

Összes éves költség 
856 123 846 738 

Összes éves haszon 
782 176 782 176 

Haszon-költség egyenleg 
-73 948 -64 562 

BCR 
0,91 0,92 

80. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése városfejlesztési hatások 

nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

Vizsgált változatok 

Változatelemzés 
eredménye 
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 v08/a_1 v08/a_2 

Összes éves költség 
856 123 846 738 

Összes éves haszon (városfejlesztési hatásokkal együtt) 
790 734 790 734 

Módosított haszon-költség egyenleg 
-65 389 -56 004 

Módosított BCR 
0,92 0,93 

81. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági hasznainak összegzése a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt) 

Mindkét változat haszon költség hányadosa kisebb egynél, a társadalmi hatások 

egyenlege nagyjából megegyező nagyságú. A projekt-változatok közötti 

különbség elenyésző és jóval alatta marad a számítások hibahatárának. 

Jelen vizsgálat kizárólag a meghosszabbításra terjedt ki, fontos azonban a 

meglévő szakasz rekonstrukciója is. 

7.1.1.9 Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása (V09 változat) 

Koncepcionálisan a hálózati változatok tervezésénél az Újhegyi lakótelep 

elérhetőségének és kötöttpályás kiszolgálásának javítása volt a cél. A fontosabb irányok 

közül a Kőbánya alsó elérése az Örs vezér tere és KÖKI intermodális csomópont mellett 

csak alacsonyabb prioritású elérendő cél volt. A tervezési fázis kezdeti szakaszában 

elvetésre került a 28-as és 37-es villamosok bevonása a hálózati struktúra 

módosításába. Ezen lehetőségek többlet beruházási költséget jelentettek volna és a 

biztosított kapcsolatok minősége sem versenyezhetett a kialakult KÖKI – Újhegy – Örs 

vezér tere iránnyal, amely mindkét irányban gyorsvasúti kapcsolatot biztosít, ellentétben 

Kőbánya alsóval. 

A tanulmányban változatoktól független előzetes elemzés keretében vizsgáltuk a 

kispesti végállomás kialakítási lehetőségeit (kis- ill. nagy hurok kialakítását és 

fejvégállomás létrehozását), melyek közül – összehangoltan a XIX. kerületi tervekkel a 

Szabó Ervin út forgalomcsillapításával az itteni fejvégállomás kialakítására. 

Jelen projekt esetében változatalkotó ismérvek: 

 viszonylathálózat és 

 nyomvonalváltozatok, a X. ker. belső területének feltárására Éles Sarok és 

Kőbánya-Kispest állomás között együttesen. 

  

Következtetések 

Vizsgált változatok 
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Változat 
azonosító 

Hálózati 
változat  

Műszaki változat 

V09/a V09/a A Sibrik M. út - Harmat utca nyomvonal 

V09/b V09/b B 
Sibrik M. út - Gergely u. - Tavas u. - Harmat utca 

nyomvonal 

V09/c V09/c C Sibrik M. út - Maglódi út nyomvonal 

V09/d V09/d D 
Sibrik M. út - Gergely u. - Tavas u. - Zsombék u. - 

Maglódi út nyomvonal 

82. táblázat Vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 v09/a v09/c 

Összes éves költség 
975 025 822 188 

Összes éves haszon 
212 995 242 878 

Haszon-költség egyenleg 
-762 030 -579 310 

BCR 
0,22 0,30 

83. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatások nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

 v09/a v09/c 

Összes éves költség 
975 025 822 188 

Összes éves haszon (városfejlesztési hatásokkal együtt) 
273 310 269 907 

Módosított haszon-költség egyenleg 
-701 716 -552 281 

Módosított BCR 
0,28 0,33 

84. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt)  

Változatelemzés 
eredménye 
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A projekt hasznait az autóbuszos kiszolgálás teljesítményének csökkentése adja, 

amelyet viszont ellensúlyoz a kiadott villamos jármű teljesítmény. A beruházási költség a 

villamosvonal megépítését és a Kőbánya-Kispest vasútállomás felett átívelő vasúti 

felüljáró felszerkezetének cseréjét fedezi. Az utasok idővesztesége, illetve nyeresége 

elhanyagolható. A beruházási és működési költségének egy évre számított összege 

mindkét változat esetén meghaladja a projekt társadalmi hasznait, a haszon-

költség egyenleg negatív. A projekteket továbbtervezésre és az átfogó hálózati 

vizsgálatba bevonni nem tartjuk érdemesnek. 

A villamosvonal kőbányai fejlesztési céltérségeket közvetlenül kiszolgál, de elsődleges 

szerepe Kőbánya és a metróvégállomások közötti kapcsolat biztosítása. 

A kialakult beépítési struktúra miatt a villamos nyomvonala nem vezethet a lakótelepek 

súlyvonalában, ezért kiépítése esetén a szolgáltatási színvonal a jelenlegi autóbusz-

közlekedés színvonalát nem érné el. 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a zajszennyezettség kismértékű 

mérséklődésével lehet számolni. 

A fejlesztési változatok között zajvédelmi szempontból, a meglévő alapadatok és 

számított értékek alapján nem tapasztalható komolyabb mértékű eltérés. Ennek 

tükrében kijelenthető, hogy zajvédelmi szempontból a fejlesztés megfelelő zajvédelem 

mellett megvalósítható lenne. 

A villamosvonal kőbányai fejlesztési céltérségeket közvetlenül kiszolgál, de elsődleges 
szerepe Kőbánya és a metróvégállomások közötti kapcsolat biztosítása. 
Kőbánya fővároson belüli helyzete több szempontból kivételes és egyedülálló. A kerület 

területén helyezkedik el Budapest geometriai középpontja, amely tény egyáltalán nem 

tükröződik a kialakult közlekedési rendszerben. Jelenleg Újhegy területéről két 

kötöttpályás rendszer is elérhető autóbusszal, a 28-as, 37-es villamos vonalak, valamint 

az M3-as metróvonal.  

Kőbánya-újhegyi új villamos kapcsolat kialakításának vizsgálata a kerület külső területén 

körirányban, két nyomvonalváltozatra készült. A tervezett új kötöttpályás rendszer ÉK – 

DNY-i irányú vonalainak a mintegy 40 ha kiterjedésű Újhegyi lakótelep feltárását 

biztosító „rugalmas” autóbusz hálózattal kell felvennie a versenyt. Mindkét tervezett 

nyomvonalra igaz, hogy területileg nagy, egybefüggő, nagyvárosias beépítésű lakótelep, 

illetve lakópark mellett vezetett. A Sibrik Miklós úton tervezett vonaltól keletre, az 

Újhegyi úttól nyugatra fekszik az Újhegy lakópark. Mindkét út átellenes oldalán jelentős 

gazdasági kereskedelmi területeket fekszenek.  

Az ÉNY – DK-i irányú vonalak estén a Mádi utcai vonal mentén jelentősebb a meglévő 

intenzitás, mint a Harmat utca ugyanezen szakaszán, azonban a Harmat utca 

közterületének jelenlegi szabályozási szélessége kedvezőbb villamosvonal 

létesítéséhez. 

A Gitár utcától a Kőrösi Csoma Sándor útig a Harmat utca mentén jelentős fejlesztésre 

alkalmas területek találhatóak, új kötöttpályás kapcsolat a területfejlesztést elősegítheti. 

Következtetések 
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A meglévő, illetve tervezett beépítéseket, közterületi szélességeket, légtérarányokat 

vizsgálva a változatok közül a villamosvonal létesítése a Sibrik Miklós út - Harmat utca 

nyomvonal esetén kedvezőbb. 

A kialakult beépítési struktúra miatt a villamos nyomvonala nem vezethet a lakótelepek 

súlyvonalában, ezért kiépítése esetén a szolgáltatási színvonal a jelenlegi autóbusz-

közlekedés színvonalát nem érné el. 

7.1.1.10 Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése, az Árpád úti villamos 

részleges visszaépítése (V11 változat) 

Az Újpest – Újpalota villamosvonal kiépítése Árpád út-Szentmihályi út menti főiránya és 

a vizsgált csatlakozó ágak komplex rendszert alkotnak, műszaki alapú vizsgálatuk és 

műszaki tartalmuk meghatározása is elemekre-szakaszokra lebontva indokolt. A 

különböző hálózatfejlesztési változatok ezen tervezési szakaszok – „modulok” – 

összegzésével ill. variálásával voltak lefedhetők műszakilag. Ezeket a 3-as metró 

meghosszabbítása – ”vele vagy nélküle” állapotként – esetenként duplikálja. 

A moduláris rendszer elemei – tervezési szakaszok: 

 Újpest–Újpalota vonal – C 

 Rákospalotai ág – A 

 Szilágyi utcai ág – B 

 Meglévő Fóti úti kapcsolat bontása (M3 metróvá fejlesztendő 14-es villamos 

pályaszakasz megtartásával Rákospalota Újpest állomás és Bácska utca 

között) – D 

 Meglévő Görgey utcai nyomvonal bontása (Újpest központ és Rákospalota 

Újpest állomás között) – E 

A vizsgált projektekben a vizsgált alternatívák 

 közösségi közlekedési hálózati változatok, 

 műszaki (helyszínrajzi és keresztmetszeti elrendezési) változatok 

kombinációiként állnak elő.  

Jelen esetben az alábbi változatokat dolgoztuk ki: 

Változat 
azonosító 

Hálózati változat 
azonosító 

Modell 
változat 

Közúti modell 
változat 

Változat leírás 
Műszaki 
változat 

V11/1a V11/1a V11/1a 

V11 

Újpest-Újpalota villamos Szilágyi utcai és 
Rákospalotai ággal, M3 hosszabbítás nélkül 

C+B+A+D+E 
  

V11/1b V11/1b V11/1b 
Újpest-Újpalota villamos Rákospalotai ággal, M3 
hosszabbítással 

C+A+D+E 
  

V11/2a V11/2a V11/2a 
Újpest-Újpalota villamos Szilágyi utcai ággal, M3 
hosszabbítás nélkül 

C+B+E 
  

V11/2b V11/2b V11/2b 
Újpest-Újpalota villamos Szilágyi utcai ággal, M3 
hosszabbítással 

C+B+E 
  

V11/3a V11/3a V11/3a Újpest-Újpalota villamos M3 hosszabbítás nélkül 
C 
  

V11/3b V11/3b V11/3b Újpest-Újpalota villamos M3 hosszabbítással 
C 
  

85. táblázat A vizsgált változatok 

Vizsgált változatok 
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A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 v11/c v11/1b v11/2a v11/2b v11/3a v11/3b 

Összes éves költség 
1 078 272 703 030 874 863 592 383 938 823 864 997 

Összes éves haszon 
-445 247 -53 197 -497 472 -36 276 -819 903 350 424 

Haszon-költség egyenleg 
-1 523 519 -756 227 -1 372 335 -628 659 -1 758 726 -514 573 

BCR 
-0,41 -0,08 -0,57 -0,06 -0,87 0,41 

86. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése városfejlesztési 

hatások nélkül (különbözet, eFt) 

A költség-haszon elemzés eredményét a városfejlesztési hatások figyelembe vételével 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

 v11/c v11/1b v11/2a v11/2b v11/3a v11/3b 

Összes éves költség 
1 078 272 703 030 874 863 592 383 938 823 864 997 

Összes éves haszon (városfejlesztési 

hatásokkal együtt) 
-338 778 53 272 -381 661 79 536 -810 560 359 767 

Módosított haszon-költség egyenleg 
-1 417 050 -649 758 -1 256 523 -512 848 -1 749 383 -505 230 

Módosított BCR 
-0,31 0,08 -0,44 0,13 -0,86 0,42 

87. táblázat A vizsgált változatok közgazdasági eredményeinek összegzése a városfejlesztési 

hatásokkal együtt (különbözet, eFt) 

A korábbi Árpád úti villamosvonal visszaépítésének elsődleges városszerkezeti hatása 

Újpest és Rákospalota meghatározó, mellék- illetve helyi központjainak gyűrűirányú, 

kötöttpályás kapcsolatának biztosítása.  

A V11-es vonal alábbi három lehetséges változata került értékelésre: 

 Árpád út – Szilágyi utcai ág, 

 Árpád út – Fő úti ág, 

 Árpád út – Szentmihályi úti ág. 

Az Árpád út – Szilágyi utcai ágon futó villamosvonal a 3-as metró Újpest központ 

megállójának térségét kötné össze az Rákospalota - Újpest vasúti megállójával. Ez a 

vonal tehát azonos kapcsolatot biztosít, mint a Görgey Artúr utcai villamosvonal, továbbá 

megegyezik a tervezett 3-as metró meghosszabbításával, területfejlesztési hatása pedig 

nincsen. A Fő úton vezetendő villamosvonal kertvárosias, alacsony laksűrűséggel 

rendelkező, és igen kis kiterjedésű rákospalotai területnek biztosítana kötöttpályás 

ellátottságot, mert a jelenlegi 12-es villamosvonal – ugyanúgy Újpest központtól indulva 

– észak felől biztosítja ezt a közlekedési funkciót. Területfejlesztési hatás ezen változat 

esetében sem jelentkezik. 

Az Árpád út – Szentmihályi úton tervezett villamosközlekedés az érintett térség 

központjainak kötöttpályás eszközzel való összekapcsolását tudja biztosítani. Az előbbi 

két változathoz képest leginkább e nyomvonal rendelkezik szerkezetalakító erővel. 

Változatelemzés 
eredménye 
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A legkedvezőbb haszon költség mutatóval a v11/3”B” változat  rendelkezik, ezért a 

vizsgált változatok közül a v11/3”B” változat  további vizsgálata javasolt. 

A tervezett villamosvonal a közúti forgalom számára rendelkezésre álló felület 

csökkentésével épülne meg. A becslések szerint a közúti forgalomban ennek hatására 

létrejövő utazási idő veszteség a tömegközlekedési utasok várható időmegtakarításánál 

nagyobb.  

A társadalmi költségek a projekt minden változatában meghaladják a hasznokat, így a 

projekt további vizsgálatát a hálózat átfogó elemzése során nem javasoljuk. 

A projekt vizsgálatát az M3 metróvonal meghosszabbításával együtt is megvizsgáltuk (a 

metróhosszabbítás a módosított projekt nélküli esetben szerepelt), ez kismértékben 

javította hatékonyságát, de a társadalmi költségek így is minden változatban 

meghaladják a költségeket. 

A villamosvonal fejlesztési céltérségeket közvetlenül nem szolgál ki. 

Az Árpád úton megvalósuló villamosvonal a központok közötti integrációt támogatja 

Újpest, Rákospalota és Újpalota egymáshoz közeli központjainak felfűzésével, de 

nyomvonala nagyrészt a tervezett Észak-déli metróvonal meghosszabbításával esne 

egybe. 

A XV. kerületi kertvárosias lakóterületek számára a IV. kerülettel kapcsolatot biztosító 

villamos-közlekedés létesítése vizsgálataink szerint nem indokolt. 

7.1.1.11 Pacsirtamező úti villamos (V12 változat) 

A Budai Fonódó létrejötte utáni állapotban nagyszámú villamosviszonylat jelenik meg a 

Bécsi úti szakaszon, amelyen ezzel egy időben belső fordítási lehetőség nem kerül 

kiépítésre, így a külső szakaszon a jelenlegi utasforgalmi igényeket meghaladó kínálat 

jelentkezik.  

A Pacsirtamező utcában tervezett új szárnyvonal ezt oldaná, a 41-es és 61-es 

viszonylatok Kaszásdűlőig történő meghosszabbításával. Ennek következtében a Bécsi 

út Széll Kálmán téri közvetlen kapcsolat nélkül marad, azonban a terület súlypontjának a 

Pacsirtamező utca tekinthető, ez élvez prioritást. A Margit körút irányába többletjármű 

közlekedtetése a sűrű nagykörúti villamosforgalom miatt nem lehetséges, a 61-es 

viszonylat további osztása a két észak-budai irányban utasforgalmi és üzemeltetői 

szempontból sem előnyös. A viszonylatok követési ideje és beosztott alap járműtípusa 

változatlan marad. 

A Flórián tér kialakítása önálló vizsgálat tárgyát képezte, melyben két változatot 

vizsgáltunk: 

 Szentendrei út keleti oldalán vezetett, 

 Szentendrei út nyugati oldalán vezetett villamospályával. 

A megvalósíthatósági szempontok alapján a kedvezőbb, Szentendrei út nyugati oldalán 

vezetett villamos nyomvonallal alakítottuk ki a megvalósítható változatokat. 

Fentiek alapján a közösségi közlekedési hálózat nem önálló változatképző ismérv, a 

változatképzés alapját a műszaki változatok adják. 

Következtetések 

Vizsgált változatok 
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Jelen projekt esetében változatalkotó ismérvek: 

 nyomvonalváltozatok 

Változat azonosító Hálózati változat  Műszaki változat 

V12/a_1 

V12/a 

Pacsirtamező utcai 

villamos, Árpád 

fejedelem út északi 

irányú 

kapacitásának 

bővítésével 

A Reviczky ezredes utcán vezetett változat 

V12/a_2 B Szentendrei út mellett vezetett változat 

88. táblázat A vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 V12/a_1 V12/a_2 

Összes éves költség 634 752 583 164 

Összes éves haszon -100 544 -100 544 

Haszon-költség egyenleg -735 296 -683 708 

BCR -0,16 -0,17 

89. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások nélkül 

(különbözet, eFt) 

 V12/a_1 V12/a_2 

Összes éves költség 634 752 583 164 

Összes éves haszon (városfejlesztési hatásokkal együtt) -15 426 -15 426 

Módosított haszon-költség egyenleg -650 178 -598 590 

Módosított BCR -0,02 -0,03 

90. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatásokkal együtt 

(különbözet, eFt) 

Mindkét változat mutatói negatívak, azaz a költségek meghaladják az elérhető 

hasznokat. 

A projekt közúti és a tömegközlekedési utazási időből származó megtakarításai 

összesen negatívak. Ugyancsak növekvő működési költségek várhatók, mivel a 

villamossal kiváltható autóbusz teljesítmény kisebb, mint a tervezett villamos 

teljesítmény. A projekt társadalmi hasznai és költségei összességében negatív 

egyenleget mutatnak, ezért nem javasoljuk a további vizsgálatokba bevonni. 

A projekt semmiféle integrációs, vagy fejlesztési céltérségeket támogató előnyt nem 

hordoz. 

A villamosvonal mind a jelenlegi HÉV-vonallal, mind a tervezett ÉDRV-vonallal 

párhuzamos, kiegészítő szerepet nem lát el. 

A közterületek szélessége a projektet több helyen ellehetetleníti, illetve kedvezőtlen 

változásokat okoz. 

A V12-es tervezett villamos útvonalának fő szakasza a Pacsirtamező és a Szentendrei 

úton fut. A vonalterv kezdő és végpontjára készültek különböző változatok. A nyomvonal 

kezdetének lehetséges módjai a következők: 

Változatelemzés 
eredménye 

Következtetések 
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 a Bécsi útról kanyarodik a nyomvonal a Nagyszombat utcára (A/1), vagy 

 a Bécsi útról a Bokor utcán át kanyarodik a Nagyszombat utcára (B/1). 

A csatlakozó Pacsirtamező utcai szakasz megegyezik a két változatban a Szentendrei 

út-Bogdáni út csomópontjáig: 

 a Bogdáni útra kanyarodva a nyomvonal a Szél utcán fut a Búza utcára, majd a 

Dósa László utcával párhuzamosan a közpark területén jut a Köles utca sarkán 

fekvő tervezett végállomásba (A/2), vagy 

 a Szentendrei út, majd a felüljáró mellett a HÉV vágányok mentén haladva jut 

el a végállomásig (B/2). 

A nyomvonalváltozatok városszerkezeti hatása minimális, az építése lokális jelentőségű 

változtatásokat okoz: 

 Az A/1-es változat a Nagyszombat utca és a Bécsi út találkozásánál fekvő a 

rendezett, jó állagú köztérbe belemetsz. 

 Az A/2-es változat a meglévő Bécsi úton futó villamosvonal miatt a Puskás Öcsi 

tölcsérteret elzárná, vágányokkal venné körül. A tér új, jó állagú közterület, 

rendezvényhelyszín és a városi élet nyüzsgő színtere. 

 A B/1-es nyomvonal a közpark zöldfelületéből szakít le területet. 

A B/2-es nyomvonal a Szentendrei út nyugati oldalán álló benzinkút és trafóház 

bontásával jár. Közvetlenebb átszállási kapcsolatot jönne létre a HÉV és a villamos 

között, ha a HÉV megálló áthelyezésre kerülne. Az átszállás indokoltsága 

megkérdőjelezhető, mivel a meglévő HÉV és a tervezett villamos l ugyan azt a térséget 

tárná fel, egymással párhuzamosan szállítaná az utasokat. 

7.1.1.12 Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai oldalon (V13 

változat) 

A nagykörúti villamosközlekedés kiterjesztése a budai oldalon több szempontból is 

komplex projekt: 

Az alábbi műszaki beavatkozások kombinációiból: 

A. Széll Kálmán téri átkötés (4-6 és 61 között) 

B. peron átépítések a Széll Kálmán tér – Hűvösvölgy között 

C. Október 23-a utca – Fehérvári út kapcsolat É és D felé 

D. Október 23-a utca – Fehérvári út kapcsolat D felé 

E. Bocskai úti kapcsolat (Dorottya udvarig) 

F. peron átépítések a Széll Kálmán tér – Móricz Zsigmond körtér között (Krisztina 

krt. – Alkotás út – Villányi út) 

G. peron átépítése a Fehérvári úton (Október 23-a utcától délre) 

A következőképpen építhetők fel a következő közösségi közlekedési hálózati változatok: 

  

Vizsgált változatok 
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Változat 
azonosító 

Hálózati 
változat 

azonosító 

Modell 
változat 

Közúti 
modell 
változat 

Változat leírás Műszaki 
beavatkozás 

V13/ED1 V13/ED1 V13/ED1 nincs Észak- déli egyidejű kinyitás 
körvillamossal és Hűvösvölgyi, 
illetve Budafoki ág bejárással 

A + B + C + F + G 

V13/ED3 V13/ED3 V13/ED3 Észak- déli egyidejű kinyitás 
körvillamossal és Hűvösvölgyi, 
illetve Budafoki ág bejárással 
+ Bocskai út Bartók Béla úttól 
kifelé a Daróczi útig 

A + B + C + E + F + G 

V13/E1 V13/E1 V13/E1 Északi kinyitás Hűvösvölgy 
felé 8 villamos/csúcsórával 

A + B  

V13/D2 V13/D2 V13/D2 V13 Déli kinyitás Budafok felé D + G 

V13/D3 V13/D3 V13/D3 nincs Déli kinyitás Bocskai út 
irányába 

D 

91. táblázat Vizsgált változatok 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza, a 

városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül. 

 V13/D2 V13/D3 V13/E1 V13/ED1 V13/ED3 

Összes éves költség 
239 958 301 087 145 132 473 257 565 003 

Összes éves haszon 
-751 608 -198 991 460 736 110 642 -183 569 

Haszon-költség egyenleg 
-991 566 -500 077 315 604 -362 615 -748 572 

BCR 
-3,13 -0,66 3,17 0,23 -0,32 

92. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások nélkül 

(különbözet, eFt) 

 V13/D2 V13/D3 V13/E1 V13/ED1 V13/ED3 

Összes éves költség 
239 958 301 087 145 132 473 257 565 003 

Összes éves haszon (városfejlesztési 

hatásokkal együtt) 
-696 368 -143 751 515 975 165 881 -128 330 

Módosított haszon-költség egyenleg 
-936 326 -444 838 370 844 -307 376 -693 333 

Módosított BCR 
-2,90 -0,48 3,56 0,35 -0,23 

93. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatásokkal együtt 

(különbözet, eFt) 

A legkedvezőbb haszon költség mutatóval a V13/E1 változat rendelkezik, ezért a 

vizsgált változatok közül a V13/E1 változat további vizsgálata javasolt. 

A vizsgált változatok közül a legkedvezőbb haszon-költség mutatóval az e1 változat 

rendelkezik, amely a Nagykörúti villamosok vonalának Hűvösvölgy irányába történő 

továbbvezetésével számol. A beruházási költség és a megnövekedett villamos 

járműteljesítmény miatt megnövekvő működési költségek mellett a közvetlen 

belvárosi kapcsolatból és az átszállások megtakarításából származó időnyereség 

keletkezik. 

Változatelemzés 
eredménye 

Következtetések 
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A projekt erős kölcsönhatásban van a kelet-nyugati villamostengely változataival, a 

Bajcsy Zsilinszky úton vezetett villamosvonal projekttel és az 1-es villamos 

meghosszabbítására is hatással lehet. 

A projektben eddig járműköltséggel nem számoltunk, a meglévő állomány az igényeket 

fedezi, de megfelelő szolgáltatás elérése, megtartása érdekében javasolt a Combino 

állomány bővítése további 55m hosszú alacsonypadlós szerelvényekkel. Ezek 

beruházási költsége a projekt hatékonyságát rontja 

7.1.1.13 A külső Bécsi úti villamos (V14 változat) 

A projekt műszaki tartalmát Megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott "A külső bécsi 

úti villamosvonal meghosszabbításának előkészítése" c. Megvalósíthatósági tanulmány 

Közlekedés-Transinvest konzorcium által készített munkaközi állapotú tanulmány 

alapján mutatjuk be. 

A kiválasztott változatban „az 1-es villamos hosszabbodik meg a Bécsi úton 

Aranyvölgy végállomásig. 6 új megálló létesül a mintegy 3000 m hosszú 

vonalszakaszon. A tervezett kétvágányú villamos pálya oldalfekvésben halad a 

jelenlegi útpályától keletre. Az útburkolat kismértékű szélesítése szükséges a tervezett 

kerékpársávok elhelyezhetősége érdekében. Követési idő a csúcsidőszakban 6 perc. 

Az új 2 vágányos, 2 tároló vágánnyal is rendelkező villamos végállomás Aranyvölgy 

vasúti megálló közelében létesül, a gyaloglási távolság 80 m. A jelenlegi Vörösvári úti 

végállomás 3 vágányos betétjárati végállomássá alakul, ahol az 1A viszonylat 

visszafordítható. Aranyvölgyben mintegy 650 P+R férőhely létesül, ebből 290 

közvetlenül a végállomás mellett. A P+R parkoló és a végállomás körül egy irányban 

körbejárható út épül, amely mentén BKV és VOLÁNBUSZ leszálló, indító és tároló 

állások létesülnek. „ 

A meglévő 1-es villamos a meghosszabbítás kapcsán betétjárattá alakul, az 55 m 

hosszú szerelvények közül minden második közlekedik az új építésű szakaszon. A 

kapcsolódó ráhordó hálózatot az előzmény MT alapján vettük figyelembe, a városi 

hálózat mellett az elővárosi autóbusz-közlekedés is érintett. 

Közösségi közlekedési hatások 

A projekt hatásai elsősorban lokális jellegűek és az utasforgalomra gyakorolt hatásai 

szinte elhanyagolhatók. Az 1-es villamos meghosszabbítása alacsony utasforgalmi 

igényű területeket szolgál ki, mely funkciót a korábban a külső bécsi úton sűrűbben 

közlekedő autóbuszoktól veszi át. 

A fejlesztésnek a közúti forgalomra nincs közvetlen hatása. 
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A közgazdasági elemzés eredményeit részletesen a 3. melléklet mutatja be. A költség-

haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 Bécsi úti villamos 

Összes éves költség 820 386 

Összes éves haszon 170 606 

Haszon-költség egyenleg -649 779 

BCR 0,21 

94. táblázat A Bécsi úti villamoshoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül (különbözet, eFt) 

A változat városfejlesztési hasznai a következőképpen alakultak: 

 Bécsi úti villamos 

Összes éves költség 820 386 

Összes éves haszon 331 413 

Haszon-költség egyenleg -488 973 

BCR 0,40 

95. táblázat A Bécsi úti villamoshoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vételével (különbözet, eFt 

7.1.1.14 Műegyetem rakparti villamos (V15 változat) 

A projekt vizsgálatát a közbeszerzési műszaki dokumentáció alapján a Főmterv Zrt. A 

budai fonódó villamos közlekedés megteremtése II. ütem című megvalósíthatósági 

tanulmány alapján készítettük el. A tanulmány megfogalmazta a műszaki tartalmat, és 

beruházási költségeket. 

„A villamospálya tervei úgy készültek, hogy mind az északi (Döbrentei tér), mind a keleti 

irányból (Deák tér felől) legyen kapcsolata a Gellért térnél a Mű-egyetem rakparti 

villamos vonalnak. A Szent Gellért téren jelenleg 3 vágányos elrendezésű a 

villamospálya, ahol elválasztásra került a Döbrentei téri (rakparti) és a Szabadság hídi 

irány. A 3 vágányos rendszer jelenlegi nyugati 2 vágányához kapcsolódik a déli rakparti 

új vonal, megfelelő kitérőkkel.” 

A Gellért téri peron oldalperonos kialakítású. 

A vágánytengely távolság jellemzően 3,2 m. A szakasz legfeljebb 35m-es 

szerelvényekkel járható. 

A tervezett peronhosszak (35 m) és a magasság lehetőséget ad mind a jelenlegi 

járműállománnyal (T5C5, illetve Ipari csuklós típusokkal), mind új alacsony-padlós 

járművel való közlekedésre is (akár vegyes üzemben is). „ 

„Mindegyik szakasz peron berendezése a korszerű utaskényelmi és esélyegyenlőségi 

kritériumok szerint kerül kialakításra, utasvárók, jegyautomaták, utastájékoztatók 

elhelyezésével.” 

„A Petőfi hídnál irányonként különböző keresztmetszetbe „eltolt” un. ál-középperonos 

elrendezésű megállóhely kerül kialakításra. A gyakorlatilag a híd alatt elhelyezkedő új 
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megálló mindkét budai hídfőoldalról gyalogátkelőhelyen elérhető, a megállóperon 

szélessége 3,80 m.” 

A Petőfi híd alatt a közúti csomópont áteresztő képessége jelentősen csökken. 

„Az „I2” szakaszban a Petőfi híd – Lágymányosi híd lehajtó közötti (Pázmány Péter 

sétány) szakasz közúti pályája jelenleg 2x2 sávos, középen elválasztó zöldszigettel 

kialakított. Nagyrészt ennek az elválasztó szigetnek a rovására kerül kiépítésre 

középfekvésben az új villamospálya úgy, hogy továbbra is mindkét oldalán irányonként 2 

forgalmi sáv álljon rendelkezésre.” 

Lágymányosi hídi, Magyar Tudósok körútja és a Petőfi hídi megállók középperonos 

kialakításúak. 

Nádorkert megállóhely ál-középperonos kialakítású. 

A Dombóvári út végállomás kétvágányos kialakítás 35m-es szerelvénnyel járható. 

A Pázmány Péter sétány és a Dombóvári út közúti kapacitása lényegesen nem változik. 

Mivel a Műegyetem rakparti ág fejlesztése során a Főmterv Zrt. egy a megrendelői 

diszpozícióban a projekt nélküli esetben szereplőnél korábbi budai fonódó 

villamoshálózatot vett figyelembe, az előzményben alkalmazott hálózati javaslatot nem 

tudtuk jelentős változtatás nélkül vizsgálni. A vizsgálati modelleredményeket 

felhasználva és figyelembe véve a Műegyetem rakparti új vonalon Pestre átmenő 

villamosviszonylatot nem tartalmaz, ellenben Óbuda és Krisztinaváros-Hűvösvölgy direkt 

kapcsolatot kap. A projekt nélküli esetben Budafokig közlekedő 17-es villamos csak 

csúcsidei közlekedés helyett az esti időszakon kívül egész nap közlekedik Óbuda – 

Budafoki út között (8 indulás/csúcsóra gyakorisággal), illetve Hűvösvölgy irányába 8-as 

viszonylatjelzéssel szintén 4 indulás/csúcsóra gyakorisággal. A Krisztinavárosi és 

Hűvösvölgyi vonalon fellépő túlkínálat elkerülése végett a 18-as viszonylat egész nap, 

de ritkább követéssel (4 indulás/csúcsóra) közlekedik Kelenföld és Hűvösvölgy között. 

A Krisztinavárosi szakaszon továbbá az Erzsébet híd – Rákóczi út tengelyen közlekedő 

18-as villamos is betétjárati fordítással a Döbrentei téren (18A). Ezáltal a Déli pu. és 

Döbrentei tér között a közös követés 7,5 percre adódik csúcsidőben. 

A Bartók Béla úton csökken a kapacitás, azonban a kevés fordítási pont és hálózati 

sajátosságok miatt a projekt nélküli esetben közlekedő járművek száma az igényekhez 

jobban közelítő számra csökkenthető. 

A Pest irányú kapcsolatot a projekt nélküli esetet leíró diszpozíció alapján a 10-es busz 

biztosítja. 

A projekt hatásai elsősorban lokális jellegűek. Az új kapcsolat lehetőséget biztosít az a 

budai egyetemek és az Infopark jobb elérésére, ennek megfelelően csökken azon 

viszonylatok forgalma, melyek korábban a nyugati oldalon és nagyobb rágyaloglással 

szolgálták ki a területet. 

A fejlesztés a Műegyetem rakpart Goldmann György téri csomópontjában 

kapacitáscsökkenést eredményez. Ennek hatására a Műegyetem rakpart – Irinyi út – 

Bogdánffy út forgalma átterhelődik a Dombóvári út – Budai alsó rakpart útvonalra. Ezt 

szemlélteti a következő ábra 
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87. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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88. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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89. ábra Forgalmi változások a közösúti közlekedési hálózaton
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A közgazdasági elemzés eredményeit részletesen a 4. melléklet mutatja be. A költség-

haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Összes éves költség 
887 162 

Összes éves haszon 
666 080 

Haszon-költség egyenleg 
-221 082 

BCR 
0,75 

96. táblázat A Műegyetem rakparti villamos változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági 

eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül (különbözet, eFt) 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Összes éves költség 
887 162 

Összes éves haszon 
700 747 

Haszon-költség egyenleg 
-186 415 

BCR 
0,79 

97. táblázat A Műegyetem rakparti villamos változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági 

eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vételével (különbözet, eFt) 

7.1.1.15 Fogaskerekű vasút fejlesztése (V16 változat) 

A projekt vizsgálatát a közbeszerzési műszaki dokumentáció alapján a Főmterv Zrt. 

Budapest Fogaskerekű Vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése 

tanulmányterv alapján készítettük el. A tanulmány megfogalmazta a műszaki tartalmat, 

és beruházási költségeket. A tanulmány célja annak vizsgálata volt, miként lehet a 

jelenlegi szigetüzem jelleget mindkét irányú meghosszabbítással javítani, a szolgáltatási 

szintet, azon belül különösen a menetidőt az avult járműállomány cseréjével javítani. 

A Széll Kálmán tér irányú meghosszabbítás alapvető műszaki feltétele az interoperábilis 

(Tatra T5C5 űrszelvényében közlekedni képes, két áramnemű) korszerű járművek 

beszerzése. A fejlesztés legfontosabb része a megfelelő jármű kialakítása/beszerzése, 

mely az interoperabilitás követelményein felül a szolgáltatási szintet is javítja. Ebben az 

esetben a járműbeszerzés a projekt elválaszthatatlan részét képezi, így ennél a 

projektnél a többi projekttől eltérően teljes járműcserével számolunk. 

A műszaki tartalmat részletesen a Főmterv tanulmánya mutatja be. 

Az egyvágányú pálya részleges megtartásával (minden második megállóhelyen 

keresztezéssel) a menetidő és a gyakoriság korlátozottan növelhető (7,5 p és 10p). A 

meglévő szakaszon a menetidő 8 percre csökken (megállóhelyi tartózkodás nélkül). A 

teljes menetidő változattól függően 17-21 perc. A beosztott járműigény 9 db-ra 

emelkedik. 

A projekt hatásai térbeli kiterjedéséből következően szinte elhanyagolhatóak. A 

meghosszabbított fogaskerekű a 21-es autóbuszcsaládról von el némi forgalmat, 

melynek keresztmetszeti értékei 5000 utas körül alakulnak. 

A fejlesztésnek a közúti forgalomra nincs közvetlen hatása. 
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90. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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91. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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A közgazdasági elemzés eredményeit részletesen az 5. melléklet mutatja be. A költség-

haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázatok tartalmazzák. 

 Fogaskerekű vasút 

Összes éves költség 
1 440 739 

Összes éves haszon 
-31 073 

Haszon-költség egyenleg 
-1 471 812 

BCR 
-0,02 

98. táblázat A fogaskerekű vasúthoz kapcsolódó fejlesztések  közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vétele nélkül (különbözet, eFt) 

 Fogaskerekű vasút 

Összes éves költség 1 440 739 

Összes éves haszon -10 673 

Haszon-költség egyenleg -1 451 411 

BCR -0,01 

99. táblázat A fogaskerekű vasúthoz kapcsolódó fejlesztések  közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vételével (különbözet, eFt) 

7.1.1.16 Trolibusz-hálózat fejlesztések– a leghatékonyabb elemek figyelembe 

vételével összeállított hálózati változat 

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok készítése során, a változatelemzés 

részeként a trolibusz-hálózati javaslatokat hasonlítunk össze. Ezek közül a 

legkedvezőbb ”B” változatot elemeztük tovább úgy, hogy a közbeszerzési műszaki 

dokumentáció egy-egy elemét egyenként kivettük a javasolt hálózatból. A kevéssé 

hatékony elemek elhagyásával született meg a „D” változat. 

A „D” változat során mindazon fejlesztési elemeket, amelyek a trolibuszokra vonatkozó 

diszpozícióban megfogalmazásra kerültek, és a kétszintű változatelemzés során 

megvalósításra javasoltak, a hálózat egészére nézve tovább vizsgáltuk. 

A „D” változat a „C” megvalósítható változat filozófiáján alapul úgy, hogy a 

diszpozícióban érintett szakaszokat is alapul véve javuljanak az átszállásmentes 

kapcsolatok, több, külön-külön nem túl sűrű, de egymáshoz hangolt viszonylat 

létrehozásával, az egyes szakaszokon a jelenlegihez hasonló kapacitás biztosítása 

mellett. 

A „C” változathoz képest, a kétszintű változatelemzést követően az alábbi változásokra 

kerül sor: 

 A 9-es busz trolibusz vonallá alakítására nem kerül sor, mivel az ezt vizsgáló „C6” 

alváltozat ENPV értékek alapján kedvezőtlennek bizonyul. Ennek oka egyrészt az 

infrastruktúra kiépítés jelenlegi üzemhez képesti többlet-költségek, másrészt a mai, 

átszállásmentes 9-es busz elvágásából adódó többlet átszállások kedvezőtlen 

hatásai. Így a hosszú 72-es trolibusz csak az Arany János utcáig közlekedik, nem 

pedig Kőbánya városközpontig. Ugyanezen okok miatt nem kerül sor a 73-as 
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trolibusz meghosszabbítására sem a Népligetbe, viszont ez utóbbi célpontot a „B” 

változatnak megfelelően a 83-as trolibusz vonalát is felhasználó, új, 84-es trolibusz 

éri el.  

 A „C” változat 71-es és 74-es, kétirányú körjárati trolibusz-viszonylatai a „C1” és 

„C2” alváltozatok közül a „C2” szerint közlekednek, mivel ENPV értékek alapján ez 

az alváltozat bizonyult kedvezőbbnek. Azaz, a 74-es trolibusz Deák térig 

közlekedése megvalósítandó. 

 A „C3” és „C4” alváltozatok közül a „C4” alváltozat képezi a „D” változat részét, 

mivel a 77-es és 77A viszonylatokat érintő alváltozatok közül ez utóbbi mutat 

kedvezőbb értékeket. Ezzel a 77A viszonylat Keleti pályaudvarig közlekedése 

megmarad, a 77-es pedig a Károly körút (Astoria) érintésével a 74-essel 

megegyezően a Deák térig közlekedik. 

A fejlesztéssel, illetve útvonal-módosítással érintett viszonylatok: 

 A meghosszabbított 72-es trolibusz: 

A 72-es viszonylatot jelenleg komoly aszimmetrikus terhelés jellemzi, a belvárosi 

(különösen a Teréz körút és Dózsa György út közötti) szakaszán erősebb, a zuglói, 

Thököly út közeli szakaszán gyengébb utasforgalom jellemzi. Ez az eltérés egyedül 

a tavasztól-őszig tartó hétvégi időszakban gyengül, amikor a Városliget és 

intézményei miatt e szakaszon is erősebb utasigény mutatkozik. A 72-es vonal mai 

vonalvezetésének további hátránya Zuglóban a Thököly út és Hermina út közötti 

Stefánia úti vonalvezetés miatti többlet útvonal, amely jelentős menetidő 

növekményt okoz a belvárosi irányban. 

Hasonlóan csökkenő utasigényű végszakasszal rendelkezik a 82-es trolibusz is, 

amely a Szugló utca – Róna utca szakaszon folyamatosan csökkenő utasszámot 

mutat, részben azért, mert az Erzsébet királyné útját elérve egyrészt nem kínál 

megfelelő átszállási kapcsolatot, másrészt nem ad elérést a MILLFAV-hoz.  

Jelen változatban az egyik legfontosabb projektelem a hosszú 72-es trolibusz 

kialakítása, amely az Örs vezér tere és Arany János utca között közlekedik a 82-es, 

majd a mai 72-es trolibusz útvonalán.  

Útvonala és paraméterei: 

Örs vezér tere - Füredi utca - Vezér utca - Szugló utca – Róna utca – Thököly út - 

Zugló vasútállomás (Hermina út) vá. - Hermina út - Állatkerti körút - Gundel Károly 

út - Szondi utca - Bajza utca - Podmaniczky utca - Bajcsy-Zsilinszky út – Arany 

János utca.  

A mai 82-es viszonylat is megmarad, de meghosszabbított útvonalon közlekedik a 

Mexikói út M végállomásig, így a mai 82-es legnagyobb részén a 72-es és 82-es 

közösen nyújtja a szolgáltatást. 

A hosszú 72-es viszonylat a reggeli csúcsidőben 10, napközben 15, délután 12 

percenként közlekedik csuklós járművel, de az egyes szakaszain más 

viszonylatokkal együtt és hangoltan közlekedve megfelelő közös követést biztosít. 

  

Közösségi közlekedési 
hálózati javaslat 
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 A 83-as trolibusz: 

A járat a meghosszabbított 9-es busz részbeni betétjárataként a jelenlegi útvonalán 

közlekedik. Azonban a Népligethez közlekedő új, 84-es járat betétjáratává alakul át. 

A járat révén fennmarad a Fővám tér – Orczy tér közötti átszállásmentes kapcsolat. 

Útvonala és pataméterei: 

Fővám tér vá. - Vámház körút - Kálvin tér - Üllői út - Szabó Ervin tér - 

Baross utca - Kálvária tér - Csobánc utca - Orczy út - Baross utca - Orczy tér 

(ellenirányban a mai, belvárosi útvonalán át közlekedik a Fővám térre). 

 84-es trolibusz: 

Az új, 84-es trolibusz viszonylat a mai 83-as járat Népligetbe történő 

meghosszabbításával jön létre a jelenlegi Fővám téri végállomás és Népliget M 

között az Elnök utcán keresztül.  

Útvonala és paraméterei: 

Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér - Üllői út - Szabó Ervin tér - Baross utca - 

Kálvária tér – Diószeghy Sámuel utca - Elnök utca – Hell Miksa sétány – Népliget M 

(ellenirányban a 83-as trolibusz mai, belvárosi útvonalán át közlekedik a Fővám 

térre). 

 A Zugló – Belváros kapcsolatot adó 71-es és 74-es trolibuszok: 

A 74-es trolibusz mai vonalát jelentősen változtatja meg a kétirányú belvárosi 

rendszer, amely a 74-es (és részben a 72-es) vonalat 71-es és 74-es viszonylatokra 

bontja. A 74-es viszonylat a mai útvonalán közlekedik a Deák térig 

meghosszabbítva, a 71-es pedig szintén a zuglói Csáktornya parkból indul, de az 

Arany János utcáig közlekedik a Hermina úttól a mai 72-es útvonalán a 

Podmaniczky utcán keresztül. 

A 71-es előnye, hogy megadja a mai 74-es Kacsóh Pongrác út felőli utasainak a 

közvetlen terézvárosi és Nyugati pályaudvari kapcsolatot, miközben pont a mai 74-

es leggyengébb, középső szakaszáról hangsúlyoz át teljesítményt, és kínál új 

alternatívát.   

 

Útvonalai és paraméterei: 

 

71: Csáktornya park - Ungvár utca - Kassai tér - Nagy Lajos király útja - 

felüljáró - Ógyalla köz - Szőnyi út - M3-as út - Kacsóh Pongrác úti felüljáró – 

Állatkerti körút - Gundel Károly út - Szondi utca - Bajza utca - Podmaniczky utca - 

Bajcsy-Zsilinszky út – Arany János utca M - Bajcsy-Zsilinszky út - Podmaniczky 

utca - Munkácsy Mihály utca - Szondi utca - Gundel Károly út - Állatkerti körút - 

Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Kacsóh Pongrác út - Nagy Lajos király útja - Kassai 

tér - Ungvár utca - Róna park - Kacsóh Pongrác út - Csáktornya park. 

 

74: Csáktornya park - Ungvár utca - Kassai tér - Nagy Lajos király útja - 

felüljáró - Ógyalla köz - Szőnyi út - M3-as út - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - 

Hermina út - Ajtósi Dürer sor - 56-osok tere - Dózsa György út - Dembinszky utca - 

Wesselényi utca - Károly körút (Astoria) - Deák Ferenc tér – Károly körút (Astoria) - 
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Dohány utca - István utca - Ajtósi Dürer sor - Hermina út - Kacsóh Pongrác úti 

felüljáró - Kacsóh Pongrác út - Nagy Lajos király útja - Kassai tér - Ungvár utca - 

Róna park - Kacsóh Pongrác út - Csáktornya park. 

A 71-es és a 74-es járat is külön-külön reggel 10, napközben 15, délután 12 percenként 

közlekedik csuklós járművel. 

A 71-es és 74-es viszonylatok a 74-es belvárosi szakaszán a módosított útvonalon 

közlekedő, meghosszabbított 77-es trolibusszal, a mai 72-esáltal lefedett terézvárosi 

szakaszon a meghosszabbított 72-es trolibusszal közlekednek teljes üzemidőben 

összehangoltan. Így például a Wesselényi utcában és a Dohány utcában a 74-es és 77-

es, a Podmaniczky utcában a 71-es és 72-es, biztosítanak a reggeli csúcsidőben 5, 

napközben 7,5, délután 6 perces közös követést, folyamatosan hangoltan.  

 A belvárosi kapcsolatot adó, meghosszabbított 77-es és 77A trolibusz: 

A „D” változat egyik legfontosabb eleme, a „C” változat alapján a 77-es trolibusz 

fejlesztése és belvárosi kapcsolatának megvalósítása.  

A mai 77-es két viszonylattá alakul: a 77-es alapjárat a mai Öv utcai végállomás és 

a Károly körút (Astoria) között közlekedik, betétjárata a 77A pedig a mai 77-es 

vonalának meghosszabbítását jelenti a diszpozícióban előírt módon az Egressy út – 

Stefánia út – Thököly út útvonalon át a Keleti pályaudvarig. A meghosszabbított és 

belvárosi kapcsolatot biztosító 77-es vonal az Egressy úton, majd a Stefánia úton 

és Ifjúság útján éri el a Kerepesi utat (megadva az M2 kapcsolatot), majd feltárja a 

Dózsa György út ma kiszolgálatlan külső szakaszát, és az 56-osok terén keresztül 

éri el a Dembinszky utcát, ahonnan a 74-es járattal hangoltan a Deák Ferenc térig 

közlekedik. 

A 77A a 77-es betétjárataként közlekedik a mai vonalán, de a Keleti pályaudvarig 

hosszabbítva a diszpozícióban rögzített útvonalon, a Stefánia út – Thököly úton 

keresztül. A 77-77A viszonylatok folyamatosan egymással hangoltan közlekednek.  

 

Útvonalai és paraméterei: 

77: 

Öv utca - Egressy út - Cinkotai út - Szugló utca - Vezér utca - Egressy út - Stefánia 

út – Ifjúság útja – Dózsa György út - 56-osok tere - Dózsa György út - Dembinszky 

utca - Wesselényi utca – Károly körút – Deák Ferenc tér – Károly körút (Astoria) - 

Dohány utca - István utca – Dózsa György út – Ifjúság útja - Stefánia út - Egressy út 

- Vezér utca - Szugló utca - Cinkotai út - Egressy út - Miskolci utca - Mogyoródi út - 

Öv utca. 

77A: 

Öv utca - Egressy út - Cinkotai út - Szugló utca - Vezér utca - Egressy út - Stefánia 

út – Thököly út – Keleti pályaudvar – Thököly út – Stefánia út - Egressy út - Vezér 

utca - Szugló utca - Cinkotai út - Egressy út - Miskolci utca - Mogyoródi út - Öv utca. 

A 77-es és 77A viszonylatok követése a reggeli csúcsidőben 10-10 perc, 

napközben 15-15 perc, délután 12-12 perc, mindkét viszonylat szóló járművekkel 

közlekedik.  
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A 77-es járat esetén opcionális útvonal a 77A-val, majd a mai 75-össel közös 

vonalvezetés az Egressy út – Stefánia út – Ajtósi Dürer sor – 56-os tere útvonalon a 

Károly körút felé, illetve ellenirányban is. Ekkor a Dózsa György úti szakasz nem 

kerül feltárásra, illetve a 77-es vonal M2 metrókapcsolatot csak az Astoriánál ad, de 

a 75-ös infrastruktúráját használja föl, és az Ajtósi Dürer soron is már a 71-77, 

illetve 74-77 hangolás megjelenik, nem csak a Dembinszky utcától, illetve István 

utcáig (Dózsa György útig). 

A 77-es (és 77A) számára „E” változatban az Öv utca környékén végállomási 

infrastruktúra létesül, mivel a 77-es esetén a Károly körút (Astoria) végállomáson 

erre nincs lehetőség.  

 A 82-es trolibusz: 

A 82-es trolibusz a diszpozícióban leírtaknak megfelelően a mai, Erzsébet királyné 

úti végállomásától tovább közlekedik a Mexikói útig, megadva az M1 kapcsolatot. A 

viszonylat az Uzsoki utcai kórháztól az Erzsébet királyné útján és a Mexikói úton át 

éri el a Mexikói úti M1 végállomást. Ellenirányban a 74A jelenlegi útvonalán át való 

vonalvezetés javasolt a Kassai térig, majd a Róna utcán éri el a mostani 

végállomását és közlekedik tovább az Örs vezér tere felé. 

Útvonala és paraméterei: 

Örs vezér tere - Füredi utca - Vezér utca - Szugló utca – Róna utca – Erzsébet 

királyné útja – Mexikói út – Mexikói út M (ellenirányban a 74A útvonalán át éri el a 

Kassai teret).  

A járat a reggeli csúcsidőben 10, napközben 15, délután 12 percenként közlekedik 

csuklós járművekkel. 

 9-es autóbusz:  

A korábban leírtaknak megfelelően, a kétszintű változatelemzés eredményeképp a 

9-es busz trolibusz vonallá alakítására nem kerül sor. A jelenlegi paraméterei 

alapján közlekedik.  

 32-es és 132-es autóbuszok: 

A zuglói trolibusz-hálózat átalakításával módosul a 32-es autóbusz szerepe és 

vonalvezetése is. A 32-es viszonylat változtatása nem képezi részét a 

diszpozíciónak, de a 77-es és 82-es trolibuszok módosításai miatt, valamint a 

trolibusz-hálózattól részben független, a 3-as villamos járműparkjának részleges 

alacsonypadlóssá tétele miatt sor kerülhet kisebb útvonal korrekcióra.  

A 32-es autóbusz 3-as villamos melletti szerepe kettős: egyrészt biztosítja a Nagy 

Lajos király útján a részleges alacsonypadlós szolgáltatást (mivel a TW 6000-es és 

6100-as villamosok nem biztosítanak akadálymentes elérhetőséget), másrészt 

megteremti az Angyalföld és Zugló közötti közvetlen kapcsolatot.  

A trolibusz-hálózat fejlesztésével kapcsolatban a 32-es autóbuszok szerepe 

módosul. A jelenlegi 32-es viszonylat útvonala a Bosnyák tér és Kassai tér között 

módosul: a Nagy Lajos király útja - Thököly út – Róna utca – Nagy Lajos király útja 

útvonalon közlekedik a két végállomás között, mindkét irányban. Célja, hogy az 

Uzsoki utcai kórház és az Örs vezér tere közötti közvetlen kapcsolat a 82-es 

trolibusz útvonalának módosítása után is megmaradjon, ugyanakkor ne vesszen el 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány         265 

  

az Angyalföld – Bosnyák tér közvetlen kapcsolat sem. Mivel a Bosnyák tér és 

Erzsébet királyné útja között jelenleg a 32-es busz nem áll meg, így megálló 

felhagyás nélkül megvalósítható az útvonal módosítás, egyedül az Erzsébet 

királyné útjai megálló kerül át a Nagy Lajos király útjáról a Róna utcába.  

A 32-es autóbusz opcionálisan létrehozható kiegészítő viszonylata az új, 132-es 

járat, amely a 32-es végállomásaival azonos pontok között közlekedik, de útvonala 

az Örs vezér tere és Kassai tér között az alapjáratétól eltér: a Bánki Donát utcán és 

Róna utcán át közlekedik mindkét irányban, feltárva a zuglói, közösségi 

közlekedéssel nem kiszolgált térséget, két irányban metrókapcsolatot biztosítva 

(M1, M2). 

A 132-es busz alternatív opció a Róna utcai térség és a Kerepesi úti lakótelep 

feltárásra, de érdemben a trolibusz-hálózat projektjeit nem befolyásolja. 

Amennyiben a 132-es járat létrejön, célszerű a 32-es (és leendő 132-es), valamint a 

45-ös autóbuszok felállási helyét az Örs vezér terei két buszvégállomás között 

felcserélni. Ezzel a 45-ös a hasonló irányban közlekedő 276-ossal azonos 

végállomásról indítható, a 132-es pedig a Bánki Donát utcába az Örs vezér tere 

felől be tud közlekedni közvetlenül. 

Útvonalai és paraméterei: 

32: Örs vezér tere - Fehér út - Nagy Lajos király útja - Bosnyák tér – Thököly út – 

Róna utca - Nagy Lajos király útja - Kassai tér - felüljáró - M3-as út - Hungária körút 

- felüljáró - Reitter Ferenc utca - Szegedi út - Béke tér - Szegedi út - Gömb utca - 

Pap Károly utca - Róbert Károly körút – Árpád híd.(Az angyalföldi vonalvezetés 

ellenirányban nem változik). 

132: Örs vezér tere – Bánki Donát utca – Róna utca - Nagy Lajos király útja - Kassai 

tér - felüljáró - M3-as út - Hungária körút - felüljáró - Reitter Ferenc utca - Szegedi út 

- Béke tér - Szegedi út - Gömb utca - Pap Károly utca - Róbert Károly körút – Árpád 

híd. .(Az angyalföldi vonalvezetés ellenirányban a 32-es járatéval egyezik meg). 

A 32-es járat a 132-es csak csúcsidei közlekedése esetén reggel 15, napközben 10, 

délután 15 percenként közlekedik, a 132-es a reggeli és délutáni csúcsidőben 

egységesen 15 percenként közlekedik. 

Viszonylat Végállomások Főbb útvonal 

71 Csáktornya park – Arany János utca Terézvároson át 

72 Örs vezér tere – Arany János utca Vezér utca – Thököly út – Terézváros 

74 Csáktornya park – Deák tér Erzsébetvároson át 

77 Öv utca – Deák Ferenc tér Egressy út – Dózsa György út – Erzsébetváros 

77A Öv utca – Keleti pályaudvar Egressy út – Stefánia út – Thököly út 

82 Örs vezér tere – Mexikói út Vezér utca – Róna utca - Erzsébet királyné útja – Kassai tér – Róna utca –Vezér utca 

83 Fővám tér – Kőbánya városközpont Józsefváros – Kőbányai út 

84 Fővám tér - Népliget Józsefváros – Elnök utca 

100. táblázat A „D” változatban érintett, megváltozó viszonylatok 
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A „D” változat esetén a következő főbb, közös követési időközök adódnak az 

átszervezéssel és viszonylat-módosítással érintett trolibusz-hálózaton. 

Érintett 

keresztmetszet 

A módosítással érintett 

viszonylatok a 

keresztmetszeten 

Közös 

követés 

reggel 

(perc) 

Közös követés 

napközben 

(perc) 

Közös 

követés 

délután 

(perc) 

 

Megjegyzés 

Ungvár utca7 71, 74 5 7,5 6 A 74A paraméterereinek 

igazítása és hangolása 

szükséges. 71 és 74 csuklós 

viszonylatok. 

Wesselényi utca 74, 77 5 7,5 6  

Dohány utca 74, 77 5 7,5 6  

Bajcsy-Zsilinszky út 

északi szakasza 

71, 72, 738 3,33* 5* 4*  

Baross utca 9, 83, 84 3* 4* 3,5*  

Vezér utca 72, 82 5 7,5 6  

Egressy út 77, 77A 5 7,5 6  

101. táblázat Közös követési időközök (*- átlagos követési idő) 

A trolibusz hálózat belvárosi részének nagyobb részén jelentős forgalmi változás nem 

tapasztalható, mivel továbbra is ugyanazokat a területek tárjuk fel jobb külső 

kapcsolatokkal. Elsősorban a korábbi 74-es járat forgalma erősödik, ami az Arany János 

utca és Dohány utca közötti hálózati rés megszüntetésének köszönhető. Viszonylag 

alacsony igény mutatkozik az Orczy tér – Népliget kapcsolatra, ugyanakkor erős a 

hatása a XIV. kerület széleskörűbb és gyorsabb trolibusz-hálózati kapcsolatainak. 

A fejlesztésnek a közúti forgalomra nincs közvetlen hatása. 

                                                           
7 74A paraméterei nélkül 

8 9-es busz nélkül 

Forgalmi modellezés 
eredményei 
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92. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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93. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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A közgazdasági elemzés eredményeit részletesen a 6. melléklet mutatja be. A költség-

haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 Trolibusz-hálózat fejlesztések 

Összes éves költség 
1 382 089 

Összes éves haszon 
2 685 219 

Haszon-költség egyenleg 
1 303 130 

BCR 
1,94 

102. táblázat A trolibusz-hálózat fejlesztések változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági 

eredményeinek összegzése  (különbözet, eFt) 

7.1.1.17 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítás együttes vizsgálata 

Megrendelői kiegészítő igényként vizsgáltuk, hogy az előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányokban vizsgált 3-as villamos északi meghosszabbítása és a párhuzamosan 

készülő Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának 

megvalósíthatósági tanulmánya által vizsgált M1 MillFAV meghosszabbítási egy kiemelt 

változatának együttes hatását. 

A 3-as villamos északi irányú meghosszabbítása kapcsán az előzetes 

megvalósíthatósági tanulmányban legjobbnak ítélt változatot vizsgáltuk. 

A MillFAV meghosszabbítása vizsgálatához a diszpozíció, illetve a tervező 

adatszolgáltatása alapján az alábbiakat vettük alapul. 

 1 megállós, ~700 meghosszabbítás a Kassai térig, 

 1 perc többlet menetidő, 

 120 perces követési idő, 

 1 többlet jármű, 

 meglévő járműállomány cseréje, 

 új átszálló kapcsolat az 1-es villamoshoz, új megállóhely létesítésével, 

 8 mrdFt beruházási költség. 

Az M1 MillFAV esetében 1 megállós, ~700 meghosszabbítás a Kassai térig, 1 perc 

többlet menetidő, 120 perces követési idő.  

A 3-as villamos meghosszabbítás kapcsán figyelembe vett hálózati paraméterek 

azonosak. 

A terhelési és különbségábrán egyértelműen látszik a két fejlesztés szinergikus hatása. 

Mind az M1-es metró mind a 3-as villamos esetén 20-30ezer közötti keresztmetszeti 

utasszám növekedéssel lehet számolni. 

Közgazdasági elemzés 
eredményei  

Műszaki előzmények 
összefoglalása 

Közösségi közlekedési 
hálózati javaslat 

Forgalmi modellezés 
eredményei 
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94. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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95. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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A közgazdasági elemzés eredményeit részletesen a 8. melléklet mutatja be. 

A költség-haszon elemzés összesített eredményét a városfejlesztési hasznok 

figyelembe vétele nélkül a következő táblázat tartalmazza. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos 

északi meghosszabbítása változat 

Összes éves költség 
1 461 928 

Összes éves haszon 
6 804 328 

Haszon-költség egyenleg 
5 342 401 

BCR 
4,65 

103. táblázat Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat hoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vétele nélkül  (különbözet, eFt) 

A városfejlesztési hasznok figyelembe vételével a közgazdasági eredmények a 

következőképpen alakulnak. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos 

északi meghosszabbítása változat 

Összes éves költség 
1 461 928 

Összes éves haszon 
6 897 972 

Haszon-költség egyenleg 
5 436 044 

BCR 
4,72 

104. táblázat Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat hoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vételével (különbözet, eFt) 

Közgazdasági elemzés 
eredményei  



 

  

7.1.2 Következtetések a vonali változatelemzések alapján 

7.1.2.1 Prioritási lista 

A vonali elemzések alapján, a közgazdasági mutatók szerint sorba rendezett eredményeket mutatja az alábbi táblázat. 

Villamos projekt jele 
ENPV városfejlesztési 

hatások nélkül 
BCR városfejlesztési 

hatások nélkül 
ENPV városfejlesztési 

hatásokkal 
BCR városfejlesztési 

hatásokkal 
Sorrend ENPV alapján Sorrend BCR alapján 

V04 5 465 109 9,33 5 558 752 9,78 1 1 

Troli 1 303 130 1,94 1 303 130 1,94 2 4 

V02-10 173 055 1,05 445 277 1,13 3 6 

V13 315 604 3,17 370 844 3,56 4 3 

V01 -349 523 0,83 328 698 1,16 5 5 

V07 238 052 4,29 238 052 4,29 6 2 

V08 -64 562 0,92 -56 004 0,93 7 7 

V05 -117 863 0,27 -102 916 0,36 8 12 

V03 -164 445 0,61 -139 905 0,67 9 9 

V15 -221 082 0,79 -221 082 0,79 10 8 

V11 -514 573 0,41 -505 230 0,42 11 10 

V09 -579 310 0,30 -552 281 0,33 12 13 

V12 -724 376 -0,16 -639 258 -0,02 13 16 

V14 -649 779 0,40 -649 779 0,40 14 11 

V06 -1 108 711 -0,20 -918 419 0,00 15 14 

V16 -2 196 771 0,00 -2 196 771 0,00 16 15 

105. táblázat A vonali változatokból képzett prioritási lista 
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7.1.2.2 Következtetések a komplex változatok meghatározásához  

A fenti prioritási listát összefoglaló táblázatból jól kivehető, hogy a BCR mutató alapján a 

V04, Troli, V02-10, V13, V01, V07, V08, V03, és V15-ös változatokat lehet elfogadni, 

hiszen ezen változatok értéke haladja meg a 0,7-es haszon-költség arányt. (A 7.1.1 

fejezetben bemutatott változatok közül egyedül a Műegyetem rakparti villamos változat 

felelt meg a BCR-kritériumnak.) Ezek a változatokat tovább elemezzük a komplex 

változatok vizsgálati szintjén, a többi változat pedig elvetésre kerül. 

A V03-as projekt, habár a fent leírt megtérülési mutatóval nem rendelkezik (<0,7), 

bekerült a komplex vizsgálatba, mivel a feladatkiírásban is szereplő uniós 

kötelezettségnek megfelelően az 1-es villamos a most még hiányzó szakasz 

megépülésével válik teljessé, hiszen a Fehérvári útig történő ideiglenes 

meghosszabbításnál az Etele térig történő teljes kiépítés attraktívabb 

átszállókapcsolatokat biztosít. 

Az alacsony megtérülési mutató oka, hogy az 1-es vonal teljes kiépítéssel járó többlet 

járulékos költségeinek, 

 hiányzó dél-budai áramátalakító és 

 csúcsidőszakon kívüli tárolásra is alkalams, a vonal hosszának és a csúcsidei 

gyakoriságnak megfelelő kapacitású, funkciójú végállomás 

létesítési költsége is csak ezt a rövid szakaszt terhelik. 
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96. ábra A komplex projekt részeit képező villamos fejlesztési projektek 
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7.2 Komplex hálózati változatok részletes 

bemutatása és elemzése 

A komplex változatok vizsgálata két szinten történik. 

1. lépés: Akadálymentesítés nélküli változatok bemutatása és 

összevetése közgazdasági költség-haszon elemzés alapján 

2. lépés: Az 1. lépésben költség-hatékonyság elemzés alapján 

kedvezőbbnek ítélt változat akadálymentesített változatának 

bemutatása és összevetése az akadálymentesítés nélküli 

változattal 

7.2.1 Akadálymentesítés nélküli változatok bemutatása 

és összevetése közgazdasági költség-haszon 

elemzés alapján 

7.2.1.1 „A” változat : Hatékony vonali fejlesztésekből összeállított komplex 

hálózati változat – Erzsébet hídon villamosközlekedés bevezetésével,a 

kapcsolódó szakaszokon további akadálymentesítés nélkül 

7.2.1.1.1 A változat bemutatása 

Az egyes fejlesztésekre elkészített Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok 

vizsgálata alapján, az alábbi megfelelő hatékonyságú projektekből épül fel a kiválasztott 

komplex változat.  

A kiválasztott változat megvalósításához szükséges műszaki tartalom és kapcsolódó 

beavatkozások, a jelzettek szerinti kialakításhoz és elrendezéshez illeszkedően, az adott 

projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7-8. fejezetében, minden szakágra 

kiterjedően, tételesen bemutatásra került. Az egyes fejlesztéseket – első sorban 

elrendezésüket – leíró alapvető jellemzők alább is megjelölésre kerülnek. 

 V01: Észak-déli tengely kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton 

keresztül 

 Hálózati változat azonosító: V01/b_2_szabhíd 

 Műszaki változat: C – Bajcsy-Zsilinszky Endre úton középen vezetett, 

Váci úton oldalfekvésben vezetett, Nyugati téren a közúti felüljáró 

megtartásával 

 helyszínrajzi elrendezés: V01_C_HR 

Megvalósul a 14-es, 47-es és 49-es viszonylatok összekötése. 

Bajcsy-Zsilinszky út: 

A Deák téri végállomástól a tervezett villamospálya középvezetésben 

tervezett, t=3,50 m tengelytávolsággal, így alkalmas a megmaradó 

autóbusz, trolibusz közlekedés lebonyolítására is. A közúti forgalom részére 

2x2 sávos elrendezés biztosított.  

Vonali műszaki 
beavatkozások 
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Az Alkotmány utcától kezdve a középvezetésű villamos vágányok a felüljáró 

keleti oldalára kerülnek egyoldali oldalvezetésben (t=3,20 m). A 

vonalvezetés a körútig a felüljáró mellett történik, majd csatlakozik a Nyugati 

téri megállóhely vágányaihoz. 

Nyugati tér: 

A megállóhely a meglévő buszállomás járdaszigetének részbeni igénybe 

vételével került kialakításra. A két széles oldalperon egyszerre biztosítja a 

villamos és a megmaradó buszforgalom utas cseréjét. 

A tervezett villamospálya üzemi kapcsolata biztosított a körúttal, a Váci úton 

egyszerű vágánykapcsolat visszafogási lehetőséget is biztosít. 

Váci út: 

A Váci úton a Nyugati teret követően a pálya egészen a Ferdinánd hídig a 

Westend bevásárlóközpont felőli oldalon, a meglévő útburkolattól 

elválasztva oldalvezetésben halad. A Váci úton a meglévő közúti sávszám 

nem csökken. 

Lehel tér: 

A 14-es villamos meghosszabbításával a Lehel téri végállomás funkcióját 

veszti. A Lehel utcában található oldalvezetésű vágányok a Lehel téri 

végállomási vágányokkal együtt elbontásra kerülnek. Helyüket a Lehel 

utcában középvezetésű (t=3,5 m) vágányok veszik át, melyek között a 

visszafogás lehetőségét biztosító egyszerű vágánykapcsolat létesül. A Lehel 

utcában a meglévő közúti sávszám megtartásra kerül, építés első sorban a 

parkoló felületek terhére tervezett. 

A megállóhelyek a tervezett vonalszakaszon oldalperonos elrendezésűek. 

Az érintett műtárgyakon tervezett beavatkozásként jellemzően a műtárgy 

födémek szigeteléscseréje és védelme jelenik meg. A Nyugati téren aluljáró 

lépcső áthelyezése szükséges. 

 V02-V10: Kelet-nyugati tengely kialakítása az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton és 

Thököly út- Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

 Hálózati változat azonosító: V02-V10/x_0 

 Komplex villamoshálózat kialakítása a kelet-nyugati tengelyen, Baross 

téri harántirányú és Mexikói úti kapcsolattal és Hegyalja úti kiterjesztés 

nélkül 

 Műszaki változat: A 

 Helyszínrajzi elrendezés 

Erzsébet hídon és a Rákóczi úton V02-A-HR 

Erzsébet híd - Gellért tér, Erzsébet híd - Batthyány tér kapcsolat: V02-

A2-HR 

Döbrentei tér – betétjárati végállomás kialakítása: V02-A-HR-01-F 

24-es villamos összekötése a Thököly úti viszonylattal: V02-A3-HR 

Thököly út- Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata: V10-A-HR 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány         278 

  

A Közép-Budától Újpalotáig végigfutó tengely és vonali kapcsolatai mentén a műszaki 

tartalom szakaszos meghatározása történt meg. A számos vizsgált hálózatfejlesztési 

változat ezen tervezési szakaszok – „modulok” – összegzésével, ill. variálásával fedhető 

le műszakilag. 

A kiválasztott projektváltozatban összegzett tervezési szakaszok: 

 Döbrentei tér - Szent Rókus kápolna 

  Erzsébet híd - Gellért tér, ill. Erzsébet híd - Batthyány tér kapcsolat (Döbrentei 

téri bekötés a budai fonódó hálózatba) 

 Döbrentei tér – betétjárati végállomás kialakítása 

  Döbrentei tér – Hűvösvölgy közötti szakaszon peronok átépítése 54 m hosszú 

jármű fogadásához 

  Blaha Lujza tér és környezete 

  Szent Rókus kápolna - Kiss József utca 

  Rákóczi út - Népszínház utca kapcsolat 

  Kiss József utca - Dózsa György út 

  24-es villamos összekötése a Thököly úti viszonylattal 

  Dózsa György út - Hungária krt. 

  Hungária krt. – Bosnyák tér 

  Mexikói út 

  Bosnyák tér – Zsókavár utca – Páskomliget utca 

  Páskomliget utca – Szentmihályi út – Szilas park végállomás 

 Zsókavár utca és Erdőkerülő u. vá. átépítése 54 m-es jármű fogadására 

Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton 

Döbrentei tér - Szent Rókus kápolna 

A tervezett nyomvonal a mai 18-as villamos nyomvonalából ágazik ki a Döbrentei téren. 

A tervezett elrendezés biztosítja a Szent Gellért tér irányú kapcsolatot és a Batthyány tér 

irányú kapcsolatot is. Betétjárati végállomás kialakítása is tervezett, a kétvágányú 

végállomás a meglévő nyomvonal északi oldalán helyezkedik el. 

Az Erzsébet hídon és az azt követő szakaszokon középen vezetett villamospálya 

tervezett. (A hídon t= 3,40 m, egyebekben t=3,60 m) közös autóbusz és villamos 

használat miatt minden esetben oldalperonos a megállóhelyek kialakítása. 

A Krisztina körúton a jelenlegi négy forgalmi sáv kiegészítésre kerül egy, a villamos 

pályán vezetett buszsávval. Az Erzsébet hídtól a Baross térig megmarad a jelenlegi 2x2 

forgalmi sáv, a szélén vezetett buszsáv megszűnik, átkerül középre, a villamossal közös 

használatú pályára (TMK). A csomópontok topológiája jellemzően megmarad, a 

jelzőlámpás csomópontok fázistervének hangolása szükséges, a tervezett villamossal. 
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Blaha Lujza tér és környezete - (Szent Rókus kápolna - Kiss József utca, ill. Rákóczi út - 

Népszínház utca kapcsolat) 

A Népszínház utcai kétvágányú villamospálya Rákóczi úti tengelybe való bekötése, a tér 

átlós lekeresztezésével valósulhat meg, kétvágányú kiágazással (t=3,20 m), a téren 

tervezett oldalperonos megállóhely elhelyezésével. A Népszínház utcai kétvágányos 

átvezetés a 4-6 villamos megállóhelyének átszervezését igényli, a jelenlegi oldalperonos 

elrendezésről, középperonosra. 

A Népszínház utcai vágányok és a körúti vágányok közt, az üzemi delta kapcsolat 

tervezett vágányelrendezéshez való átstrukturálása szükséges. Ehhez kapcsolódóan a 

körúti vágányokban meglévő vágánykapcsolat megtartása és áthelyezése is szükséges. 

A Rákóczi úti vonal Blaha Lujza téri megállóhelye eltolt oldalperonos kettős kialakítással 

tervezett, hosszú villamos és busz, vagy két rövid villamos egyidejű fogadására. A 

Rákóczi úti pályában, a Baross tér irányú peront megelőzően, egyszerű 

vágánykapcsolattal visszafogási lehetőség biztosított. 

Kiss József utca - Dózsa György út 

A Szövetség utca megállóhely eltolt oldalperonos kialakítású. A Baross téren a kialakítás 

igazodik a Baross tér jelenlegi átépítéséhez. A Keleti pályaudvar megállóhelyen kettős 

oldalperonok épülnek.  

A Döbrentei tér és Baross tér között a keresztmetszeti elrendezést illetően a tervezett 

kialakítás irányonként 2 közúti forgalmi sáv kialakításával számol. 

24-es villamos összekötése a Thököly úti viszonylattal (Baross téri harántirányú 

kapcsolat) 

A tervi elrendezés tartalmazza a 24-es villamos vonalának csatlakozását a tervezett 

kelet-nyugat tengelyhez. (A jelenlegi Festetics György utcai végállomás 

megszüntetésével.) A Baross téren ágazik ki az új nyomvonal, a meglévő pályához a 

Festetics György utca Fiumei út csomópontjában csatlakozik. 

Thököly út - Bosnyák tér - Újpalota kötöttpályás kapcsolata 

Dózsa György út – Hungária krt. és Hungária krt. – Bosnyák tér 

A Dózsa György úttól kezdődően, a Thököly úton a tervezés során teljes hosszban 

figyelembe vételre került, hogy a busz és villamos szakaszosan vagy végigmenően, 

közösen használja a pályát (tömegközlekedési sáv). A megállóhelyi peronelrendezés 

oldalperon. A vágánytengely távolság az általános elvekben bemutatottakhoz 

illeszkedően jellemzően 3,60 m, de min. 3,50 m.  

A vonalon alkalmazott minimális hasznos hossz 56,00 m, ahol hálózatilag indokolt, 

helyszínrajzilag pedig lehetséges min. 74,00 m-es hasznos hosszúságú kettős peron 

kialakítása tervezett – Reiner Frigyes park, Zugló vasútállomás mh. 

A Hungária körútnál egyszerű vágánykapcsolattal kialakított visszafogás tervezett. 

A Thököly út belső szakaszán a tervezett vágányzónán kívül, a jelenlegi szegélyek közt, 

irányonként egy forgalmi sáv jelölhető ki, jellemzően 4,5 m-es sávszélességgel (közúti 
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és kerékpársáv). A Hungária körúttól kifelé a közút területe beszűkül, a szegélyektől 

befelé mérve, 3,5 m sáv áll a közúti forgalom rendelkezésére. 

Az Erzsébet királyné útja felé kapcsolatot biztosító Mexikói úti pályaszakasz újbóli 

hálózatba integrálása – az elemek állapotára tekintettel – teljes átépítéssel valósítható 

meg. 

A Bosnyák téren a tervezett elrendezés a 3-as villamos terv szerint átépülő 

infrastruktúrájához tervezett, azt meglévő állapotként feltételezve. Ezen túlmenően, a 

csomópontban tervezett vágányhálózat meghatározásánál, a Megbízó kérésére, 

figyelembe vételre kerültek a kocsiszín jelen tervezéssel párhuzamosan áttervezett 

kapcsolatai. A kocsiszíni kapcsolatokat és a megállóhelyi peronokat követően, 

gyökirányban járt egyszerű vágánykapcsolattal visszafogás biztosított. A téren középen 

vezetett pálya (5=3,70, nyitott felépítmény) a Fűrész utca térre való becsatlakozását 

követően megy át a Csömöri út jobb oldalára, oldalvezetésbe. 

Bosnyák tér – Zsókavár utca – Páskomliget utca 

A Bosnyák teret követően, a városhatár irányában, a pálya kialakítása felszíni 

vezetésben is a villamosnál nagyvonalúbb paramétereket biztosít, az ívviszonyok 

meghatározása jellemzően 50 km/h-t meghaladó – tervezési sebesség – figyelembe 

vételével történt. 

A Bosnyák teret követően oldalvezetésű pálya, a városi gyorsvasúti előírások által 

igényel 4,0 m-es vágánytengely távolsággal tervezett. A vonalszakaszon csak a Miskolci 

utcánál tervezett megállóhely kialakítása. 

A külső körvasút különszintű lekeresztezése – a hatályos KSZT-ben szereplő 

megoldással harmonizálva – térszín alatt tervezett. (A körvasút alatti különszintű 

pályaszakaszon megállóhely kialakítható.) A vágányok térszínre vezetése, a jelenlegi 

beépítés figyelembe vételével, a Molnár Viktor utca előtt meg kell, hogy történjen. 

A csomópont előtt, különszintről már villamos paraméterekkel épített pályán érkeznek a 

járművek középvezetésbe. A követő szakaszon a szanálás és átstukturálás elmaradt, a 

2*1 sávos közúti elrendezés kapacitásában csak komoly kisajátítások árán bővíthető. 

Az Apolló utcát követően a közúttól független villamospálya zúzottköves felépítménnyel, 

3,20 m-es vágánytengely távolsággal tervezett, a zöldsáv súlyvonalában vezetve, a 

fasorok lehetőség szerinti elkerülésével, oldalperonos megállóhelyekkel. 

A Páskomliget utca – Nyírpalotai út – Zsókavár utca csomópontrendszer terv szerinti 

kialakításában (A változat) a Nyírpalotai út vonalába eső pályaszakasz négyvágányos 

elrendezésű, a metsződő-csatlakozó vonalak (Thököly út - Újpalota vonal, ill. Újpest-

Újpalota vonal és 69-es viszonylat iránya) egymás mellé font vágányaival, a megfelelő 

irányok közös szigetperonokhoz (56,00 m hasznos hossz, min. 5,00 m sz.) való 

összerendezésével. Az Thököly - Újpalotai villamos az átmenő egyenes irány. A 

tervezett hálózati igényeknek megfelelően forgalmi kapcsolatként kétvágányos delta 

épül a Belváros irány és az Erdőkerülő utca vá. irány közt. 

A Zsókavár utcán megjelenik a hosszú villamos is, az érintett megállóhelyi és 

végállomási peronok átépítése figyelembe vételre került. 
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Páskomliget utca – Szentmihályi út – Szilas park végállomás 

A Páskomliget utcát követően a villamospálya elrendezése, felépítménye a megelőző 

szakaszhoz hasonló. 

A Szentmihályi úttól kifelé haladva, a Pólus bevásárlóközpont előterében (Szilas park) 

kialakításra kerülő végállomásig, a műszaki tervekben szereplő kialakítás 

középvezetésű közúti vasúti pálya. 

Az egyes szakaszokon megjelenő hosszú villamosok tervezett közlekedtetése miatt a 

V13 részprojektben vizsgálva áttervezésre került Hűvösvölgy végállomás. A komplex 

hálózat kialakítása során az EMT-ben Hűvösvölgyig vitt 18-as viszonylat összhálózati 

szinten már nem szükséges, hogy azt elérje, emiatt János kórház fordítás áttervezésre 

került. 

A kiválasztott projekt által érintett műtárgyakon tervezett beavatkozásként jellemzően a 

műtárgy födémek szigeteléscseréje és védelme jelenik meg. A Nyugati téren aluljáró 

lépcső áthelyezése szükséges. 

Erzsébet híd: Az ortotróp pályalemez jelen állapotában nem alkalmas villamos teher 

hordására, fáradási kritériumok nem teljesülésnek. A pályalemez teljes cseréje 

szükséges. A pályalemez cseréje mellett lehetséges megoldás a híd teljes 

felszerkezetének cseréje az alapozás és a horgonykamra megtartásával. 

Rákos patak feletti új villamos híd épül: ~8 m támaszközzel, előirányzott hídszerkezet 

vb. teknőhíd. 

Körvasútsor különszintű keresztezésére új villamos aluljáró építése szükséges, a 

csatlakozó támfalas szakaszokkal együtt. Előirányzott aluljáró szerkezet milánói 

módszerrel, résfalak védelmében készülő monolit. vb. keretszerkezetek. 

 V03: 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása 

 Hálózati változat azonosító: V03/a_1 

 Fehérvári úttól középen vezetett pálya a középső fasor kivágásával 

 Műszaki változat: A 

A kiválasztott projektváltozatban összegzett tervezési szakaszok: 

 Etele út – középvezetés, a meglévő fasor megszűntetésével és pótlásával 

 Somogyi B. úton oldalvezetett végállomás távlati meghosszabbítás 

lehetőségével 

 Somogyi B. úton új üzemi kapcsolat 

A jelenleg épülő vonalhosszabbítás ideiglenes Fehérvári úti végállomásától egyenes 

irányban, középfekvésben folytatódnak a tervezett vágányok. A csomópontban 

megtartandó mindkét megépülő vágánykapcsolat a Fehérvári úton haladó vágányokkal. 

Javasolt ezen felül egy további vágánykapcsolat megépítése is az Etele tér felől a 

Budafoki kocsiszín irányába. 

Az Etele úton a vágányok középfekvésben, a megtartandó szegélyek közötti közúti 

keresztmetszetbe szimmetrikusan kerültek betervezésre, a keresztező utaknál szintbeni 
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burkolt, a további részeken kiemelt szegélyek közötti füves felépítménnyel. A középső 

zöldsáv megszűntetésével, a kivágott fák pótlásával. 

A megállóhelyi peronok középperonos elrendezéssel épülnek meg, a megelőző 

vonalszakaszokhoz illeszkedve. 

A közúti pálya kialakítása marad egy forgalmi sáv mellett egy parkolósáv. 

Az Etele teret elérve a pálya a végállomási vágányhálózatra a Somogyi utca 

keresztezésével fordul. Az Etele út – Somogyi utca csomópontot jelzőlámpás 

forgalomirányítással kell kiépíteni. 

Itt 4 vágányos végállomás kerül kialakításra a vasúti pályaudvar felőli oldalon, szélső 

fekvésben. 

A végállomási kihúzóvágányok elhelyezésénél tekintettel kellett lenni a korábban vázolt 

kötöttségekre. 

A négyvágányos végállomási fordító minden vágánya elérhető az érkező vágányról, és 

háromról mindkét indítóvágánya elérhető. 

A Bartók Béla út felöli egyvágányú üzemi összekötés a Somogyi utca tengelyébe került 

betervezésre gömbsüvegsoros elválasztással, burkolt vágányként. A Bartók Béla út – 

Somogyi utca csomópontban jelzőlámpás szabályozás kiépítése szükséges. A Bartók 

Béla úti 2 vágányú pályából két kitérővel ágazik ki, majd egy kitérővel alakul 

egyvágányúvá, az Etele teret oldalfekvésben elérve. 

Az autóbusz végállomás megközelítése a jelenlegi és a távlati kiépítésnél és a távlati 

parkolóház-megközelítés biztosítása miatt a Somogyi utca részleges 

meghosszabbítását teszi szükségessé. 

 V04: Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása 

 Hálózati változat azonosító: V04/e_2 

 Külső villamosgyűrű meghosszabbítása Árpád hídig 1-esbe fonódtatva 

 Műszaki változat: A 

 Helyszínrajzi elrendezés: 

 Nagy Lajos király útja – Szegedi út: V04-A-HR 

 Pap Károly utca- Róbert Károly krt.: V04-B-HR 

A műszaki alapú vizsgálat és a műszaki tartalom meghatározása is elemekre-

szakaszokra lebontva történt meg. 

A kiválasztott projektváltozatban összegzett tervezési szakaszok: 

 XIV. Nagy Lajos király útja – XIII. Szent László út 

 XIII. Szegedi út 

 Gömb utca – Papp Károly utca, kétvágányú kialakítás 

 1-es villamos vágányai között kialakított végállomás (Árpád híd metrónál) 
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XIV. Nagy Lajos király útja – XIII. Szent László út 

Az Erzsébet királyné útja csomópontban a középperonos elrendezés teszi lehetővé a 

legkedvezőbb geometriai kialakítást, így szabványos kitérőkkel megoldható az elágazási 

komplexum. A vonalhosszabbítás a Nagy Lajos király útján indul, kétvágányos, 

középvezetésű elrendezésben. A Kassai tér megállóhely (egymással szembe helyezett 

oldalperonok) előtt jobbos egyszerű vágánykapcsolat tervezett. A Kassai tér után az M3 

bevezető szakasza felett átívelő műtárgyra vezetnek, majd Rákosrendező átalakítás 

előtt álló vágányhálózata, a Dévényi út és a tervezett új kiszolgáló út felett haladnak el a 

vágányok. A Kassai tértől az M3 bevez. hídig a vágányok (és a mellettük futó közúti 

sávok) meglévő töltésen, illetve hídon kerültek vezetésre. Ezután viszont új építésű 

töltéseken és hidakon vezet a pálya vonalvezetése. A pálya a Szent László utca előtt éri 

el újra a meglévő burkolat szintjét. A fenti szakaszokon 59R2 rendszerű sínnel tervezett 

CDM-vágány épül. 

Alapvető forgalmi tervezési célkitűzés volt, hogy a villamostól elválasztott 2x2 sávos 

közúti pályaelrendezés a tervezési szakasz elejétől a Béke térig megvalósításra 

kerüljön.  

XIII. Szegedi út 

A Szent László utcától a Szegedi úton épül ki a középvezetésű pálya, oldalperonos 

megállóhelyi peronelrendezéssel.  

A Béke tér megállóhely előtt jobbos, egyszerű vágánykapcsolat létesül. A vágányok a 

Béke téren keresztezik le a Lehel utcát és az ott meglévő villamos-pályát. A jelenlegi 14-

es villamos-vonallal üzemi kapcsolat a csomópont északi oldalán épül ki. 

A villamosvonal a Béke téren forgalmilag nem ágazik el, kizárólag az Árpád híd 

metróállomás felé ad kapcsolatot. 

A Csata utca vonalában kerülnek a vágányok szélső vezetésbe, a Szegedi út északi 

oldalán (nyitott vágány, t=3,70m, középoszlopsorral). A Béke téri üzemi kapcsolatok 

közül a nyugati oldali ág már ide köt be. 

A pálya szélső fekvésben halad, a Szegedi út majd a Gömb utca mellett. A szakaszon a 

közúti pálya átépítéssel nem érintett.  

Gömb utca – Papp Károly utca, kétvágányú kialakítás és 1-es villamos vágányai között 

kialakított végállomás (Árpád híd metrónál) 

A tervezett pálya a Szegedi úti irányról a Pap Károly utcán keresztül vezetett a Róbert 

Károly körútra, ahol becsatlakozik az 1-es villamos tervezett nyomvonalába (azt 

meglévő állapotként feltételezve). 

A vágányok a Pap Károly utca burkolatában középfekvésben haladnak (t=3,20 m). 

Megállóhely a beépítettség kötöttségei miatt, még a Gömb utca végén kerül kialakításra, 

oldalperonos elrendezéssel. 

A jármű a Pap Károly utcából kifordulva, az 1-es villamos-viszonylat vágányait és Árpád 

híd-metróállomás megállóhelyét használja, tervezett végállomása is 1-es villamos 

vágányai közt kerül kialakításra, középre szervezett betétjárati végállomásként. (1-es 

villamos Árpád híd-metró megállóhelyének Óbuda felőli peronjának végénél.) 
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Az 1-es vonal északi vágánya helyben marad, a déli vágány vonalvezetése kis 

mértékben módosul. A vágánykorrekció az Árpád híd felől érkező közúti forgalmi irányt 

is kis korrekcióval érinti.  

A jelzett szakaszon burkolt, CDM-vágányok épülnek. 

Kassai tér M3 bevezető felüljárón a villamos pálya átvezetése a felüljáró 

felszerkezetének részleges átépítésével oldható meg.  

A Szőnyi utat majd Rákosrendező területét átívelő új közúti és villamos híd építése 

szükséges, előregyártott, előfeszített gerendákkal együttdolgozó pályalemezes 

gerendahídként. A MÁV vasútvonalat átívelő új hídhoz csatlakozó támfal építése is 

szükséges.  

Árpád híd megállóhelyen/végállomáson az M3 gyalogos aluljáró födémének 

szigeteléscseréje és annak védelme előirányzott. Lokális megerősítést igényelhet. 

 A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi 

kapcsolatainak javítása, Pesterzsébeten belüli villamoshálózat korszerűsítése 

 Hálózati változat azonosító: V07/a 

 Haller utcai csomópont bővítése a 2-es és 24-es villamosvonal 

összekötésének átalakításával, teljes delta kapcsolat kiépítésével 

 Műszaki változat: B 

 Helyszínrajzi elrendezés: V07-B-HR 

A kapcsolat elhelyezkedése, az új kitérők helye minden peron elmozdítását 

szükségessé teszi. A kialakuló deltavágányokban 3db kocsivezetői állítású váltót kell 

beépíteni, a közúti forgalomirányító gépbe történő betétprogram kéréssel. 

Az új elrendezés alkalmas csomópont előtti és csomópont utáni peronelhelyezésre is. 

A közúti forgalomtechnika lényegében nem változik, azonban a villamosok keresztezése 

miatt, várhatóan új jelzőlámpás fázis válik szükségessé. A Haller utcai peron eléréséhez 

új átkelőhely szükséges.  

A 2-es villamosvonal vágánygeometriájának megváltoztatása nem szükséges. 

 Nagykörúti villamosközlekedés kiterjesztése a budai oldalon 

 Hálózati változat azonosító: V13/E1 

 Északi kinyitás Hűvösvölgy felé 8 villamos/csúcsórával 

 Műszaki változat: E1 

 Helyszínrajzi elrendezés: 

 Széll Kálmán téri átkötés (4-6 és 61 között): V13-E1-HR-01 

 Peron átépítések a Széll Kálmán tér – Hűvösvölgy között: V13-P1-HR 

Széll Kálmán téri átkötés (4-6 és 61 között) 

A Széll Kálmán tér rekonstrukciós terve már alkalmas a járművek északi irányú 

továbbvezetésére. A betétjárati végállomás csonka vágányát tovább vezetve 

egy kitérő alkalmazásával visszaköthető a szelvényezés szerinti jobb 

vágányba. A tervezett pályaszerkezet burkolt. A felsővezeték hálózatot 
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módosítani szükséges. A meglévő oszlopok közül, amelyek elhelyezkedésük 

alapján alkalmasak az új hálózat tartására, statikai vizsgálatot követően 

megfelelőségük esetén felhasználhatóak.  

Peron átépítések a Széll Kálmán tér – Hűvösvölgy között 

A meglévő peronok sem hosszban, sem magasságban nem alkalmasak a 

hosszú, alacsony padlós szerelvények fogadására. Ezért a meglévő peronok 

emelése, átépítése tervezett, a peronok melletti vágányszakaszok 

elbontásával, új vágányok építésével. 

A projektek együttes megvalósítása során nem lehetséges a projekteket egymástól 

függetlenül, módosítás nélkül egységes hálózatba integrálni, mert a projektekhez 

kapcsolódó hálózati javaslatok átfednek. Ezért az alábbi megfontolásokat tettük az „A” 

jelű változat esetében: 

 A V02-V10 projektben szereplő Újpalota – Hűvösvölgy viszonylat a teljes 

szakaszon, betétjárati rendszer nélkül közlekedik. Ennek következtében a  

körúti 6-os villamosok a túlzott férőhelykínálat elkerülése végett eredeti 

végpontjáig, a Széll Kálmán térig közlekedik. Ennek folyományaképp az 59-es 

villamos eredeti végállomására kerül vissza, a Szent János kórházhoz, oldva a 

Moszkva téri szűkös fordítási kapacitást. 

 A V07 projekt 2, 2Y és 24-es viszonylatai a hálózati integráció miatt a korábbi 4 

perc helyett 3,75 perces alapütemben közlekednek, illetve a V07 és V02-V10 

változatban is szereplő 24-es viszonylat a hosszabb útvonalon, Újpalota és 

Közvágóhíd között közlekedik. A 2Y jelzésű viszonylat Keleti pályaudvarnál 

történő fordítása a járműkiadás és a Thököly úti ág kínálatának visszafogása 

miatt szükséges, ugyanis a Rákóczi út felől érkező viszonylatok adják annak 

gerincét. 

 a 67-es villamos közlekedik Budafoki út irányában az újonnan épülő ág pesti 

kiszolgálásának biztosítása érdekében. Emiatt a tervezett 8-as jelű viszonylat 

erősítésképp a Külső Bartók Béla utat tárja fel, a tervezetten csökkentett 

autóbuszkapacitások helyettesítésére. 

Minden további hálózati elem az elkészült EMT-kre alapozva, az ott nyertes változatok 

átvételével készült. 

A javasolt viszonylathálózatot a 106. táblázat foglalja össze. 

  

Viszonylathálózati 
javaslatok 
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Komplex villamos hálózat - A változat 

Viszonylat Útvonal Jármű 

Átl.mh.táv Legnagyobb km-i 
u. forg. 

Napi 
utasforg. 

Követés 
reggel 

Követés 
nappal 

Követés 
délután 

Követés 
este 

[km] [utas] [utas/nap] [perc] [perc] [perc] [perc] 

1 Bécsi út - Kelenföld M 55 0,57 32 516 150 116 3 6 3,5 10 

2 Jászai Mari tér - Közvágóhíd H 35 0,41 13 753 27 827 3,75 7,5 5 15 

2Y Keleti pu. M - Jászai Mari tér 35 0,43 5 838 21 313 7,5 15 10 20 

3 Árpád híd M - Gubacsi út 35 0,44 36 505 86 158 6 10 7,5 20 

4 
Széll Kálmán tér M - Újbuda-

központ M 55 0,46 37 591 117 924 4 5 4 10 

6 
Széll Kálmán tér M - Móricz 

Zsigmond körtér M 55 0,46 41 135 152 014 4 10 4 20 

8 
Szent János kórház - Kelenföld 

M 35 0,50 32 446 60 100 15 15 15 20 

12 
Rákospalota, Kossuth u. - 

Angyalföld ksz. 35 0,42 3 111 4 472 15 15 15 20 

17 Bécsi út - Budafoki út 35 0,52 5 845 11 976 15 - 15 - 

18 Pólus Center – Hűvösvölgy 55 0,53 44 533 114 522 7,5 15 7,5 20 

19 Bécsi út - Kelenföld M 35 0,48 15 017 29 653 15 15 15 20 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd 35 0,59 10 411 26 840 7,5 15 10 20 

28 Köztemető - Döbrentei tér 35 0,41 573 1 681 15 - - - 

37 Köztemető - Kelenföld M 35 0,41 10 408 25 496 15 15 15 20 

41 Bécsi út - Kamaraerdő 35 0,48 16 429 36 905 15 15 15 20 

42 Határ út M - Gloriett telep 35 0,43 32 929 39 887 4,6 7,5 4,6 10 

44 Erdőkerülő u. - Döbrentei tér 55 0,61 15 794 26 047 15 15 15 20 

47 
Budafok, Városház tér - 

Káposztásmegyer 35 0,43 27 666 103 895 7,5 10 7,5 20 

49 Kelenföld M - Káposztásmegyer 35 0,46 30 157 99 033 7,5 10 7,5 20 

50 
Határ út M - Pestszentlőrinc, 

Béke tér 35 0,42 31 517 58 182 3,33 6 3,33 10 

51 Mester u. - Nagysándor József u. 35 0,38 3 823 10 648 10 15 10 - 

51A Mester u. - Ferencváros vá. 35 0,41 91 136 - - - 20 

52 
Határ út M - Pesterzsébet, 

Pacsirtatelep 35 0,44 4 836 10 074 10 15 10 20 

56 
Hűvösvölgy - Budafok, Városház 

tér 35 0,45 9 881 28 795 7,5 10 7,5 20 

59 Farkasrét - Szent János kórház 35 0,35 9 269 12 263 7,5 10 7,5 20 

61 Bécsi út - Savoya Park 35 0,41 33 339 97 502 7,5 10 7,5 20 

62 MÁV-telep - Döbrentei tér 35 0,41 5 732 17 791 15 10 15 - 

67 MÁV-telep - Budafoki út 35 0,47 24 686 58 342 7,5 10 7,5 20 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. 35 0,47 4 701 8 642 7,5 10 7,5 20 

106. táblázat „A” tervezett viszonylathálózat forgalmi paraméterei 
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97. ábra Az "A" változat javasolt villamos viszonylathálózata 
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A villamos-fejlesztési beavatkozások jellemzően többlet futásteljesítményt generálnak a 

villamos üzemben, ugyanakkor elvárás, hogy futásteljesítmény-csökkenést okozzanak 

az autóbuszos hálózaton. Utóbbi mértéke projektenként különböző. A jelen tanulmány 

előzményének tekinthető előzetes megvalósíthatósági tanulmányokban minden projekt 

esetében részletesen vizsgáltuk a ráhordó és párhuzamos autóbusz-hálózat 

átszervezési lehetőségeit. A komplex hálózati projektváltozatokba beemelt projektek 

autóbusz futásteljesítmény megtakarítása összeadható ugyan, de mivel ezek a hálózati 

beavatkozások gyakran átfednek, vagy kizárják egymást, ez a módszer csak 

nagyságrendi tájékoztatást ad. 

A komplex hálózati projekt esetében az autóbuszos hálózatot nem módosítottuk, az 

autóbusz-futásteljesítmény változás meghatározására egyszerűsített módszertant 

alkalmaztunk. 

A komplex hálózati projekt hatására az utasok egy része az autóbuszokról ül át 

villamosra. A villamos üzemágban tehát az utaskilométer változás pozitív, az 

autóbuszokon negatív, tehát az autóbusz utasterhelése csökken (az egész hálózaton 

~10%-os csökkenés tapasztalható). A kisebb utasteljesítmény kevesebb, az igények 

csökkenésével lineáris összefüggés mentén csökkenő kibocsátott férőhely-kilométer 

teljesítményt igényelne. Az csökkentés mértéke nem lehet 100%-os, mert az 

utasforgalom a hálózaton, vagy egyes viszonylatokon nem egyenletesen oszlik el, és így 

a hálózat átszervezésénél számos kötöttséget kellene figyelembe venni (területi 

lefedettség, gyakoriság megtartása, kötött, nem lineárisan változtatható járműméretek). 

Korábbi tapasztalatok alapján a futásteljesítmény megtakarítás mértékének 

hatékonyságára konzervatív becslést adtunk, 65%-ban állapítottuk meg. Ez azt jelenti, 

hogy az autóbusz-hálózaton megjelenő igény csökkenésének mindössze 65%-val 

csökkentettük a kibocsátott teljesítményt. Esetünkben ez a két ütemre vonatkoztatva 

22700 – 24800 jműkm/nap. [A komplex hálózati projektbe bevont egyedi projektek 

autóbusz futásteljesítmény csökkenésének összege 22800 jműkm/nap az első ütemben, 

tehát az egyszerűsített módszertan hatékony becslést ad, kialakítható olyan kapcsolódó 

buszhálózat, mellyel a figyelembe vett futásteljesítmény-megtakarítás biztosítható]. 

A hálózati járműigény és az ennek kiszolgálásához szükséges kocsiszíni kapacitás 

meghatározása során a következő feltételezéseket vettük alapul: 

 A villamos és troli járműbeszerzési projekt I. ütemében beszerzett 12 db 

hosszú és 25 db normál villamoson felül megbízói adatszolgáltatás alapján a 

projekt nélküli esetben további 50 db normál villamos beszerzésével kell 

számolni. 

 Projektes esetben ezen felül további új, alacsonypadlós járművek 

beszerzésével csak akkor számolunk, ha a hálózat kiszolgálása a meglévő 

járműállománnyal mennyiségi értelemben sem szolgálható ki. 

 A Szabadság hídon megbízói adatszolgáltatás alapján új normál járművek, 2-

es csatolt Tatra és Ganz csuklós közlekedésével lehet számolni az 

infrastrukturális korlátok feloldása révén (műszakilag TW6000 közlekedése is 

lehetségessé válik). 

Kapcsolódó, ráhordó 
hálózatok kezelése 

Szükséges jármű, és 
járműtelepi fejlesztések 
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 A 2-es vonalon megbízói adatszolgáltatás alapján 2020-ig csak Ganz csuklós 

járművek közlekedésével lehet számolni infrastrukturális korlátok miatt. 

 A meglévő kocsiszínek esetében a BKV Zrt. által a járműbeszerzés projekthez 

szolgáltatott, vágány szintre lebontott tárolókapacitásokat, illetve a 

kocsiszínektől kapott adatszolgáltatást vesszük alapul. 

 A projekt nélküli esetben megbízói adatszolgáltatás alapján Ferencváros és 

Baross kocsiszínek bezárásra kerülnek, és megépül az új Józsefváros 

kocsiszín a volt Józsefvárosi pályaudvar helyén. 

 Az új járművek és a Combinók esetében 90%-os, a Tatra és a TW6000 típusok 

esetében 85%-os, a Ganz csuklósok esetében 80%-os kiadási aránnyal 

számolunk. 

 Lehetőség szerint minél kevesebb kocsiszínben kelljen beruházást 

megvalósítani az eddigiektől eltérő járműtípusok kiszolgálása érdekében. 

Az „A” változatban a forgalmi járműigényt az alábbi táblázat mutatja be: 

Viszonylat Útvonal Járműtípus 
(magaspadlós) 

db Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

1 Bécsi út - Kelenföld M T3 19 új hosszú 20 

2 Jászai Mari tér - Közvágóhíd H ICS/KCSV 14     

2Y Keleti pu. M - Jászai Mari tér ICS/KCSV 10     

3 Árpád híd M - Gubacsi út TW6 10 új normál 11 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda-központ M ICS/KCSV2 5 COMBINO 13 

6 
Széll Kálmán tér M - Móricz Zsigmond körtér 
M ICS/KCSV2 4 COMBINO 14 

8 János kórház - Kelenföld M     új normál 5 

12 Rákospalota, Kossuth u. - Angyalföld ksz. T2 3     

17 Bécsi út - Budafoki út     új normál 5 

18 Pólus Center – Hűvösvölgy T3 16     

19 Bécsi út - Kelenföld M T2 10     

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd TW6 7 új normál 7 

28 Köztemető - Döbrentei tér T2 7     

37 Köztemető - Kelenföld M T2 8     

41 Bécsi út - Kamaraerdő T2 9     

42 Határ út M - Gloriett telep TW6 5 új normál 5 

44 Erdőkerülő u. - Döbrentei tér T3 4     

47 Budafok, Városház tér - Káposztásmegyer T2 10 új normál 12 

49 Kelenföld M - Káposztásmegyer T2 9 új normál 10 

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 19     

51 / 51A 
Mester utca (Ferenc körút) - Nagysándor J. u. / 
Ferencváros vasútállomás TW6 7     
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Viszonylat Útvonal Járműtípus 
(magaspadlós) 

db Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6     

56 Hűvösvölgy - Budafok, Városház tér T2 10     

59 Farkasrét - János kórház T2 7     

61 Bécsi út - Savoya Park T2 7 új normál 8 

62 MÁV-telep - Döbrentei tér TW6 10     

67 MÁV-telep - Budafoki út TW6 7 új normál 4 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. TW6 8     

összesen     
23
0   

11
5 

107. táblázat Az „A” változat  hálózatának forgalmi járműigénye 

A hálózati szintű járműállományi igényt, a rendelkezésre álló járműállományt, valamint 

ezek különbözetét (a típusonkénti tartalékot, illetve hiányt) az alábbi táblázat mutatja be: 

Típus 
Forgalmi igény 

(kocsi) 
Kiadhatósá

g 
Állományi 

igény 
Állomán

y 
Különbözet 

ICS/KCSV 42 80% 53 149 96 

Tatra 277 85% 326 320 -6 

TW6000 79 85% 93 103 10 

új normál 67 90% 75 75 0 

Combino/
új hosszú 47 90% 52 52 0 

108. táblázat Az „A” változat  hálózatának járműigénye és járműállománya 

A táblázatból látható, hogy az új, alacsonypadlós járműtípusok teljesen kihasználtak, de 

a projekt nélküli esethez képest további új járművek beszerzésére a mennyiségi 

hiány fedezésére nincsen szükség; a hálózat mennyiségi járműigényét a meglévő 

és a projekt nélküli esetben beszerzett járművek fedezik. Szintén teljesen kihasznált 

a Tatra állomány (a minimális hiány egy további viszonylat részben vagy egészben más 

járműtípussal – TW6000 vagy ICS/KCSV – való kiszolgálásával kezelhető), míg az 

ICS/KCSV jelentős része ebben az esetben is kivonható. 

Figyelembe véve a meglévő kocsiszínek átalakíthatóságának korlátait és a 

lehetőségekhez mérten hálózati szerepüket is, a meglévő kocsiszínek tárolási 

kapacitása a következőképpen becsülhető: 

 Hungária: 40 db Combino NF12B és 3 db új, alacsonypadlós hosszú jármű 

 Száva: 63 db TW6000 és 6 db új, alacsonypadlós normál jármű 

 Zugló: 30 db TW6000  

 Budafok: 26 db új, alacsonypadlós normál jármű és 50 db Tatra 

 Baross: megszűnik 

 Ferencváros: megszűnik 

 Szépilona: 78 db Tatra 

 Angyalföld: 164 db Tatra 
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 Kelenföld: 22 db Ganz ICS és 30 db Tatra típusú járművek. 

Az egyes viszonylatok, illetve járműtípusok kocsiszínhez rendelése során a 

következő szempontokat vettük figyelembe: 

 Hungária kocsiszínben a jelenlegieknek megfelelően a 40 db meglévő 

Combino NF12B jármű tárolása és napi üzemeltetése történik. Ezen kívül az új 

kocsiszín elkészültéig itt folyik a már beérkezett új alacsonypadlós járművek 

karbantartása, valamint legfeljebb 3 db új hosszú jármű is elhelyezhető. 

 Száva kocsiszínből adjuk ki a Határ úti járatok (42, 50, 52) összes járművét (új 

normál és TW6000). A fennmaradó helyre a 3-as és a 62-es viszonylatok 

TW6000-es járműveinek egy része kerül. 

 Zugló kocsiszínből adjuk ki a 69-es összes járművét. A fennmaradó helyre a 

TW6000 típusra átállított hosszú 24-es járművei, valamint a és a 62-es és 67-

es vonalak TW6000-es típusainak egy része kerül. 

 Budafok kocsiszínbe kerül a budai hálózat alacsonypadlós járműveinek egy 

része, valamint a budafoki vonalak (41, 47, 56, 61) Tatra járművei. 

 Szépilona kocsiszín a hűvösvölgyi ág Tatra járműveinek nagy részét adja ki 

(18, 44, 56, 59), figyelembe véve ezen járatok más kocsiszínekből (új 

Józsefváros, esetleg új Újpalota) való kiszolgálhatóságát. 

 Angyalföld kocsiszín adja ki a 12-es vonalak mellett az 1-es Tatra járműveit, a 

47-es és 49-es Tatra járműveinek egy részét, valamint a budai fonódó 

villamoshálózat óbudai ágán közlekedő Tatra járművek egy kis részét (a 

rezsimenetek hossza függvényében).  

 Kelenföld kocsiszín szűk keresztmetszetek miatt kényszerből megmaradó 

Ganz csuklós állománya a Szabadság híd átépítésével kivonható. A 

felszabaduló kapacitásokat érdemes a kocsiszín átalakításával a kelenföldi, 

illetve az infoparki ágak új járműveinek tárolására hasznosítani, míg a járművek 

karbantartása Budafokon biztosítható. (Amennyiben ez akadályokba ütközne, 

ezek a járművek átcsoportosíthatók kisebb részt Budafokra, nagyobb részt az 

Új Józsefváros kocsiszínbe, de utóbbi esetében a többlet tárolási kapacitás 

kiépítése várhatóan nagyobb beruházási költséget jelentene.) 

 Az új Józsefváros kocsiszín végzi a fennmaradó új járművek tárolását és napi 

üzemeltetését. 

 Amennyiben Józsefváros kocsiszín bővítése határokba ütközne (pl. a 

telekméret korlátai miatt), vagy az újpalotai vonalak hatékonyabb kiszolgálása 

érdekében erről döntés születik, az újpalotai (csömöri úti, ill. Erzsébet királyné 

úti) viszonylatok járművei részben egy új Újpalota kocsiszínből is 

kiszolgálhatók. 

Viszonylatcsoporton és járműtípuson belül a járművek tetszőlegesen 

átcsoportosíthatók, ez a kocsiszínek kialakítását nem befolyásolja. (Pl. indifferens, 

hogy a Száva és a Zugló kocsiszínből kiadott TW6000-es típusok milyen elosztásban 

kerülnek a 3-as vagy a 62/62A vonalakra.) 
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Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Hungária 1 (részben), 4, 6 
40 db Combino 

3 db új hosszú 

– 

Száva 42, 50, 51/51A, 52, 3, 62 (részben) 
6 db új normál 

62 db TW6000 

– 

Zugló 24, 67, 69, 62 (részben) 30 db TW6000 – 

Budafok 
41 (részben), 44 (részben), 47 (részben), 

56 (részben), 61 

26 db új normál 

43 db Tatra 

– 

Baross – – (megszűnik) 

Ferencváros – – (megszűnik) 

Szépilona 
59, 18 (részben), 44 (részben), 56 

(részben) 
77 db Tatra 

– 

Angyalföld 

12, 1 (részben), 41 (részben), 44 

(részben) 47 (részben), 49 (részben), 18 

(részben), 19 (részben) 

130 db Tatra 

– 

Kelenföld 8, 17, 19 (részben), 49 (részben) 
19 db új normál 

30 db Tatra 

Az új normál járművek tárolásához 

szükséges átalakítások 

Új Józsefváros 
2, 2Y, 24, 28, 37, 1 (részben), 3, 4, 6,  67 

(részben) 

8 db új hosszú 

24 db új normál 

45 db Tatra 

51 db Ganz ICS 

Új kocsiszín építése (projekt nélküli 

esethez képest nagyobb kapacitással) 

Ebből új Újpalota 

(opció) 

3 (részben), 18 (részben), 24 (részben), 

44 (részben), 67 (részben) 

13 db új normál 

14 db Tatra 

Új kocsiszín építése 

Összesen  

12 db új hosszú 

75 db új normál 

40 db Combino 

319 db Tatra 

92 db TW6000 

51 db Ganz ICS 

 

109. táblázat Kocsiszíni járműszámok 

A kocsiszínek többsége teljesen kihasznált, kisebb szabad kapacitás Angyalföldön 

marad fenn. 

Az új kocsiszínekben elhelyezendő össz járműhossz 3251 m (Baross és Ferencváros 

kocsiszínek együttes kapacitásának 95%-a). A beruházási költség korábbi BKV 

adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, tervezés nélkül 6,0 milliárd Ft-ra 

becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem tartalmazza. 
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Amennyiben Józsefváros kocsiszín bővítése határokba ütközne (pl. a telekméret korlátai 

miatt), vagy az újpalotai vonalak hatékonyabb kiszolgálása érdekében erről döntés 

születik, az újpalotai (csömöri úti, ill. Erzsébet királyné úti) viszonylatok járművei részben 

egy új Újpalota kocsiszínből is kiszolgálhatók. Az itt elhelyezendő össz járműhossz 

679 m. A beruházási költség korábbi BKV adatszolgáltatásokból számított fajlagosok 

alapján, tervezés nélkül 1,3 milliárd Ft-ra becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit 

nem tartalmazza. Amennyiben e kocsiszín megépülésével számolunk, Józsefváros 

kocsiszín bővítésének költségei ugyanennyivel csökkennek. 

Kelenföld kocsiszín átalakításának költsége tervezés nélkül, nagyvonalú becsléssel 1 

milliárd Ft-ra becsülhető. Megbízói döntés alapján Zugló kocsiszín megszüntetésével és 

Újpalotán történő pótlásával nem számolunk. 

Az áramellátás fejlesztési igényeiben a projektek között jelentős átfedés van, egy-egy 

áramátalakító fejlesztési igénye több egyedi projektben is megjelenik, így a komplex 

hálózati projekt szakági beruházási összköltsége nem egyezik meg a projektenkénti 

áramátalakító fejlesztések beruházási költségének összegével. A becsült beruházási 

költségek csökkentésre az alábbi esetekben van lehetőség: 

 Kertész áramátalakító: minimális átfedés van v01 és v02 projektek együttes 

megvalósítása esetén, 

 MILLFAV: a trolibuszfejlesztés és a V10 projekt együttes megépítése esetén 

műszaki tartalom átfed, 

 Curia áramátalakító esetében a V01 és V02 projekt kapcsán szükséges ELMŰ 

igény költsége duplikálódik. 

A komplex hálózati projektben a vizsgált fejlesztések hatása együttesen jelentkezik. Az 

utasforgalomra a kelet-nyugati (Rákospalota-Széll Kálmán tér) és észak-déli (Dél-Buda-

Káposztásmegyer) villamostengelyeknek van a legnagyobb hatása. A Rákóczi úton és a 

Bajcsy-Zsilinszky úton egyaránt több mint 40.000 utassal nő a keresztmetszeti forgalom. 

A projektek elsősorban az alternatív eljutási lehetőséget biztosító viszonylatokról 

vonzzák el az utasokat, ezért jelentősen csökken például az M2, M3 metró és a 4-6 

villamos forgalma is. Az M2-es metrón a legerősebb forgalom csökkenés a Duna alatti 

keresztmetszetre adódik, ez több mint 32 ezer utas, míg az M3-as metrón a Nyugati 

pályaudvar és a Lehel tér közötti utasforgalom csökkenés mértéke 36 ezer utas. 

A közúti forgalomra gyakorolt hatás szempontjából a szegedi úti felüljáró hatása 

kiemelkedő. Jelentősen csökken ugyanakkor, a Hegyalja út – Erzsébet híd – Rákóczi út 

– Thököly út forgalma, illetve a Nagykörút, Hungária körút, Szentmihályi út, Soroksári út, 

érintett szakaszainak, és a Műegyetem rakpartnak a forgalmi terhelése. 

Áramellátási 
összefüggések 

A forgalmi modellezés 
eredményei 
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98. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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99. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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100. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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A kiválasztott projektek jobb közösségi közlekedési kapcsolatokat nyújtanak sok utazási 

relációban, míg a közúti kapcsolat romlik. A projekt nélküli helyzetben gépkocsit 

használok egy része számára a projektek jobb közösségi közlekedési alternatívát 

biztosítanak, ezért ezek az utasok módot váltanak. A 6.3.5 fejezetben leírtak alapján 

kiszámolható, hogy 687 utassal többen használják a közösségi közlekedési hálózatot 

ezen projektek megvalósulása esetén. 

7.2.1.1.2 Környezeti hatások 

7.2.1.1.2.1 Talaj, felszíni és felszín alatti víz 

A 3.2.1 fejezetben lehatárolt vizsgálati területen új villamos pálya kerül kiépítésre 

többnyire a jelenlegi közúti sávban illetve a közműsávban. A villamos pálya kialakítása a 

V10 villamos vonal változatban a Csömöri út – Fűrész utca keresztezésétől a Csömöri út 

D-i oldalán, majd a Drégelyvár utca, Nyírpalota utca, Szilas park mentén a jelenlegi 

közút mentén elhelyezkedő zöld területsávban halad. A talaj felső rétegének eltávolítása 

a talaj szerepét itt megváltoztatja, de az adott szakaszon ez a változás elviselhető 

mértékű. Továbbá a burkolt felületek által érintett terület kisebb mértékben 

megnövekszik, így a beszivárgás az érintett területen csökken, de a talajvízviszonyokat 

ez nem változtatja meg lényegesen.  

A Csömöri út és a Rákospalotai körvasút keresztezésében aluljáró műtárgy kerül 

kialakításra, amely a talajvíz áramlásban akadályt jelent, a műtárgyhoz érkező vizeket 

visszaduzzasztja, valamint a műtárgy ellentétes oldalán depressziót okoz. A jelenség 

mértékének és (elsősorban a környezetben elhelyezkedő épületekre gyakorolt) 

hatásának megítélése valamint az építés alatti intézkedések meghatározása elsősorban 

geotechnikai feladat és részletes geotechnikai vizsgálat birtokában lehetséges. 

Környezetvédelmi és geotechnikai szempontból egyaránt lényeges azonban az építési 

térbe bejutó talajvíz mennyiségének, és ezzel a szennyeződő és kiemelendő víz 

mennyiségének csökkentése.  

A területhasználatban a többi vizsgált villamos vonalon számottevő változás nem 

történik, a villamosfejlesztés a tervek szerint nem vesz igénybe jelenleg nem 

közlekedésre használt nem burkolt területeket, így a talaj- és a talaj-vízviszonyokban 

jelentős változás nem várható. 

Az építési munkálatok a talajra és a talajvízre elsősorban az alábbi tevékenységeken 

keresztül gyakorolhatnak hatást: 

 munkagépek mozgása,  

 a munkagépek üzemanyag és hidraulikai olaj feltöltése, 

 az építőanyagok kitermelése,  

 a szállítás, valamint  

 a veszélyes anyagok tárolása és a hulladékok elhelyezése. 

A tervezett létesítmények érzékeny területen helyezkednek el (2a, alkategória 20 mm-

nél nagyobb utánpótlódású területek), ezért az építési munkálatok során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a szennyeződések megakadályozására. Normál üzemmenetben, 

Módváltók 

Az építés hatásai 
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a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása esetén az építkezés során a talajba 

és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátás nem történik. 

A tervezési terület keresztezi a Rákos-patakot valamint a Szilas Park tervezett 

végállomása a Szilas-patak medrétől mintegy 50-100 m távolságra kerül megépítésre. A 

vízfolyások vízminőségének megóvása érdekében a munkaterületeket és szennyező 

tevékenységek telepítési helyét a vízfolyások medrétől távol kell kijelölni. 

Az új villamos pálya az Erzsébet hídon keresztezi a Duna folyamot, a híd átépítése 

során a vízminőségben kedvezőtlen változásokat előidéző, szennyező anyagok (építési 

anyagok, hulladékok) juthatnak a Dunába, a vízminőség védelmére ezért a kivitelezés 

során intézkedéseket kell tenni.  

A trolibusz-közlekedés feltételeinek megteremtése viszonylag kis volumenű építési 

munkálatokat igényel (felső vezetékek kiépítése, megállóhelyek kialakítása, stb.), ezért 

az építési munkálatok hatása a talajra, talajvízre, felszíni vizekre gyakorlatilag 

elenyésző. 

A vágányzóna víztelenítése a meglévő útvíztelenítő csatornába és a városi 

csatornahálózatba történő bekötéssel történhet meg. A peronok, perontetőkről elvezetett 

csapadékvizek nem szennyezettek ezért szikkasztással is vízteleníthetők, illetve a közúti 

víztelenítő rendszerhez is kapcsolhatók. 

A villamos pályáról és a peronokról zárt csatornával elvezetett vizek a talajra, talajvízre 

nem gyakorolnak hatást. Az elvezető rendszer felé gravitáló csapadékvizek nem 

szennyeződhetnek értékelhető mértékben. A villamos pálya környezetkímélő 

üzemeltetése esetén számottevő hatás a befogadókban ezért várhatóan nem mutatható 

ki. 

A villamos pályán lévő váltók kenésénél környezetbarát, biológiai úton lebomló 

kenőanyagok alkalmazásával elkerülhető a talaj, talajvíz esetleges szennyezése. 

Az üzemeltetés során, a megállóhelyeken síkosság mentesítést végeznek a peronokon 

és a megközelítő útvonalakon, amely a hó ellapátolását és sózást jelent. Megfelelő 

időben és mennyiségben alkalmazott síkosság mentesítő használata esetén nem 

következik be a környezet túlzott mértékű terhelése. Tekintettel a környező 

belterületeken folyó hasonló tevékenységre, ez a hatás sem kimutatható, illetve a teljes 

pályatestet figyelembe véve sem lesz káros mértékű. 

A trolibuszok üzemeltetése által a talajban, felszíni- és felszín alatti vizekben történő 

szennyező anyag kibocsátás gyakorlatilag elenyésző, a változatnak számottevő 

környezeti hatása nincs. 

7.2.1.1.2.2 Levegőtisztaság-védelem 

A kivitelezési időszakban területi- és vonalforrások hatásával lehet számolni. Az építés 

által okozott levegőterhelést nagyban befolyásolják az alkalmazott munkagépek és 

szállítójárművek száma, a szállítási gyakoriság stb. A levegőterhelés mértékét az építési 

munkálatok során jellemző meteorológiai körülmények is jelentősen befolyásolják. 

Az építés során felmerülő légszennyező források egyrészt az építőanyagok beszállítása 

(járművek kipufogó gázai), valamint a helyszíni kivitelezési tevékenységek lehetnek. A 

munkaterületen kívüli légszennyező hatást elsősorban az építőanyagok beszállítása 

Az üzemelés/ 
üzemeltetés hatásai 

Az építés környezeti 
hatásai 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány         299 

  

okoz. A jelentős szállítási tevékenységből adódó környezeti hatások jó 

munkaszervezéssel és a kivitelezési tevékenység megfelelő ütemezésével 

mérsékelhetők. Fontos figyelembe venni, hogy az építés hatásai térben és időben 

korlátozottan fognak jelentkezni.  

A jogszabályok betartásával gondoskodni kell a légszennyezettségi határértékek 

betartásáról.  

A kötöttpályás városi közlekedés létesítéséről elmondható, hogy levegőtisztáság-

védelmi szempontból számos pozitív hatást eredményezhet: a közösségi közlekedés 

elérhetőbbé és versenyképesebbé tételével csökkenhet közúti gépjármű használat és 

ezáltal csökkenhet a légszennyezőanyag kibocsátás, mérséklődhet a 

légszennyezettség.  

Jelentősebb forgalmi átrendeződéssel a V04-es vonal esetében lehet számolni, ezért 

erre a vonalszakaszra immissziós számítás elvégzésére került sor, amely eredménye a 

következőkben kerül bemutatásra. 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra (MOF), a legjellemzőbb 

komponensekre; a szénmonoxidra (CO), nitrogénoxidokra (NO2), nitrogén-oxidra (NOx) 

és a szálló porra (PM10), 10 - 50 méter távolságra végeztük el. 

2028. év 

útszakasz 

Távlati vele állapot 

CO immi ( g/m3) NO2 immi ( g/m3) NOximmi ( g/m3) PM10 immi ( g/m3) 

C10 
méter 

C20 
méter 

C50 
méter 

C10 
méter 

C20 
méter 

C50 
méter 

C10 
méter 

C20 
méter 

C50 
méter 

C10 
méter 

C20 
méter 

C50 
méter 

1 9,645 5,648 2,590 5,208 3,049 1,398 10,415 6,099 2,797 0,141 0,082 0,038 

2 12,085 7,077 3,245 6,514 3,814 1,749 13,028 7,629 3,498 0,176 0,103 0,047 

3 16,007 9,373 4,299 8,588 5,029 2,306 17,177 10,058 4,613 0,233 0,137 0,063 

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 15,302 8,960 4,109 8,178 4,789 2,196 16,356 9,577 4,392 0,223 0,131 0,060 

6 12,022 7,040 3,228 6,416 3,757 1,723 12,833 7,514 3,446 0,175 0,103 0,047 

7 4,168 2,441 1,119 2,219 1,299 0,596 4,438 2,599 1,192 0,061 0,036 0,016 

8 2,882 1,687 0,774 1,531 0,896 0,411 3,062 1,793 0,822 0,042 0,025 0,011 

9 5,272 3,087 1,416 2,811 1,646 0,755 5,622 3,292 1,510 0,077 0,045 0,021 

10 30,712 17,984 8,247 17,378 10,176 4,667 34,756 20,352 9,333 0,452 0,265 0,121 

11 30,326 17,758 8,144 16,236 9,507 4,360 32,471 19,014 8,720 0,442 0,259 0,119 

12 2,426 1,421 0,652 1,301 0,762 0,349 2,602 1,523 0,699 0,035 0,021 0,010 

13 2,426 1,421 0,652 1,301 0,762 0,349 2,602 1,523 0,699 0,035 0,021 0,010 

14 1,412 0,827 0,379 0,754 0,441 0,202 1,507 0,883 0,405 0,021 0,012 0,006 

110. táblázat: A tervezett beruházás közvetlen hatásterületén található utakra mértékadó 

távolság (m) függvényében 

A fenti táblázat csak a közlekedésből származó levegőminőségi koncentrációkat adják 

meg, ehhez adódnak a távlatra csak nehezen becsülhető alapterhelés értékek. 

Az üzemelés környezeti 
hatásai  
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A távlati vele állapotra elvégzett immissziós számítások alapján a Nagy Lajos király útja 

(1. útszakasz), a Gömb utca (8. útszakasz), a Pap Károly utca (9. és 14. útszakasz). A 

Váci út (11. útszakasz) és a Petneházy utca (12-13. útszakasz) környezetében várható 

kismértékű koncentráció-növekedés mind a négy vizsgált komponens esetében. 

A vizsgálati időtávlat nagysága miatt a jelenlegi gépjármű parkban bekövetkező 

minőségi javulás következtében a fajlagos emissziók várhatóan jelentősen csökkenni 

fognak. Mindemellett a forgalom növekedésével egyenes arányosságban az immissziós 

koncentrációk kismértékben növekvő tendenciát mutató állapotával is számolhatunk. Így 

a két hatótényező egymás hatását részben kiegyensúlyozó jelenség tükrében nem kell 

jelentősebb mértékű kedvezőtlen változásra számítani a levegő minőségének 

állapotában. 

A számítások alapján általánosságban megállapítható, hogy a közlekedésből származó 

mértékadó óraforgalomra számított levegőminőségi értékek egyik komponensnél sem 

érik el – még 10 méternél sem – az egészségügyi határértékeket a távlati állapotban. 

A közúti közlekedés legszennyezőbb nitrogén-oxid koncentrációját tekintve a 

levegőminőségi koncentráció 10 m-re számított értéke a Róbert Károly körút Pap Károly 

u. – Váci út közötti (9-es jelzésű) útszakasz mentén figyelhető meg. 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

immissziós számításokból kapott eredmények alapján, a légszennyezettség kismértékű, 

alig kimutatható mértékű változásával lehet számolni. A várható állapot-változás 

mértéke alapvetően a gépjárműpark korszerűsödéséből eredő fajlagos emisszió értékek 

mérséklődésében és a tervezett beruházásból kifolyólag növekvő forgalmi eredetű 

immissziós koncentrációk enyhe megemelkedésében követhető nyomon.  

A fent leírt adatok és értékek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés megfelel 

a levegőminőség-védelmi szempontoknak és megvalósítható az alapvető elvárások 

kiegészítése nélkül. 

7.2.1.1.2.3 Élővilág 

A fejlesztés döntően sűrűn beépített, alacsony zöldfelület intenzitási értékű területeken 

valósulna meg. Káros élettér- és élőhely megszűnéssel, valamint élőhely feldaraboló, -

fragmentáló hatással nem kell számolnunk. Az építés során el kell kerülni a zöldfelület 

károsítását, a fakivágásokat minimális mértékűre kell korlátozni. Az igénybevett 

területeken a meglévő zöldfelületek védelmét biztosítani kell.  

A tervezett fejlesztések közvetlenül nem érintenek országos és/vagy helyi jelentőségű 

védett természeti területet és/vagy Natura 2000 területet. Az üzemelés nem befolyásolja 

károsan az élővilágot. Az üzemelés során a releváns jogszabályi előírások betartásával 

biztosítani kell, hogy az élővilágra gyakorolt hatás minimális legyen. 

7.2.1.1.2.4 Hulladékgazdálkodás 

Az építési munkálatok során alapvetően a villamos pálya építési hulladékaival illetve a 

közúti pálya bontási hulladékaival, a V04 és a V07 villamos vonalakon kisebb 

volumenben villamos pálya bontási hulladékokkal is kell számolnunk. A Teleki Blanka 

utcában a V04 villamos pálya építése során a tervezett nyomvonal több meglévő épület 

is érint, ezek várhatóan elbontásra kerülnek.  

Az építés környezeti 
hatásai 

Az üzemelés környezeti 
hatásai  

Az építés hatásai 
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A felszín alatti vizek érzékenysége miatt az építési munkálatok során alkalmazásra 

kerülő munkagépek, szállító járművek karbantartási, tisztítási munkáit az érzékeny 

területeken kívül kell elvégezni. Az építés és bontás során gondoskodni kell a talaj 

esetleges elszennyezésének megakadályozásáról, az építkezés során felhasznált 

veszélyes anyagok (festékek, oldószerek, stb.) és a keletkező veszélyes hulladékok 

csak fedett, vízzáró szigetelésű, zárt, megfelelően őrzött tárolóban gyűjthetőek. Nem 

veszélyes és inert hulladékok közül az építési munkálatokra jellemző hulladékok (beton, 

fa, papír és műanyag hulladékok) keletkezésére kell számítani.  

Az Erzsébet híd felújítási munkálatai során az építési- és bontási anyagok, hulladékok 

Dunába jutása a vízminőségben kedvezőtlen változásokat okozhat. A Duna alvízi, az 

Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti pontjától induló szakasza a „Duna és 

ártere”(HUDI20034) kijelölt kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület 

(Natura 2000 terület), a szennyezéseknek folyóba jutásának elkerülésére 

intézkedéseket kell meghatározni és betartatni.  

A kivitelezés során keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről és folyamatos 

elszállításáról gondoskodni kell. A fölösleges építési- és földanyagot megfelelő lerakóba 

kell elszállítani. A területet a kiviteli munkák alatt is tisztán kell tartani. 

Az üzemeltetés során, a villamos megállóhelyeken elsősorban kommunális hulladék 

keletkezik. A kihelyezett szemétgyűjtő edények ürítését és a kommunális hulladékok 

elszállítását a helyi közszolgáltató rendszerben fogják végezni.  

A karbantartás és szervizelés során veszélyes hulladék, úgymint olajos rongy és fáradt 

olaj keletkezik, melyek szelektív gyűjtése, kezelése, elszállítása a Budapesti 

Közlekedési Zrt. telephelyein jelenleg is megoldott. A veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos tevékenységek végzésének rendjét a 192/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelettel 

módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet szabályozza.  

7.2.1.1.2.5 Zaj- és rezgésvédelem 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a 

közlekedéstől származó zajterhelés LAM’kö
9megítélési szintje új tervezésű, vagy 

megváltozott terület-felhasználású területeken az épületek ZR. szerint meghatározott 

védendő homlokzatai előtt, kertvárosias és falusias beépítés, valamint különleges 

területek közül temető esetén, valamint nagyvárosias, településközponti (vegyes) és 

gazdasági beépítés esetén, belterületi I. és II. rendű főútvonaltól, ill. vasúti fővonaltól 

származó zajra 

             nappal       LAM’kö = 65 dB 

               éjjel          LAM’kö = 55 dB         

értéket nem lépheti túl. 

                                                           
9Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 

szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. 

pontja szerint. 

Az üzemelés/ 
üzemeltetés hatásai 

Előírások 
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A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő 

közlekedési útvonal vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni 

állapotra az alábbiakat írja elő: 

 a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző 

állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

 legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a 

változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték 

túllépését igazolják. 

A helyszínrajzok, úttervek, beépítési jellemzők, stb. alapján a mértékadó jelenlegi 

zajterhelést a mértékadó forgalmi adatok alapján számítással, a 25/2004. (XII.20.) KvVM 

rendelet előírásainak figyelembevételével határoztuk meg. 

A zajvédelmi értékelés megállapításait az alábbi fő szempontok határozták meg: 

 új kötött pályás (felszíni) vagy közúthálózati hálózati elem megjelenése: 

 helyben új zajforrásként adódik a meglévő zajterheléshez 

 kapcsolódó úthálózati hatásterületen jellemzően a rávezető utak mentén 

többlet forgalmat generál, ill. a párhuzamos hálózati elem(ek)ről forgalmat 

vonzhat el 

Zajvédelmi szempontból a projektek egyrészt a fejlesztés következtében a távlati (2028. 

év) referencia állapothoz képest várható zajterhelés változás (növekedés vagy 

csökkenés) mértéke, másrészt a helyenként esetlegesen így kialakuló (vagy tovább 

növekvő) határérték feletti zajterhelés mértéke alapján értékelhetőek a 27/2008. (XII. 3.) 

sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint. 

A változatok osztályozását a határérték feletti zajszennyezéssel érintett lakosság 

számának változásával határozzuk meg a referencia állapothoz képest. Az érintett 

lakosság szám változását 2 dB-es sávokban adjuk meg. 

Az érintett lakosság számának meghatározása során a terjedést a német Soundplan 7.2 

programmal számítottuk. A program lehetőséget ad pl. az épületrészek egymásra 

gyakorolt árnyékoló hatásának, vagy a rézsű hatásának figyelembevételére is. A 

program nemcsak 1-1 metszetet, hanem az egész szakaszt sugárszerű nyalábolással 

követi végig. A SoundPlan 7.2 program a magyar előírások szerint számol. A program a 

terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány 

szerint veszi figyelembe. 

A tervezett fejlesztések környezeti zajkonfliktusát adott helyeken az jelentheti, hogy 

 a tervezési területek szomszédságában lakóépületek, esetenként intézmények 

helyezkednek el, 

 a tervezett fejlesztések megvalósítása zavaró mértékű átmeneti zajterhelés-

változással járna, 

 a tervezett fejlesztések forgalma növelné a meglévő zajterhelést. 

A távlati állapotra vonatkozó zajvizsgálatokat fenti potenciális hatásváltozásokra 

tekintettel végezzük el. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az EMT készítése nem minősül 

Vizsgálati, számítási 
módszerek 

Zaj- és rezgésterhelésre 
gyakorolt hatások 
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környezetvédelmi engedélyezési eljárásnak, ezért tartalmi részletezettségében sem 

feleltethető meg annak. Az EMT a jelenleg rendelkezésre álló adatok, illetőleg az ide 

vonatkozó jogszabályok alapján olyan mélységig mutatja be az adott projektek várható 

zajvédelmi hatásait,, amelyek azok stratégiai szempontú súlyozott értékelését lehetővé 

teszik. 

A komplex változat esetén az érintettség változásait azokra a területekre vizsgáljuk, ahol 

új villamospálya fog létesülni. 

Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út 

A számított érintettségi adatokat referencia állapotra és a megvalósulás utáni állapotra a 

következő két táblázat mutatja. 

Lnappal 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház   bölcsőde 

65-67 600 20 1 0 0 

67-69 1200 32 0 0 0 

69-71 1900 38 0 0 0 

71-73 1300 15 1 1 0 

73-75 0 2 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 

Léjjel 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház   bölcsőde* 

55-57 200 13 0 0 0 

57-59 300 19 0 0 0 

59-61 1300 27 1 0 0 

61-63 1700 42 0 0 0 

63-65 1800 24 1 1 0 

>65 0 2 0 0 0 

111. táblázat: Érintettség adatok referenciaállapot esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

  

Eredmények 
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Lnappal 

zajszint tartományok Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház 
 

bölcsőde 

65-67 600 19 1 0 0 

67-69 1600 43 0 0 0 

69-71 2100 34 0 0 0 

71-73 500 8 0 1 0 

73-75 200 3 1 0 0 

>75 0 0 0 0 0 

Léjjel 

zajszint tartományok Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház 
 

bölcsőde* 

55-57 200 14 0 0 0 

57-59 200 14 0 0 0 

59-61 1200 29 1 0 0 

61-63 2000 46 0 0 0 

63-65 1600 20 0 1 0 

>65 200 4 1 0 0 

112. táblázat: Érintettség adatok a Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út környezetében megvalósulás 

esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

Az érintett lakosság zajterhelésének változását a korábban megadott szempontok 

alapján végeztük el. A területen a villamos hatása az alábbi táblázatban található. 

Zajtartomány (dB) 
Nappal (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

65-67 600 600 0 

67-69 1200 1600 400 

69-71 1900 2100 200 

71-73 1300 500 -800 

73-75 0 200 200 

>75 0 0 0 

Összesen 5000 5000 0 

Zajtartomány (dB) 
Éjjel (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

55-57 200 200 0 

57-59 300 200 -100 
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59-61 1300 1200 -100 

61-63 1700 2000 300 

63-65 1800 1600 -200 

>65 0 200 200 

Összesen 5300 5400 100 

113. táblázat: Az érintett lakosság változása a Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út környezetében 

megvalósulás esetén 

A közvetlen hatásterületen a villamoshálózat megjelenése a Váci úton (Nyugati tér – 

Lehel tér) a közúti forgalomtól származó zajterhelést 1,0 dB-lel csökkenti, a középen 

vezetett villamos pálya a Nyugati térig az épületek együttes zajterhelését a referencia 

állapot szintjére emeli. A hibahatáron belüli zajterhelés növekedés zajvédelmi 

intézkedést nem igényel). 

A Nyugati téri csomópont környezetében nappal és éjjel észrevehető mértékben nőni fog 

a zajterhelés. Itt a beépítésre való tekintettel csak a nyílászárók cserjével lehet 

megoldani a lakóingatlanok zajvédelmét. 

A Bajcsy-Zsilinszky úti szakaszon a közúti zajterhelés észrevehető mértékben csökkeni 

fog, azonban az új villamospálya zajterhelése oly mértékben kompenzálja az épületek 

zajterhelését, hogy az nappal közel referencia zajterhelést eredményez, éjszaka pedig 

az kis mértékben nagyobb lesz a nélküle állapothoz hasonlítva. Ez az elhanyagolható (1 

dB-en belüli) zajterhelés növekedés azonban nem jelent az emberi fül számára 

érzékelhető mértékű változást. A hibahatáron belüli zajterhelés növekedés zajvédelmi 

intézkedést nem igényel 

A Madách téri szakaszon a közúti zajkibocsátás enyhe mértékben fog csökkenni, a 

villamos zajkibocsátás a referencia zajkibocsátással megegyező, ezért ezen a 

szakaszon várhatóan nem kell további zajvédelmi intézkedéseket tenni.  

Az új villamospálya megjelenésével a tervezési területen mind nappal, mind éjszaka 

elmondható, hogy a nagyobb zajterheléssel érintett lakosság száma nőni fog, ezért zaj 

szempontjából kedvezőtlen hatású, azonban megfelelő védelemmel megvalósítható. 

Erzsébet-híd, Rákóczi út, Thököly út, Pólus Center 

A számított érintettségi adatokat referencia állapotra és a megvalósulás utáni állapotra a 

következő két táblázat mutatja.  
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Lnappal 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház   bölcsőde 

65-67 2000 81 0 1 0 

67-69 2200 60 0 1 0 

69-71 5100 185 1 3 0 

71-73 3000 60 0 3 0 

73-75 5500 65 0 2 0 

>75 500 4 0 2 0 

Léjjel 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház   bölcsőde* 

55-57 1000 83 0 1 0 

57-59 2100 91 0 0 0 

59-61 2100 57 0 1 0 

61-63 4200 171 1 3 0 

63-65 4100 78 0 4 0 

>65 6200 76 0 4 0 

114. táblázat: Érintettség adatok referenciaállapot esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

Lnappal 

zajszint tartományok Rákóczi út, Thököly út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház 
 

bölcsőde 

65-67 1800 77 0 0 0 

67-69 1600 63 0 2 0 

69-71 2500 89 0 0 0 

71-73 5500 152 1 6 0 

73-75 5600 79 0 1 0 

>75 1600 27 0 3 0 
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Léjjel 

zajszint tartományok Rákóczi út, Thököly út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház 
 

bölcsőde* 

55-57 1300 104 0 2 0 

57-59 2100 105 0 1 0 

59-61 1100 56 0 1 0 

61-63 2300 73 0 1 0 

63-65 3200 105 0 3 0 

>65 10400 201 1 7 0 

115. táblázat: Érintettség adatok a Rákóczi út, Thököly út környezetében megvalósulás esetén (* 

- éjszaka nem jelent konfliktust) 

Az érintett lakosság zajterhelésének változását a korábban megadott szempontok 

alapján végeztük el. A területen a villamos hatása az alábbi táblázatban található. 

Zajtartomány (dB) 
Nappal (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

65-67 2000 1800 -200 

67-69 2200 1600 -600 

69-71 5100 2500 -2600 

71-73 3000 5500 2500 

73-75 5500 5600 100 

>75 500 1600 1100 

Összesen 18300 18600 300 

Zajtartomány (dB) 
Éjjel (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

55-57 1000 1300 300 

57-59 2100 2100 0 

59-61 2100 1100 -1000 

61-63 4200 2300 -1900 

63-65 4100 3200 -900 

>65 6200 10400 4200 

Összesen 19700 20400 700 

116. táblázat: Az érintett lakosság változása a Rákóczi út, Thököly út környezetében 

megvalósulás esetén  
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A közvetlen hatásterületen a villamoshálózat megjelenése miatt a Rákóczi úton 

(Erzsébet-híd és Blaha Lujza tér között) 0,3-0,5 dB-el csökken a közúti forgalomtól 

származó zajterhelés, azonban a villamospálya megjelenésével a várható zajterhelés 

2,6 dB-el lesz magasabb a referencia állapothoz képest. 

A Blaha Lujza tér és Baross tér között 1,7 dB-el, Baross tér és Bosnyák tér között 2,4 

dB-el nő az együttes zajterhelés a referencia állapothoz képest. 

A Bosnyák tértől kifelé a Pólus centerig nem változik a közúti zajterhelés, a villamos 

közlekedéssel az együttes zajterhelés mind nappal, mind éjjel 1,1-3,0 dB-el fog nőni az 

ágyazat kialakításától függően. 

A tervezési területen nagymértékben fog növekedni éjjel a 10 dB-el határérték fölötti 

zajterheléssel érintett lakosság száma. 

Az új villamospálya megjelenésével a tervezési területen mind nappal, mind éjszaka 

elmondható, hogy a nagyobb zajterheléssel érintett lakosság száma nőni fog, ezért zaj 

szempontjából kedvezőtlen hatású. 

Etele út 

A számított érintettségi adatokat referencia állapotra és a megvalósulás utáni állapotra a 

következő két táblázat mutatja:  

Lnappal 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 
érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 
Iskola Kórház 

 
bölcsőde 

65-67 500 15 0 0 0 

67-69 100 4 0 0 0 

69-71 0 0 0 0 0 

71-73 0 0 0 0 0 

73-75 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 

Léjjel 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 
érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 
Iskola* Kórház 

 
bölcsőde* 

55-57 300 22 0 4 0 

57-59 500 14 0 0 0 

59-61 100 6 0 0 0 

61-63 0 0 0 0 0 

63-65 0 0 0 0 0 

>65 0 0 0 0 0 

117. táblázat: Érintettség adatok referenciaállapot esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 
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Lnappal 

zajszint tartományok Etele út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház 
 

bölcsőde 

65-67 500 15 0 4 0 

67-69 400 13 0 0 0 

69-71 0 1 0 0 0 

71-73 0 0 0 0 0 

73-75 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 

Léjjel 

zajszint tartományok Etele út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház 
 

bölcsőde* 

55-57 500 21 0 2 0 

57-59 500 18 0 4 0 

59-61 300 9 0 0 0 

61-63 0 0 0 0 0 

63-65 0 0 0 0 0 

>65 0 0 0 0 0 

118. táblázat: Érintettség adatok az Etele út környezetében megvalósulás esetén (* - éjszaka 

nem jelent konfliktust) 

Az érintett lakosság zajterhelésének változását a korábban megadott szempontok 

alapján végeztük el. A területen a villamos hatása az alábbi táblázatban található. 

Zajtartomány (dB) 
Nappal (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

65-67 500 500 0 

67-69 100 400 300 

69-71 0 0 0 

71-73 0 0 0 

73-75 0 0 0 

>75 0 0 0 

Összesen 600 900 300 
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Zajtartomány (dB) 
Éjjel (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

55-57 300 500 200 

57-59 500 500 0 

59-61 100 300 200 

61-63 0 0 0 

63-65 0 0 0 

>65 0 0 0 

Összesen 900 1300 400 

119. táblázat: Az érintett lakosság változása az Etele út környezetében megvalósulás esetén 

A közvetlen hatásterületen a villamoshálózat megjelenése az Etele úton a közúti 

forgalomtól származó zajterhelést 0-1 dB-lel csökkenti a különböző 

keresztmetszetekben, azonban a villamos közlekedéssel az együttes zajterhelés kis 

mértékben magasabb lesz a referencia állapot értékénél. Az épületek zajterhelése a 

Fehérvári út és Tétényi út között nappal 1,4 dB-el növekszik, éjszaka közel referencia 

értékű lesz, a Tétényi út és Etele tér között nappal 3-4 dB-el, éjszaka 1,5-2 dB-el 

növekszik. 

A tervezési területen megjelenő villamospálya kialakításával mind nappal, mind éjszaka 

elmondható, hogy a nagyobb zajterheléssel érintett lakosság száma nőni fog, ezért zaj 

szempontjából kedvezőtlen hatású, azonban megfelelő zajvédelemmel megvalósítható. 

Nagy Lajos kir. útja, Szegedi út, Béke tér, Pap Károly utca, Róbert Károly krt. 

A számított érintettségi adatokat referencia állapotra és a megvalósulás utáni állapotra a 

következő két táblázat mutatja:  

Lnappal 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház   bölcsőde 

65-67 600 25 0 0 0 

67-69 500 14 0 0 0 

69-71 400 12 0 0 0 

71-73 200 1 0 0 0 

73-75 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 
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Léjjel 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház   bölcsőde* 

55-57 500 9 0 0 0 

57-59 600 21 0 0 0 

59-61 700 24 0 0 0 

61-63 400 10 0 0 0 

63-65 200 3 0 0 0 

>65 0 0 0 0 0 

120. táblázat: Érintettség adatok referenciaállapot esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

Lnappal 

zajszint 
tartományok 

Nagy Lajos kir. útja, Szegedi út, Béke tér, Pap Károly utca, Róbert Károly krt. 
(db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház 
 

bölcsőde 

65-67 400 18 0 0 0 

67-69 1100 35 0 0 0 

69-71 600 16 0 0 0 

71-73 600 10 0 0 0 

73-75 0 1 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 

Léjjel 

zajszint 
tartományok 

Nagy Lajos kir. útja, Szegedi út, Béke tér, Pap Károly utca, Róbert Károly krt. 
(db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház 
 

bölcsőde* 

55-57 200 16 0 0 0 

57-59 300 13 0 0 0 

59-61 700 25 0 0 0 

61-63 800 27 0 0 0 

63-65 900 14 0 0 0 

>65 0 1 0 0 0 

121. táblázat: Érintettség adatok a Nagy Lajos kir. útja, Szegedi út, Béke tér, Pap Károly utca, 

Róbert Károly krt. környezetében megvalósulás esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

Az érintett lakosság zajterhelésének változását a korábban megadott szempontok 

alapján végeztük el. A területen a villamos hatása az alábbi táblázatban található. 
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Zajtartomány (dB) 
Nappal (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

65-67 600 400 -200 

67-69 500 1100 600 

69-71 400 600 200 

71-73 200 600 400 

73-75 0 0 0 

>75 0 0 0 

Összesen 1700 2700 1000 

Zajtartomány (dB) 
Éjjel (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

55-57 500 200 -300 

57-59 600 300 -300 

59-61 700 700 0 

61-63 400 800 400 

63-65 200 900 700 

>65 0 0 0 

Összesen 2400 2900 500 

122. táblázat: Az érintett lakosság változása a Nagy Lajos kir. útja, Szegedi út, Béke tér, Pap 

Károly utca, Róbert Károly krt. környezetében megvalósulás esetén 

A kiépítendő felüljáró kiépítésével az alábbi utakon fog megnőni a közúti zajterhelés: 

Nagy Lajos király útja, Szegedi út, Gömb utca és Pap Károly utca. A Szegedi úton a 

Béke térig és a Béke tér után a Pap Károly utcáig ez a változás nagymértékű (5 dB 

feletti), a Nagy Lajos király útján, illetve Pap Károly utcában, a Gömb utcában 

kismértékű (3 dB alatti) lesz. 

A villamos forgalom megjelenése a Nagy Lajos király útján további enyhe zajszint 

növekedést okoz, a Szegedi úton a Béke térig nem járul hozzá az együttes 

zajterheléshez.  

A Szegedi út Béke tér utáni szakaszán és a Gömb utcában a megjelenő villamos 

kismértékben (1 dB körüli) tovább növeli az épületek zajterhelését. A Pap Károly 

utcában további kis mértékű (1 dB alatti) zajszint növekedést okoz az épületek 

homlokzatánál. 

A tervezési területen a villamospálya megjelenése esetén mind nappal, mind éjszaka 

elmondható, hogy a nagyobb zajterheléssel érintett lakosság száma nőni fog, ezért zaj 

szempontjából kedvezőtlen hatású. 

Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány, Dombóvári út 

A számított érintettségi adatokat referencia állapotra és a megvalósulás utáni állapotra a 

következő két táblázat mutatja. 
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Lnappal 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház 
 

bölcsőde 

65-67 200 8 0 5 0 

67-69 0 1 0 0 0 

69-71 300 1 0 0 0 

71-73 0 0 0 0 0 

73-75 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 

Léjjel 

zajszint tartományok Referencia (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház   bölcsőde* 

55-57 0 6 0 0 0 

57-59 200 8 0 5 0 

59-61 0 1 0 0 0 

61-63 300 1 0 0 0 

63-65 0 0 0 0 0 

>65 0 0 0 0 0 

123. táblázat Érintettség adatok referenciaállapot esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

Lnappal 

zajszint tartományok 
Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány,  

Dombóvári út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola Kórház 
 

bölcsőde 

65-67 200 3 0 0 0 

67-69 0 1 0 0 0 

69-71 300 1 0 0 0 

71-73 0 0 0 0 0 

73-75 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 
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Léjjel 

zajszint tartományok 
Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány,  

Dombóvári út (db) 

dB 

érintett lakos Lakóépület 

Óvoda és 

Iskola* Kórház 
 

bölcsőde* 

55-57 0 8 0 3 0 

57-59 200 6 0 2 0 

59-61 0 1 0 0 0 

61-63 300 1 0 0 0 

63-65 0 0 0 0 0 

>65 0 0 0 0 0 

124. táblázat Érintettség adatok a Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány, Dombóvári 

útkörnyezetében megvalósulás esetén (* - éjszaka nem jelent konfliktust) 

Az érintett lakosság zajterhelésének változását a korábban megadott szempontok 

alapján végeztük el. A területen a villamos hatása az alábbi táblázatban található. 

Zajtartomány (dB) 
Nappal (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

65-67 200 200 0 

67-69 0 0 0 

69-71 300 300 0 

71-73 0 0 0 

73-75 0 0 0 

>75 0 0 0 

Összesen 500 500 0 

Zajtartomány (dB) 
Éjjel (érintett lakosszám, db) 

Referencia Vele Különbség 

55-57 0 0 0 

57-59 200 200 0 

59-61 0 0 0 

61-63 300 300 0 

63-65 0 0 0 

>65 0 0 0 

Összesen 500 500 0 

125. táblázat: Az érintett lakosság változása a Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány, 

Dombóvári út környezetében megvalósulás esetén  
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A villamos pálya megjelenésével a Műegyetem rakparton a közúti forgalomtól származó 

zajterhelés 1,4-2,0 dB-el, a Pázmány Péter sétányon 1,2 dB-el csökken, míg a 

Dombóvári úton 0,5-0,9 dB-el nő. A villamos forgalomtól származó zajterhelés nem ad 

hozzá az együttes zajterheléshez. A Tervezési területen egyetemi épületek találhatóak, 

melyek nappali zajterhelése csökkeni fog.  

A vele és a referencia állapot összehasonlítása alapján elmondható, hogy az érintett 

lakosság száma nem változik, ezért zaj szempontjából semleges hatású. 

Közvetett hatásterület 

A villamos hálózat átrendezésével a jelenlegi vonalakon a villamos forgalom növekedni 

fog, melynek következtében az épületek együttes zajterhelése magasabb lesz a 

referencia állapothoz képest az alábbi területeken: 

 a Déli pu. és Döbrentei tér között, 

 a Népszínház utcában és Teleki tér környezetében, 

 Teleki tértől a Kőbányai útig, 

 Kőbányai úton a Mázsa térig, 

 Sörgyár és az Újköztemető között, 

 Bosnyák tér és az Erzsébet királyné útja között, 

 Nagy Lajos király útja és a MÁV-telep között, 

 Zsókavár utcában, 

 Baross tér és Teleki tér között, 

 Orczy tér és a Soroksári út között, 

 Haller utca és Közvágóhíd között, 

 Népliget és Fehérvári út között, 

 Vörösvári út és Döbrentei tér között. 

Azokon a területeken, ahol az együttes zajterhelés nagymértékben növekedik, ott 

megfelelő zajvédelemről kell gondoskodni.  

Az alábbi területeken a villamos forgalom zajkibocsátása csökkeni fog, így az eredő 

zajterhelés is: 

 Lehel tér és Káposztásmegyer között, 

 Élessarok és Sörgyár között, 

 Mexikói úton és az Erzsébet királyné úton a Nagy Lajos király útjáig, 

 Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér között, 

 Móricz Zsigmond körtér és a Kelenföldi pu. között, 

 Móricz Zsigmond körtér és Városház tér. 
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A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a zajszennyezettség 

nagymértékű növekedésével lehet számolni. 

Az alábbi területeken nőni a határérték felett tíz dB-es zajterheléssel érintett lakosság 

száma: 

- Nyugati tér környezete 

- Rákóczi út, Thököly út környezete 

Fentiek miatt a beruházás további részletes zajvizsgálatot és várhatóan aktív, illetőleg 

passzív zajvédelmi intézkedést is igényel. 

Új villamos járművek beszerzése 

Az új, modern villamosok (pl. COMBINO) zajkibocsátása kisebb a jelenleg használt régi 

típusokénál (ICS, T5C5) függetlenül a vágány kialakításától. 

Ha a kombinált villamosváltozat kialakítása új villamosokkal valósul meg, akkor mind a 

közvetlen, mind a közvetett hatásterületen a várható együttes zajterhelés kismértékben 

csökkeni fog az előzőekhez képest.
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7.2.1.1.3 Az „A” változat  közgazdasági költségeinek becslése 

7.2.1.1.3.1 Beruházási költség 

Az „A” változat  teljes beruházási költségeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

  Összesen 
Közgazdasági 

jelenérték 
2017 2018 2019 

Pálya 21 880 20 535 4 376 8 752 8 752 

Műtárgyak 35 281 33 113 7 056 14 113 14 113 

Felsővezeték/energia 25 373 23 813 5 075 10 149 10 149 

Útépítés 5 916 5 552 1 183 2 366 2 366 

Forgalomtechnika 442 415 88 177 177 

Közmű 4 027 3 780 805 1 611 1 611 

Környezetvédelem 1 943 1 824 389 777 777 

Terület 535 502 107 214 214 

Utastájékoztatás 313 294 63 125 125 

Jármű 8 062 7 566 1 612 3 225 3 225 

Kapcsolódó szolgáltatások 7 991 7 499 1 598 3 196 3 196 

Teljes költség 111 763 104 893 22 353 44 705 44 705 

126. táblázat Az „A” változat  beruházási költsége (különbözet, m Ft) 

Beruházási költségek 



 

  

7.2.1.1.3.2 Üzemeltetési és karbantartási költség 

A vizsgált változatok üzemeltetési és karbantartási költségeinek becslésénél 

megkülönböztettünk járműre, illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. A járműköltség 

becslésének módszertana részletesen a 9.1 fejezetben kerül bemutatásra. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 2027 előtt 2027 után 

Metró 0 0 

Villamos 12 199 12 199 

Busz -21 990 -23 734 

Trolibusz 2 007 2 007 

127. táblázat Az „A” változat  futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében becslés módszere megegyezik a vonali változatok esetében 

alkalmazott módszerrel, azaz a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a költségeket, 

ezek az egyes változatok esetében a következőképpen alakulnak. 

 Pályahossz módosulás 

Villamospálya hosszának alakulása 17 650 

128. táblázat: Pályahossz módosulása az „A” változat  esetén (m) 

Üzemeltetési és 
karbantartási  
költségek 
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Fentiek alapján az „A” változat  működési költsége az alábbi táblázatban került összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű -8 177,74 0,00 0,00 0,00 -518,41 -518,41 -518,41 -518,41 -518,41 -518,41 -518,41 

Infrastruktúra 2 219,77 0,00 0,00 0,00 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen -5 957,97 0,00 0,00 0,00 -340,64 -340,64 -340,64 -340,64 -340,64 -340,64 -340,64 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34  

Infrastruktúra 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34 -749,34  

Infrastruktúra 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57 -571,57  

129. táblázat Az „A” változat  üzemeltetési és karbantartási költségei (különbözet, m Ft) 



 

  

7.2.1.1.3.3 Pótlási költség 

A pótlási költség a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

: PV 
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Pálya 6 386,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felsővezeték/energia 5 666,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Útépítés 1 321,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forgalomtechnika 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Környezetvédelem 1 402,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utastájékoztatás 226,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jármű 1 800,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 17 122,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036 

 

Pálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 2 698,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  



 

  

 
2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046 

Pálya 0,00 0,00 0,00 21 880,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 372,94 0,00 

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 915,74 0,00 

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,54 0,00 

Összesen 0,00 0,00 0,00 21 880,34 0,00 0,00 0,00 0,00 42 048,83 0,00 

130. táblázat: Az „A” változat  pótlási költségei, 2013. évi áron, millió Ft, 
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7.2.1.1.3.4 Maradványérték 

A maradványérték a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a 

következőképpen alakul: 

  Jelenérték 2046 

Pálya 3 520,03 16 629,06 

Műtárgyak 2 987,33 14 112,54 

Felsővezeték/energia 5 191,90 24 527,18 

Útépítés 1 210,50 5 718,55 

Forgalomtechnika 87,41 412,95 

Közmű 341,01 1 610,98 

Környezetvédelem 383,86 1 813,42 

Terület 109,85 518,93 

Utastájékoztatás 61,88 292,32 

Jármű 1 649,58 7 792,83 

Összesen 15 543,36 73 428,75 

131. táblázat: Az „A” változat  közgazdasági ménzügyi maradványértéke (millió Ft) 
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7.2.1.1.3.5 A költségek összegzése 

Fentiek alapján az „A” változat  beruházási és működési költségei az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

1. Beruházási költség 104 893 22 353 44 705 44 705 0 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség -5 958 0 0 0 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 

3. Pótlási költség 17 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) 11 164 0 0 0 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 

5. Maradványérték 15 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) 100 514 22 353 44 705 44 705 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572  

3. Pótlási költség 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0  

4. Működési költség összesen (2+3) -572 -572 -572 2 127 -572 -572 -572 -572 -572 -572  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Összes költség (1+4+5) -572 -572 -572 2 127 -572 -572 -572 -572 -572 -572  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572  

3. Pótlási költség 0 0 0 21 880 0 0 0 0 42 049 0  

4. Működési költség összesen (2+3) -572 -572 -572 21 309 -572 -572 -572 -572 41 477 -572  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 429  

6. Összes költség (1+4+5) -572 -572 -572 21 309 -572 -572 -572 -572 41 477 -74 000  

132. táblázat Az „A” változat  költségeinek összegzése (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.1.4 Az „A” változat  közgazdasági hatásainak, hasznainak becslése 

7.2.1.1.4.1 Várható utazási idő megtakarítás/növekedés 

Az utazási idő megtakarítás/növekedés becslésének eredményei a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Meglévő utasok eljutási idő vált. (óra/nap) 18 535 25 586 

Új utasok 436 314 

Könnyű jármű. -813 -905 

133. táblázat  Az „A” változat hoz kapcsolódó utazási idő megtakarítás/növekedés (utasóra/nap, ill. járműóra/nap) 

Az éves időmegtakarítás számszerűsítéséhez 300 nap/évvel számoltunk. 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett hasznai az alábbiak szerint alakulnak. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Meglévő utasok 237 880 0 0 0 12 947 13 183 13 423 13 667 13 916 14 169 14 427 

Új utasok 5 026 0 0 0 418 426 433 441 449 457 466 

Összesen 242 906 0 0 0 13 365 13 608 13 856 14 108 14 365 14 626 14 893 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Meglévő utasok 20 677 21 054 21 437 21 827 22 041 22 257 22 475 22 695 22 918 23 142  

Új utasok 342 348 354 361 364 368 371 375 379 382  

Összesen 21 019 21 401 21 791 22 187 22 405 22 624 22 846 23 070 23 296 23 524  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Meglévő utasok 23 369 23 598 23 829 24 063 24 282 24 503 24 726 24 951 25 178 25 407  

Új utasok 386 390 394 397 401 405 408 412 416 420  

Összesen 23 755 23 988 24 223 24 460 24 683 24 907 25 134 25 363 25 594 25 827  

134. táblázat:Az „A” változat  utazási idő megtakarítása (különbözet, m Ft) 

A számítás  

főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 



 

  

7.2.1.1.4.2 Baleseti kockázat hatása 

A baleseti kockázat hatásai becslésénél felhasznált inputok a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 12 199 12 199 

Busz -21 990 -23 734 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -12 625 -6 239 

135. táblázat Az „A” változat  futásteljesítmény változásai (jkm/nap) 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a baleseti kockázat pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak:  

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Baleseti kockázat változása 178 0 0 0 13 13 14 14 14 15 15 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Baleseti kockázat változása 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Baleseti kockázat változása 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17  

136. táblázat Az „A” változat  baleseti kockázatának hatásai (m Ft/év) 

A számítás  

főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.1.4.3 Környezeti hatások 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a zajszennyezettség 

nagymértékű növekedésével lehet számolni. 

A fejlesztési változatok között zajvédelmi szempontból, a meglévő alapadatok és 

számított értékek alapján nem tapasztalható komolyabb mértékű eltérés. Ennek 

tükrében kijelenthető, hogy zajvédelmi szempontból mindegyik változat körültekintő 

továbbtervezést igényel.  

Fentiek miatt a beruházás további részletes zajvizsgálatot és várhatóan aktív, illetőleg 

passzív zajvédelmi intézkedést is igényel. 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

immissziós számításokból kapott eredmények alapján, a légszennyezettség kismértékű, 

alig kimutatható mértékű változásával lehet számolni. A várható állapot-változás 

mértéke alapvetően a gépjárműpark korszerűsödéséből eredő fajlagos emisszió értékek 

mérséklődésében és a tervezett beruházásból kifolyólag növekvő forgalmi eredetű 

immissziós koncentrációk enyhe megemelkedésében követhető nyomon. 

A fejlesztési változatok között levegőminőség-védelmi szempontból a meglévő 

alapadatok és számított értékek alapján nincs egyértelműen kimutatható mértékű 

különbség. A fent említett két hatótényező (motorizáció fejlődése és forgalom 

növekedése) várhatóan egymás hatását részben kiegyensúlyozó jelenség tükrében nem 

kell jelentősebb mértékű kedvezőtlen változásra számítani a levegő minőségének 

állapotában. 

A fent leírt adatok és értékek alapján megállapítható, hogy a felmerült változatok 

megfelelnek a levegőminőség-védelmi szempontoknak, valamint mindegyik változat 

egyformán megvalósítható az alapvető elvárások kiegészítése nélkül. 

A környezeti hatások becslésénél felhasznált input-adatok megegyeznek a baleseti 

kockázatok számításánál bemutatott inputokkal. 

Zajvédelem 

Levegőtisztaság-
védelem 

A számítás főbb inputjai 



 

  

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a környezeti hatások pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Légszennyezés 3 152 0 0 0 217 222 228 234 240 246 252 

Éghajlatváltozás 1 924 0 0 0 132 136 139 143 146 150 154 

Zaj 1 075 0 0 0 70 72 74 76 78 80 82 

Összesen 6 151 0,00 0,00 0,00 419,96 430,46 441,22 452,25 463,63 475,69 488,06 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Légszennyezés 224 230 236 242 248 255 261 268 272 276  

Éghajlatváltozás 137 140 144 148 152 155 160 164 166 168  

Zaj 79 81 83 85 88 90 92 94 95 96  

Összesen 439,82 451,26 462,99 475,03 487,38 500,05 513,05 525,29 532,64 540,10  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Légszennyezés 280 283 287 291 295 300 304 308 312 316  

Éghajlatváltozás 171 173 175 178 180 183 185 188 191 193  

Zaj 98 99 100 102 103 105 106 107 109 110  

Összesen 547,66 555,33 563,10 570,98 578,98 587,08 595,30 603,53 611,38 619,33  

137. táblázat Az „A” változat  környezeti hatásainak (m Ft/év) 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.1.4.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemköltségek változásának becslésénél felhasznált input-adatok 

megegyeznek a baleseti kockázatok számításánál bemutatott, személygépkocsik 

futásteljesítményére vonatkozó inputokkal.  

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a 

személygépkocsikra vonatkozó jármű üzemköltség-változás pénzben kifejezett 

hatásainak számításakor belterületi futással számoltunk. A jármű üzemköltségek az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű üzemköltség 1 940 0 0 0 182 187 192 196 201 207 212 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű üzemköltség 107 110 113 116 119 122 125 129 130 132  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű üzemköltség 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

138. táblázat Az „A” változat  járműüzemköltség-változása (m Ft/év) 

7.2.1.1.4.5 Szolgáltatási színvonal javulása 

Az „A” változat  esetében nem tér el a járműállomány a projekt nélküli és a projektes 

esetben, ezért szolgáltatási színvonal javulásából eredő haszonnal nem számolunk. 

A számítás főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.1.4.6 Városfejlesztési hatások, hasznok 

A számítás módszertana a 9.2.2.7. fejezetben kerül bemutatásra. 

A számítás eredményei a következők: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Városfejlesztési hatások 1. 11 624 0 0 0 1 859 1 859 1 859 553 553 553 553 

Városfejlesztési hatások 2. 8 157 0 0 0 3 158 3 158 3 158 50 50 50 50 

Összesen 19 781 0 0 0 5 018 5 018 5 018 603 603 603 603 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Városfejlesztési hatások 1. 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Városfejlesztési hatások 1. 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

139. táblázat Városfejlesztési hatások az „A” változat  esetén (m Ft/év) 

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 
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7.2.1.1.4.7 A hasznok összegzése 

Fentieknek megfelelően a vizsgált változatok közgazdasági hasznai a következők. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Utazási idő megtakarítás 242 906 0 0 0 13 365 13 608 13 856 14 108 14 365 14 626 14 893 

baleseti kockázat változása 178 0 0 0 13 13 14 14 14 15 15 

Környezeti hatások szgk 6 151 0 0 0 420 430 441 452 464 476 488 

Jármű üzemköltség változása 1 940 0 0 0 182 187 192 196 201 207 212 

Magasabb szolgáltatási színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Városfejlesztési hatások 19 781 0 0 0 5 018 5 018 5 018 603 603 603 603 

Összes éves haszon 270 956 0 0 0 18 998 19 257 19 520 15 374 15 647 15 926 16 210 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Utazási idő megtakarítás 21 019 21 401 21 791 22 187 22 405 22 624 22 846 23 070 23 296 23 524  

baleseti kockázat változása 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15  

Környezeti hatások szgk 440 451 463 475 487 500 513 525 533 540  

Jármű üzemköltség változása 107 110 113 116 119 122 125 129 130 132  

Magasabb szolgáltatási színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Városfejlesztési hatások 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

Összes éves haszon 22 392 22 789 23 193 23 605 23 838 24 074 24 312 24 551 24 787 25 025  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Utazási idő megtakarítás 23 755 23 988 24 223 24 460 24 683 24 907 25 134 25 363 25 594 25 827  

baleseti kockázat változása 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17  

Környezeti hatások szgk 548 555 563 571 579 587 595 604 611 619  

Jármű üzemköltség változása 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

Magasabb szolgáltatási színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Városfejlesztési hatások 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

Összes éves haszon 25 265 25 507 25 752 26 000 26 232 26 467 26 704 26 944 27 184 27 427  

140. táblázat Az „A” változat  közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.1.5 Az A változat összefoglaló értékelése 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

    

Közgazdasági beruházási költség 104 893,13 

Járműüzemeltetés és karbantartás -8 177,74 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 2 219,77 

Pótlási költség 17 122,11 

Közgazdasági maradványérték 15 543,36 

Teljes közgazdasági költség 100 513,91 

Utazási idő megtakarítás 242 906,01 

Baleseti kockázat változása 177,57 

Környezeti hatások 6 151,17 

Jármű üzemköltség változása 1 940,44 

Magasabb szolg. színvonal 0,00 

Városfejlesztési hatások 19 781,08 

Teljes közgazdasági haszon 270 956,27 

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; m Ft) 170 442,36 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 15,62% 

Hatás költség arány (BCR) 2,70 

141. táblázat Az „A” változat  közgazdasági eredményeinek összegzése (különbözet, m Ft) 

7.2.1.2 „B” változat : Hatékony vonali fejlesztésekből összeállított komplex 

hálózati változat – Erzsébet hídon tervezett villamosközlekedés nélkül, a 

kapcsolódó szakaszokon további akadálymentesítés nélkül 

Az Erzsébet hídon szükséges beavatkozások költsége és szükségessége jelentős, 

ugyanakkor a tervezés jelenlegi szakaszában csak jelentős bizonytalansággal 

becsülhető előre. Éppen ezért a vizsgálat során felmerült az igény, megrendelői 

diszpozíció egy olyan hálózati vizsgálatra, mely az Erzsébet hídon és a Kossuth Lajos 

utcán villamospálya-építéssel nem számol, a Rákóczi úti villamosok az Astoria 

csomópontban tervezett delta kapcsolatokon déli és északi irányba fordulnak. 

7.2.1.2.1 A változat bemutatása 

A „B” változat  az „A” változattól műszaki megoldásaiban a V02-V10 projekt Döbrentei 

tér - Szent Rókus kápolna szakaszán különbözik 

A Döbrentei tér forgalomtechnikai kialakítása nem módosul, az Erzsébet hídon 

villamospálya nem létesül. Villamospálya a Kossuth Lajos utcán sem tervezett, az itt 

megmaradó tömegközlekedési sáv funkció kizárólag az autóbuszokat szolgálja. 

A Rákóczi úton tervezett villamospálya az Astoria csomópontban delta vágányokkal 

csatlakozik a meglévő 47-49-es vonal vágányaihoz. Ehhez a tér teljes forgalomtechnikai, 

útépítési áttervezése, a lépcsőkarok elmozdítása miatt az aluljáró rendszer átépítése 

szükséges. 

Az Astoria környékén a kapacitáscsökkenés okozza a forgalmi terhelés csökkenését. A 

forgalomcsökkenéssel ez esetben jelentős időveszteség is együtt jár. 

Vonali műszaki 
beavatkozások 
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Az Astoria jelzőlámpás csomópont jelenlegi kialakításában kétfázisú csomópontként, 

csúcsidőben Tp= 90 s-os periódusidejű programmal működik.  

Fázisai: 

 Rákóczi út – Kossuth Lajos utca irány 39 sec; 

 Kossuth Lajos utca – Rákóczi út irány 32 sec; 

 Károly körút – Múzeum körút 37 sec; 

 Múzeum körút – Károly körút 34 sec. 

Meglévő állapot: 

Az Astoria csomópontban a Rákóczi út – Kossuth Lajos utca irány a mértékadó. 

A Rákóczi útról a Kossuth Lajos utca irányában három forgalmi sáv vezet keresztül a 

csomóponton, melyből a külső sáv buszsávként funkcionál. A vizsgált irányba a jelenlegi 

csúcsórai személygépjármű forgalomnagyság 1527 E/ó a forgalmi modell alapján. Az 

irány maximális kapacitása 2340 E/ó, a most működő fázisterv szerint a két forgalmi és 

egy busz sávra vonatkoztatva, melyből a személyautókra 2x780, azaz 1560 E/ó 

kapacitás jut. Ebből látható, hogy az adott irány jelenleg is kapacitáshatáron működik.  

A Kossuth Lajos utca felől a Rákóczi út irányába három forgalmi sáv halad. A három 

forgalmi sávból a külső forgalmi sáv buszsávként funkcionál. Az adott irány 

forgalomnagysága 1233 E/ó a forgalmi modell alapján. Ez a forgalomnagyság 

bonyolódik le a két belső forgalmi sávon. A jelenleg működő fázisterv szerint az irány 

maximális kapacitása 1920 E/ó. A két belső forgalmi sávra jutó kapacitás 1280 E/ó. Et 

összehasonlítva a forgalomnagysággal (1233 E/ó) látható, hogy ez az irány is 

kapacitáshatáron működik.  

A Múzeum körút felől a Károly körút irányába két forgalmi sáv vezet keresztül a 

csomóponton. Az adott irány forgalomnagysága 1460 E/ó a forgalmi modell alapján. Az 

irány maximális kapacitása 1360 E/ó a működő fázisterv szerint. A forgalomnagyságot 

összehasonlítva a kapacitással látható, hogy az adott irány kapacitáshiányos, a jelenlegi 

fázisterv nem biztosít elegendő zöldidőt a fennálló csúcsidőszaki forgalomnagyság 

átvezetésére. 

A Károly körút felől a Múzeum körút irányába a csomóponton két forgalmi sáv vezet 

keresztül. Az adott irány forgalomnagysága 1137 E/ó a forgalmi modell alapján. A 

jelenleg működő fázisterv szerint az irány számára biztosított maximális kapacitás 1480 

E/ó. A Károly körút felől érkező közúti forgalom 1207 E/ó) a Kossuth Lajos utca irányába 

halad, így az egyesen irány a gyakorlatban egy forgalmi sávon keresztül tud a 

csomóponton áthaladni. Az egy forgalmi sávra jutó kapacitás így 740 E/ó-ra adódik. Az 

előbbiekből látható, hogy a jelenleg működő fázisterv az adott iránynak nem biztosít 

elegendő kapacitást a jelenlegi csúcsidőszaki forgalom átvezetésére, így az adott irány 

kapacitáshiánnyal működik. 

A jelenlegi állapotban a Múzeum körút és a Károly körút relációban közlekednek a 47 és 

49 jelzésű villamosok, csúcsidőben egyenként 4 perces követési időkkel. 

Tervezett állapot: 

Astoria jelzőlámpás 
csomópont vizsgálata 
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A tervezett állapot között szerepelt egy olyan kialakítás, amikor is a Rákóczi úton a 

Blaha Lujza tér felől érkező tervezett villamospályán közlekedő villamos szerelvények a 

Deák tér, illetve a Kálvin tér irányába kanyarodnak az Astoria csomópontban. A Rákóczi 

út felől a Kossuth út irányába nem kerül kiépítésre villamos pálya, hanem középen 

vezetett autóbusz sáv kerül kialakításra.  

A jelenleg a csomóponton áthaladó 47-es és 49-es jelzésű villamosok közül a 49-es 

villamos továbbra is a Múzeum körút – Károly körút relációban közeledik. A 47-es 

villamos útvonala a tervezett állapotban módosul, mégpedig úgy, hogy az a Rákóczi 

útról a Múzeum körút irányába halad.  

A fenti két villamos viszonylat mellé további villamos viszonylatok közlekedése tervezett, 

ezek a 28-as, 37-es és 44-es. Ezek szintén a Rákóczi úton közlekednek, az Astoria 

csomópontnál pedig a Károly körútra kanyarodnak a Deák tér felé. 

A tervezett villamosjáratok követési ideje irányonként: 

 47-es: 7,5 perc 37-es: 15 perc 

 49-es: 7,5 perc 44-es: 7,5 perc 

28-as: 15 perc 

A fenti követési időkkel számolva a csomópontban megjelenő villamosok száma 64/2 

irány óránként. Ha csak a Rákóczi út felől érkező és a Múzeum körút, illetve a Károly 

körút felé közlekedő villamosokkal számolunk, akkor is 48 villamos 

megjelenésével kell számolni kétirányban. A jelzőlámpás csomópont jelenlegi csúcsidei 

fázisterve 90 másodperces programmal működik. Ez azt jelenti, hogy egy órában 

összesen 40 periódus bonyolódik le. A fenti számítás szerint minden periódusban 

számíthatunk legalább 1 villamos megjelenésére (de leginkább kettővel) valamelyik 

irányból. A tervezett állapotban a jelenlegi 2 fázisú programmal működő csomópont 

helyett 4 fázisú csomópont szükséges és az is nagyobb, mint 90 másodperces 

periódusidővel kell, hogy rendelkezzen. Az adott csomópont esetében egy 55 méter 

hosszú, megállóhelyről induló kanyarodó villamos szerelvény esetén minimum 15 

másodperces közbenső idővel kell számolni. 

Ha nem vesszük figyelembe a Rákóczi úton, a villamos vágányokon közlekedő 

autóbuszok villamosokra való akadályoztatását, valamint azt az optimális helyzetet 

vesszük tekintetbe, hogy a FUTÁR rendszer megvalósítja, hogy az Astoriánál a 

kanyarodó villamosok egy perióduson belül kanyarodjanak mindkét irányban, akkor az 

alábbi kapacitáscsökkenésekkel számolhatunk (a kimaradó periódusok alapján): 

 Károly körút – Múzeum körút: nem változik a kapacitás, 

 Múzeum körút – Károly körút: a kapacitás 60%-al csökken, 

 Kossuth Lajos utca – Rákóczi út: a kapacitás 20%-al csökken, 

 Rákóczi út – Kossuth Lajos utca: a kapacitás 30%-al csökken. 
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Ez összességében minimum 33%-os kapacitáscsökkenést jelent, de ha nem valósul 

meg az összehangolt irányítás, akkor akár 66%-os kapacitáscsökkenést is okoz a 

tervezett kialakítás. 

A budai fonódó villamos rendszer beindulása után nem tartjuk reálisnak, hogy az 

Astoriai csomópontra lehetne optimalizálni a budai fonódóban is megjelenő villamosok 

érkezését. 

 Az Astoriától a Baross térig megmarad a jelenlegi 2x2 forgalmi sáv, a szélén vezetett 

buszsáv megszűnik, átkerül középre, a villamossal közös használatú pályára (TMK). A 

csomópontok topológiája jellemzően megmarad, a jelzőlámpás csomópontok 

fázistervének hangolása szükséges, a tervezett villamossal. 

A viszonylathálózat az „A” változatra épül, az Erzsébet hídi hálózati kapcsolat miatt 

jelentősebben a pesti oldalon módosul. 

A 37-es és 67-es viszonylatok a Blaha Lujza tér, illetve a Keleti pályaudvarnál fordulnak, 

mivel a kiskörúti igény a Keleti irányából érkező kapacitást nem igényli. A Kiskörútra 

betérő viszonylatok közül a 28-as és 44-es a Deák Ferenc tér, a 47-es pedig Budafok 

felé közlekedik tovább. Betétjárati fordításra északi irányban legközelebb a Nyugati 

pályaudvarnál a V01 projektben vizsgált betétjárati fordítási lehetőség biztosított. 

A Kiskörúton közlekedő 49-es változatlan marad, a 47-es pedig az „A” változatban 18-

asként a Rákóczi és Thököly tengelyen közlekedő viszonylat helyét veszi át, a körútról 

kifordításával jelentkező kapacitáshiányt pedig a 28-44-es villamosok pótolják vissza. 

A 2Y és 67-es viszonylatok bár azonos jellemzőkkel bírnak, a beosztott járműtípus (ICS 

& TW6000), forgalmi zavarérzékenység és az egyenletes követés biztosítása érdekében 

nem került összekötésre. 

Viszonylathálózati 
javaslatok 
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101. ábra Az "B" változat javasolt villamos viszonylathálózata 
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Komplex villamos hálózat - „B” változat  

Viszonyl
at 

Útvonal Járm
ű 

Átl.mh.tá
v 

Legnagyob
b km-i u. 

forg. 

Napi 
utasforg. 

Követé
s 

reggel 

Követé
s 

nappal 

Követé
s 

délutá
n 

Követé
s este 

[km] [utas] [utas/na
p] 

[perc] [perc] [perc] [perc] 

1 
Bécsi út - 

Kelenföld M 
55 0,57 32 922 152 336 3 6 3,5 10 

2 
Jászai M. tér - 
Közvágóhíd 

35 0,41 13 685 27 863 3,75 7,5 5 15 

2Y 
Jászai M. tér - 
Keleti pu. M 

35 0,43 5 991 21 270 7,5 15 10 20 

3 
Árpád híd M - 

Gubacsi út 
35 0,44 36 276 83 056 6 10 7,5 20 

4 
Széll Kálmán 

tér M - Újbuda-
központ M 

55 0,46 46 520 134 302 3,75 5 3,75 10 

6 

Hűvösvölgy - 
Móricz 

Zsigmond körtér 
M 

55 0,48 27 558 101 243 7,5 10 7,5 20 

6A 

Széll Kálmán 
tér M - Móricz 

Zsigmond körtér 
M 

55 0,46 12 095 43 448 10 30 10 20 

8 
Hűvösvölgy - 
Budafoki út 

35 0,54 12 711 26 040 15 15 15 20 

12 
Rákospalota, 
Kossuth u. - 

Angyalföld ksz. 
35 0,42 3 113 4 486 15 15 15 20 

17 
Bécsi út - 

Budafoki út 
35 0,52 9 565 18 568 15 15 15 - 

18 
János Kórház - 

Kelenföld M 
35 0,48 24 436 49 404 7,5 15 15 20 

19 
Bécsi út - 

Kelenföld M 
35 0,49 17 165 28 352 15 15 15 20 

24 
Erdőkerülő u. - 

Közvágóhíd 
35 0,59 14 277 32 394 7,5 15 10 20 

28 
Köztemető - 

Káposztásmegy
er 

35 0,45 15 740 106 101 7,5 10 7,5 20 

37 
Köztemető - 

Blaha L. tér M 
35 0,45 2 957 6 896 15 15 15 20 

41 
Bécsi út - 

Kamaraerdő 35 0,48 15 279 34 896 15 15 15 20 

42 
Határ út M - 
Gloriett telep 

35 0,43 32 920 39 892 4,6 7,5 4,6 10 

44 
Pólus Center - 
Nyugati pu. M 

55 0,61 31 802 45 827 7,5 10 7,5 20 

47 
Pólus Center - 

Budafok, 
Városház tér 

35 0,45 36 429 88 911 7,5 10 7,5 20 

49 
Káposztásmegy
er - Kelenföld M 

35 0,46 32 423 102 435 7,5 10 7,5 20 

50 
Határ út M - 

Pestszentlőrinc, 
Béke tér 

35 0,42 31 514 58 167 3,33 6 3,33 10 

51 
Mester u. - 

Nagysándor 
József u. 

35 0,38 3 842 10 674 10 15 10 - 

51A 
Mester u. - 

Ferencváros vá. 
35 0,41 90 133 - - - 20 

52 
Határ út M - 

Pesterzsébet, 
Pacsirtatelep 

35 0,44 4 838 10 078 10 15 10 20 

56 
Hűvösvölgy - 

Budafok, 
Városház tér 

35 0,45 12 191 32 501 7,5 10 7,5 20 

59 
Farkasrét - 

Széll Kálmán 
35 0,38 9 514 12 288 7,5 10 7,5 20 
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tér M 

61 
Bécsi út - 

Savoya Park 
35 0,41 34 296 98 904 7,5 10 7,5 20 

62 
MÁV-telep - 

Blaha Lujza tér 
M 

35 0,43 2 722 10 775 7,5 10 7,5 - 

67 
MÁV-telep - 
Mexikói út - 
Keleti pu. 

35 0,47 4 008 10 504 7,5 10 7,5 20 

69 
Mexikói út M - 
Erdőkerülő u. 

35 0,47 2 024 4 603 7,5 10 7,5 20 

142. táblázat „B” változatban módosuló viszonylatok forgalmi paraméterei 

A ráhordó hálózatok kezelése ugyanúgy történik, mint az A változat esetében. 

 

A hálózati járműigény és az ennek kiszolgálásához szükséges kocsiszíni kapacitás 

meghatározása során az „A” hálózati változatnál alapul vett feltételezések érvényesek. 

A „B” változatban a forgalmi járműigényt az alábbi táblázat mutatja be: 

Viszonylat Útvonal 
Járműtípus 

(magaspadlós) 
db 

Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

1 Bécsi út - Kelenföld M T3 25 új hosszú 14 

2 Jászai M. tér - Közvágóhíd ICS/KCSV 14 - - 

2Y Jászai M. tér - Keleti pu. M ICS/KCSV 10 - - 

3 Árpád híd M - Gubacsi út TW6 10 új normál 11 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda-központ M ICS/KCSV2 5 COMBINO 15 

6 Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond körtér M ICS/KCSV2 4 COMBINO 11 

6A 
Széll Kálmán tér M - Móricz Zsigmond 

körtér M 
ICS/KCSV2 2 COMBINO 6 

8 Hűvösvölgy - Budafoki út - - új normál 6 

12 
Rákospalota, Kossuth u. - Angyalföld 

ksz. 
T2 3 - - 

17 Bécsi út - Budafoki út - - új normál 5 

18 János Kórház - Kelenföld M T2 13 - - 

19 Bécsi út - Kelenföld M - - új normál 6 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd TW6 5 új normál 7 

28 Köztemető - Káposztásmegyer T2 25 - - 

37 Köztemető - Blaha L. tér M TW6 5 - - 

41 Bécsi út - Kamaraerdő T2 9 - - 

42 Határ út M - Gloriett telep TW6 5 új normál 5 

44 Pólus Center - Nyugati pu. M T3 10 - - 

47 Pólus Center - Budafok, Városház tér T2 7 új normál 9 

49 Káposztásmegyer - Kelenföld M ICS/KCSV 9 új normál 10 

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 19 - - 

Kapcsolódó, ráhordó 
hálózatok kezelése 

Szükséges jármű, és 
járműtelepi fejlesztések 
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Viszonylat Útvonal 
Járműtípus 

(magaspadlós) 
db 

Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

51 / 51A 
Mester utca (Ferenc körút) - Nagysándor 

J. u. / Ferencváros vasútállomás 
TW6 7 - - 

52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6 - - 

56 Hűvösvölgy - Budafok, Városház tér T2 16 - - 

59 Farkasrét - Széll Kálmán tér M T2 5 - - 

61 Bécsi út - Savoya Park T2 6 új normál 9 

62 MÁV-telep - Blaha Lujza tér M TW6 17 - - 

67 MÁV-telep - Mexikói út - Keleti pu. TW6 7 - - 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. TW6 8 - - 

összesen     
25
2 

  
11
4 

143. táblázat A „B” változat  hálózatának forgalmi járműigénye 

A hálózati szintű járműállományi igényt, a rendelkezésre álló járműállományt, valamint 

ezek különbözetét (a típusonkénti tartalékot, illetve hiányt) az alábbi táblázat mutatja be: 
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Típus 
Forgalmi 

igény 
(kocsi) 

Kiadhatóság 
Állományi 

igény 
Állomány Különbözet 

ICS/KCSV 55 80% 69 149 80 

Tatra 275 85% 324 320 -4 

TW6000 89 85% 92 103 11 

új normál 67 90% 75 75 0 

Combino/új 
hosszú 46 90% 52 52 0 

144. táblázat A „B” változat  hálózatának járműigénye és járműállománya 

A táblázatból látható, hogy az új, alacsonypadlós járműtípusok teljesen kihasználtak, de 

a projekt nélküli esethez képest további új járművek beszerzésére a mennyiségi 

hiány fedezésére nincsen szükség; a hálózat mennyiségi járműigényét a meglévő 

és a projekt nélküli esetben beszerzett járművek fedezik. Szintén teljesen kihasznált 

a Tatra, míg az ICS/KCSV jelentős (bár a többi változathoz képest kisebb) része ebben 

az esetben is kivonható. 

A járműtelepi kapacitások az „A” változattól nem térnek el, az ott leírtakkal azonos 

szempontrendszert vettünk figyelembe az egyes viszonylatok, illetve járműtípusok 

kocsiszínhez rendelése során. 

Viszonylatcsoporton és járműtípuson belül a járművek tetszőlegesen 

átcsoportosíthatók, ez a kocsiszínek kialakítását nem befolyásolja. (Pl. indifferens, 

hogy a Száva és a Zugló kocsiszínből kiadott TW6000-es típusok milyen elosztásban 

kerülnek a 3-as vagy a 62/62A vonalakra.) 

Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Hungária 1 (részben), 4, 6, 6A 
40 db Combino 

3 db új hosszú 

– 

Száva 42, 50, 51/51A, 52, 3, 62 (részben) 
6 db új normál 

63 db TW6000 

– 

Zugló 24, 62 (részben) 67, 69 30 db TW6000 – 

Budafok 8, 17, 41 (részben), 47 (részben), 61 (részben)  
26 db új normál 

47 db Tatra 

– 

Baross – – (megszűnik) 

Ferencváros – – (megszűnik) 

Szépilona 18, 56, 59 63 db Tatra – 

Angyalföld 
12, 1 (részben), 28 (részben), 41 (részben), 49 

(részben), 61 (részben) 
154 db Tatra 

– 
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Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Kelenföld 19, 18 (részben), 47 (részben), 49 (részben) 
22 db új normál 

17 db Tatra 

Az új normál járművek tárolásához 

szükséges átalakítások 

Új Józsefváros 

2, 2Y, 24, 37, 44, 1 (részben), 3 (részben), 4 

(részben), 6 (részben), 6A (részben), 28 

(részben), 61 (részben), 62 (részben) 

8 db új hosszú 

21 db új normál 

46 db Tatra 

12 db TW6000 

56 db Ganz ICS 

Új kocsiszín építése (projekt nélküli 

esethez képest nagyobb kapacitással) 

Ebből új Újpalota 

(opció) 
44, 3 (részben), 24 (részben), 47 (részben) 

14 db új normál 

18 db Tatra 

5 db TW6000 

Új kocsiszín építése 

Összesen  

12 db új hosszú 

75 db új normál 

40 db Combino 

327 db Tatra 

105 db TW6000 

56 db Ganz ICS 

 

145. táblázat Kocsiszíni járműkiadás 

A kocsiszínek mindegyike teljesen vagy csaknem teljesen kihasznált.  

Az új kocsiszínekben elhelyezendő össz járműhossz 3294 m (Baross és Ferencváros 

kocsiszínek együttes kapacitásának 96%-a). A beruházási költség korábbi BKV 

adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, tervezés nélkül 6,2 milliárd Ft-ra 

becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem tartalmazza.  

Amennyiben Józsefváros kocsiszín bővítése határokba ütközne (pl. a telekméret korlátai 

miatt), vagy az újpalotai vonalak hatékonyabb kiszolgálása érdekében erről döntés 

születik, az újpalotai (csömöri úti, ill. Erzsébet királyné úti) viszonylatok járművei részben 

egy új Újpalota kocsiszínből is kiszolgálhatók. Az itt elhelyezendő össz járműhossz 

918 m. A beruházási költség korábbi BKV adatszolgáltatásokból számított fajlagosok 

alapján, tervezés nélkül 1,7 milliárd Ft-ra becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit 

nem tartalmazza. Amennyiben ezen kocsiszín megépülésével számolunk, Józsefváros 

kocsiszín bővítésének költségei ugyanennyivel csökkennek. 

Kelenföld kocsiszín átalakításának költsége tervezés nélkül, nagyvonalú becsléssel 1 

milliárd Ft-ra becsülhető. 

Megbízói döntés alapján Zugló kocsiszín megszüntetésével és Újpalotán történő 

pótlásával nem számolunk. 

Az A változat esetében leírtakkal azonos. 

 

Áramellátási 
összefüggések 
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A komplex hálózati projektben a vizsgált fejlesztések hatása együttesen jelentkezik. Az 

Erzsébet hídi villamos kapcsolat megszüntetésével és a Rákóczi út – Kiskörút kapcsolat 

létrehozásával tovább erősödik az észak-déli villamostengely (közel 50.000-es 

keresztmetszeti utasforgalom növekedés). A szegedi úti felüljáróra által létrehozott új, 

gyors villamoskapcsolat utasforgalmi hatásai továbbra is jelentősek és bizonyos 

szakaszokon erős konkurenciát jelentenek az 1-es villamosnak.  A fővárosi 

metróviszonylatok közül egyedül az M3 metró forgalmának belső szakaszát érinti 

jelentősen a fejlesztés, a Nyugati pályaudvar és a Lehel tér között kb. 35 ezer utassal 

csökken a keresztmetszeti forgalom. 

A közúti forgalomra gyakorolt hatás szempontjából a szegedi úti felüljáró hatása 

kiemelkedő, forgalomvonzó hatása révén a kapcsolódó úthálózati elemeken 

forgalomnövekedés tapasztalható. Jelentősen csökken ugyanakkor, az Erzsébet híd – 

Rákóczi út – Thököly út forgalma, illetve a Nagykörút, Hungária körút, Szentmihályi út, 

Soroksári út, érintett szakaszainak, a Múzeum körút és Károly körút, valamint a 

Műegyetem rakpartnak a forgalmi terhelése.

A forgalmi modellezés 
eredményei 

Közúti hatások 
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102. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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103. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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104. ábra Közösségi közlekedési forgalmi terhelés 
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A kiválasztott projektek jobb közösségi közlekedési kapcsolatokat nyújtanak sok utazási 

relációban, míg a közúti kapcsolat romlik. A projekt nélküli helyzetben gépkocsit 

használok egy része számára a projektek jobb közösségi közlekedési alternatívát 

biztosítanak, ezért ezek az utasok módot váltanak. A 6.3.5 fejezetben leírtak alapján 

kiszámolható, hogy 882 utassal többen használják a közösségi közlekedési hálózatot 

ezen projektek megvalósulása esetén. 

7.2.1.2.2 Környezeti hatások 

A változat környezeti hatásai az építéssel érintett szakaszokon, és az építéssel érintett 

szakaszokon közlekedő viszonylatok által járt kapcsolódó szakaszokon az A változatnál 

bemutatott hatásokhoz jellegükben hasonlóak. Alapvető különbség az A változathoz 

képest, hogy a V02 villamos vonal nem kerül továbbvezetésre az Erzsébet hídon 

keresztül a Döbrentei térig, így a környezeti hatásaival a B itt nem kell számolnunk. 

7.2.1.2.3 A „B” változat  közgazdasági költségeinek becslése 

7.2.1.2.3.1 Beruházási költség 

  Összesen 
Közgazdasági 

jelenérték 
2017 2018 2019 

Pálya 21 142 19 842 4 228 8 457 8 457 

Műtárgyak 19 965 18 738 3 993 7 986 7 986 

Felsővezeték/energia 24 356 22 858 4 871 9 742 9 742 

Útépítés 5 916 5 552 1 183 2 366 2 366 

Forgalomtechnika 442 415 88 177 177 

Közmű 3 904 3 664 781 1 562 1 562 

Környezetvédelem 1 943 1 824 389 777 777 

Terület 535 502 107 214 214 

Utastájékoztatás 318 299 64 127 127 

Jármű 8 062 7 566 1 612 3 225 3 225 

Kapcsolódó szolgáltatások 6 667 6 257 1 333 2 667 2 667 

Teljes költség 93 250 87 517 18 650 37 300 37 300 

146. táblázat A „B” változat  beruházási költsége (m Ft) 

A vizsgált változat üzemeltetési és karbantartási költségeinek becslésénél 

megkülönböztettünk járműre, illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

 2027 előtt 2027 után 

Metró 0 0 

Villamos 17 554 17 554 

Busz -21 358 -23 076 

Trolibusz 2 007 2 007 

147. táblázat:A „B” változat  futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek az egyes változatok esetében a következőképpen alakulnak. 

 Pályahossz módosulás 

Villamospálya hosszának alakulása 14 960 

148. táblázat: Pályahossz módosulása a „B” változat  esetén (m) 

Módváltók 

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási  
költségek 
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Fentiek alapján a „B” változat  működési költsége az alábbi táblázatban került összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű 6 369,13 0,00 0,00 0,00 644,64 644,64 644,64 644,64 644,64 644,64 644,64 

Infrastruktúra 1 885,85 0,00 0,00 0,00 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 8 254,98 0,00 0,00 0,00 795,66 795,66 795,66 795,66 795,66 795,66 795,66 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98  

Infrastruktúra 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98 416,98  

Infrastruktúra 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01 568,01  

149. táblázat: A „B” változat  üzemeltetési és karbantartási költségei (különbözet, m Ft)  
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7.2.1.2.3.2 Pótlási költség  

A pótlási költség a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Pálya 6 170,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felsővezeték/energia 5 439,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Útépítés 1 321,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forgalomtechnika 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Környezetvédelem 1 402,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utastájékoztatás 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jármű 1 800,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 16 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Pálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 318,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 2 703,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Pálya 0,00 0,00 0,00 21 141,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 355,65 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 915,74 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,20 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,54 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 21 141,88 0,00 0,00 0,00 0,00 41 036,54 0,00  

150. táblázat: A „B” változat  pótlási költségei, 2013. évi áron, millió Ft, 

7.2.1.2.3.3 Maradványérték 

A maradványérték a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

  Jelenérték 2046 

Pálya 3 401,23 16 067,83 

Műtárgyak 1 690,47 7 985,98 

Felsővezeték/energia 4 983,74 23 543,79 

Útépítés 1 210,50 5 718,55 

Forgalomtechnika 87,41 412,95 

Közmű 330,60 1 561,80 

Környezetvédelem 383,86 1 813,42 

Terület 109,85 518,93 

Utastájékoztatás 62,87 296,99 

Jármű 1 649,58 7 792,83 

Összesen 13 910,11 65 713,07 

151. táblázat: A „B” változat  közgazdasági maradványértéke, (millió Ft) 



 

  

7.2.1.2.3.4 A költségek összegzése 

Fentiek alapján a „B” változat  beruházási és működési költségei az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

1. Beruházási költség 87 517 18 650 37 300 37 300 0 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 8 255 0 0 0 796 796 796 796 796 796 796 

3. Pótlási költség 16 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) 24 938 0 0 0 796 796 796 796 796 796 796 

5. Maradványérték 13 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) 98 545 18 650 37 300 37 300 796 796 796 796 796 796 796 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568  

3. Pótlási költség 0 0 0 2 704 0 0 0 0 0 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 568 568 568 3 272 568 568 568 568 568 568  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Összes költség (1+4+5) 568 568 568 3 272 568 568 568 568 568 568  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568  

3. Pótlási költség 0 0 0 21 142 0 0 0 0 41 037 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 568 568 568 21 710 568 568 568 568 41 605 568  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 713  

6. Összes költség (1+4+5) 568 568 568 21 710 568 568 568 568 41 605 -65 145  

152. táblázat: A „B” változat  költségeinek összegzése (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.2.4 A „B” változat  közgazdasági hatásainak, hasznainak becslése 

7.2.1.2.4.1 Várható utazási idő megtakarítás 

Az utazási idő megtakarítás becslésének eredményei a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Meglévő utasok eljutási idő vált. (óra/nap) 20 070 27 329 

Új utasok 452 374 

Könnyű jármű -1 317 -2 876 

153. táblázat  A „B” változat hoz kapcsolódó utazási idő megtakarítás (utasóra/nap ill. járműóra/nap) 

Az éves időmegtakarítás számszerűsítéséhez 300 nap/évvel számoltunk. 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett hasznai az alábbiak szerint alakulnak. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Meglévő utasok 222 747 0 0 0 13 312 13 555 13 801 14 052 14 308 14 569 14 834 

Új utasok 5 640 0 0 0 433 441 449 457 466 474 483 

Összesen 228 387 0 0 0 13 746 13 996 14 251 14 510 14 774 15 043 15 317 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Meglévő utasok 18 577 18 915 19 260 19 610 19 802 19 996 20 192 20 390 20 590 20 792  

Új utasok 407 414 422 429 434 438 442 447 451 455  

Összesen 18 984 19 330 19 681 20 040 20 236 20 434 20 635 20 837 21 041 21 247  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Meglévő utasok 20 996 21 201 21 409 21 619 21 816 22 014 22 215 22 417 22 621 22 827  

Új utasok 460 464 469 473 478 482 486 491 495 500  

Összesen 21 455 21 666 21 878 22 092 22 293 22 496 22 701 22 908 23 116 23 326  

154. táblázat:A „B” változat  utazási idő megtakarítása (különbözet, m Ft) 

A számítás főbb  
inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 



 

  

7.2.1.2.4.2 Baleseti kockázat hatása 

A baleseti kockázat hatásai becslésénél felhasznált inputok a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 17 554 17 554 

Busz -21 358 -23 076 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -11 229 -12 965 

155. táblázat A „B” változat  futásteljesítmény változásai (jkm/nap) 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a baleseti kockázat pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak:  

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Baleseti kockázat változása 190 0 0 0 11 12 12 12 13 13 13 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Baleseti kockázat változása 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Baleseti kockázat változása 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20  

156. táblázat A „B” változat  baleseti kockázatának változása (m Ft/év) 

A számítás 
főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.2.4.3 Környezeti hatások 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a zajszennyezettség 

nagymértékű növekedésével lehet számolni. 

A fejlesztési változatok között zajvédelmi szempontból, a meglévő alapadatok és 

számított értékek alapján nem tapasztalható komolyabb mértékű eltérés. Ennek 

tükrében kijelenthető, hogy zajvédelmi szempontból mindegyik változat körültekintő 

továbbtervezést igényel.  

Fentiek miatt a beruházás további részletes zajvizsgálatot és várhatóan aktív, illetőleg 

passzív zajvédelmi intézkedést is igényel. 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

immissziós számításokból kapott eredmények alapján, a légszennyezettség kismértékű, 

alig kimutatható mértékű változásával lehet számolni. A várható állapot-változás 

mértéke alapvetően a gépjárműpark korszerűsödéséből eredő fajlagos emisszió értékek 

mérséklődésében és a tervezett beruházásból kifolyólag növekvő forgalmi eredetű 

immissziós koncentrációk enyhe megemelkedésében követhető nyomon. 

A fejlesztési változatok között levegőminőség-védelmi szempontból a meglévő 

alapadatok és számított értékek alapján nincs egyértelműen kimutatható mértékű 

különbség. A fent említett két hatótényező (motorizáció fejlődése és forgalom 

növekedése) várhatóan egymás hatását részben kiegyensúlyozó jelenség tükrében nem 

kell jelentősebb mértékű kedvezőtlen változásra számítani a levegő minőségének 

állapotában. 

A fent leírt adatok és értékek alapján megállapítható, hogy a felmerült változatok 

megfelelnek a levegőminőség-védelmi szempontoknak, valamint mindegyik változat 

egyformán megvalósítható az alapvető elvárások kiegészítése nélkül. 

A környezeti hatások becslésénél felhasznált input-adatok megegyeznek a baleseti 

kockázatok számításánál bemutatott inputokkal. 

Zajvédelem 

Levegőtisztaság-
védelem 

A számítás főbb inputjai 
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A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a környezeti hatások pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Légszennyezés 3 480 0 0 0 204 209 215 220 225 231 237 

Éghajlatváltozás 2 124 0 0 0 125 128 131 134 138 141 145 

Zaj 1 132 0 0 0 67 69 70 72 74 76 78 

Összesen 6 737 0 0 0 396 406 416 427 437 449 460 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Légszennyezés 269 276 284 291 298 306 314 322 327 331  

Éghajlatváltozás 164 169 173 178 182 187 192 197 200 202  

Zaj 88 90 92 95 97 100 102 104 105 107  

Összesen 522 535 549 563 578 593 608 623 632 641  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Légszennyezés 336 341 346 350 355 360 365 370 375 380  

Éghajlatváltozás 205 208 211 214 217 220 223 226 229 232  

Zaj 108 110 111 113 114 116 118 119 121 122  

Összesen 650 659 668 677 687 696 706 716 725 735  

157. táblázat A „B” változat  környezeti hatásainak összegzése (m Ft/év) 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.2.4.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemköltségek változásának becslésénél felhasznált input-adatok 

megegyeznek a baleseti kockázatok számításánál bemutatott, személygépkocsik 

futásteljesítményére vonatkozó inputokkal.  

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a 

személygépkocsikra vonatkozó jármű üzemköltség-változás pénzben kifejezett 

hatásainak számításakor belterületi futással számoltunk. A jármű üzemköltségek az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű üzemköltség 2 845 0 0 0 162 166 170 175 179 184 188 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű üzemköltség 223 229 235 241 247 254 260 267 271 275  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű üzemköltség 279 282 286 290 294 299 303 307 311 315  

158. táblázat A „B” változat  jármű üzemköltség-változása (m Ft/év) 

7.2.1.2.4.5 Szolgáltatási színvonal javulása 

A „B” változat  esetében nem tér el a járműállomány a projekt nélküli és a projektes 

esetben, ezért szolgáltatási színvonal javulásából eredő haszonnal nem számolunk. 

A számítás főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.2.4.6 Városfejlesztési hatások, hasznok 

A „B” változat  városfejlesztési hasznai a következők: 

159. táblázat Városfejlesztési hatások a „B” változat  esetén (m Ft/év) 

 PV 2 017 2 018 2 
019 

2 
020 

2 021 2022 2 
023 

2 024 2 025 2 026 

Városfejlesztési hatások 1. 12 271 0 0 0 1 967 1 967 
1 

967 
553 553 553 553 

Városfejlesztési hatások 2. 8 157 0 0 0 3 158 3 158 3 
158 

50 50 50 50 

Összesen 20 427 0 0 0 5 126 5 126 
5 

126 
603 603 603 603 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 
033 

2 
034 

2 
035 

2036  

Városfejlesztési hatások 1. 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 
043 

2 
044 

2 
045 

2046  

Városfejlesztési hatások 1. 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865  

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 
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7.2.1.2.4.7 A hasznok összegzése 

Fentieknek megfelelően a „B” változat  közgazdasági hasznai a következők. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Utazási idő megtakarítás 228 387 0 0 0 13 746 13 996 14 251 14 510 14 774 15 043 15 317 

Baleseti kockázat változása 190 0 0 0 11 12 12 12 13 13 13 

Jármű üzemköltség 6 737 0 0 0 396 406 416 427 437 449 460 

Környezeti hatások 2 845 0 0 0 162 166 170 175 179 184 188 

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szolgáltatási színvonal javulása 20 427 0 0 0 5 126 5 126 5 126 603 603 603 603 

Összes éves haszon 258 586 0 0 0 19 441 19 706 19 975 15 726 16 006 16 291 16 581 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Utazási idő megtakarítás 18 984 19 330 19 681 20 040 20 236 20 434 20 635 20 837 21 041 21 247  

Baleseti kockázat változása 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18  

Jármű üzemköltség 522 535 549 563 578 593 608 623 632 641  

Környezeti hatások 223 229 235 241 247 254 260 267 271 275  

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szolgáltatási színvonal javulása 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865  

Összes éves haszon 20 609 20 974 21 346 21 725 21 943 22 163 22 385 22 609 22 826 23 045  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Utazási idő megtakarítás 21 455 21 666 21 878 22 092 22 293 22 496 22 701 22 908 23 116 23 326  

Baleseti kockázat változása 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20  

Jármű üzemköltség 650 659 668 677 687 696 706 716 725 735  

Környezeti hatások 279 282 286 290 294 299 303 307 311 315  

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szolgáltatási színvonal javulása 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865  

Összes éves haszon 23 267 23 490 23 716 23 944 24 159 24 376 24 594 24 815 25 037 25 261  

160. táblázat A „B” változat  közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.2.5 A „B” változat  összefoglaló értékelése 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

    

Közgazdasági beruházási költség 87 517,47 

Járműüzemeltetés és karbantartás 6 369,13 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 1 885,85 

Pótlási költség 16 683,00 

Közgazdasági maradványérték 13 910,11 

Teljes közgazdasági költség 98 545,35 

Utazási idő megtakarítás 228 387,04 

Baleseti kockázat változása 190,06 

Környezeti hatások 6 736,73 

Jármű üzemköltség változása 2 845,17 

Magasabb szolg. színvonal 0,00 

Városfejlesztési hatások 20 427,14 

Teljes közgazdasági haszon 258 586,14 

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; m Ft) 160 040,79 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 17,10% 

Hatás költség arány (BCR) 2,62 

161. táblázat A „B” változat  közgazdasági eredményeinek összegzése (különbözet, m Ft) 

7.2.1.3  „C” változat : Hatékony vonali fejlesztésekből összeállított komplex 

hálózati változat – Erzsébet hídon tervezett villamosközlekedés nélkül, 

Ferenciek tere vfordítással, a kapcsolódó szakaszokon további 

akadálymentesítés nélkül 

A 7.2.1.2.fejezet bevezetőjében leírt körülmények okán, azonban attól eltérő 

hálózatalkotással létrehozott viszonylathálózati változat a „B” változattól az Astoria 

csomópontban létesítendő delta vágány kapcsolat elhagyásában és egy Ferenciek terei 

új fordítási pont megépítésével számol. 

7.2.1.3.1 A változat bemutatása 

A „C” változat  a „B” változattól műszaki megoldásaiban a V02-V10 projekt Döbrentei tér 

- Szent Rókus kápolna szakaszán különbözik 

A Ferenciek terén egy kétvágányos kihúzóval rendelkező végállomás létesül 

szélsőperonos kialakítással, a Váci utca és Petőfi Sándor utca között, átszállást 

biztosítva az M3 metróvonalra. 

A Rákóczi úton tervezett villamospálya az Astoria csomópontban nem csatlakozik a 

meglévő 47-49-es vonal vágányaihoz. 

Mivel Erzsébet hídi nyomvonalat nem tartalmaz, így alapvetően a „B” változatra épül. A 

„B” változathoz képest a Rákóczi úti viszonylatok az Astorán keresztülhaladva, a 

kiskörúti viszonylatokba nem fonódva, érik el a Ferenciek terét (28, 37, 44, 45, 62, 67). 

Ennek egyenes következménye a hálózati változat gyengesége, hogy a Ferenciek terén 

markáns forgalmú fordítópont jönne létre, amely a rendelkezésre álló hely fényében 

elérhető maximális fordítási kapacitást képességét igényli.  

Vonali műszaki 
beavatkozások 

Viszonylathálózat 
bemutatása 
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Komplex villamos hálózat - „C” változat  

Viszonylat Útvonal Jármű Átl.mh.táv Legnagyobb km-i 
u. forg. 

Napi 
utasforg. 

Követés 
reggel 

Követés 
nappal 

Követés 
délután 

Követés 
este 

[km] [utas] [utas/nap] [perc] [perc] [perc] [perc] 

1 Bécsi út - Kelenföld M 55 0,57 32 716 152 797 3 6 3,5 10 

2 Jászai M. tér - Közvágóhíd 35 0,41 13 595 27 907 3,75 7,5 5 15 

2Y Jászai M. tér - Keleti pu. M 35 0,43 5 999 21 318 7,5 15 10 20 

3 Árpád híd M - Gubacsi út 35 0,44 37 196 84 536 6 10 7,5 20 

4 
Széll Kálmán tér M - Újbuda-

központ M 
55 0,46 56 697 165 272 3 5 3 10 

6 
Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond 

körtér M 
55 0,48 29 042 111 395 6 10 6 20 

8 
Szent János kórház - Budafoki 

út 
35 0,52 9 268 18 414 15 15 15 20 

12 
Rákospalota, Kossuth u. - 

Angyalföld ksz. 
35 0,42 3 111 4 479 15 15 15 20 

17 Bécsi út - Budafoki út 35 0,52 9 535 18 624 15 15 15 - 

18 
Szent János Kórház - Kelenföld 

M 
35 0,48 26 167 51 304 15 15 15 20 

19 Bécsi út - Kelenföld M 35 0,49 13 859 28 395 15 15 15 20 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd 35 0,59 10 190 26 213 7,5 15 10 20 

28 Köztemető - Ferenciek tere M 35 0,42 5 143 17 057 12 10 7,5 20 

37 Köztemető - Ferenciek tere M 35 0,44 9 454 18 974 12 15 15 20 

41 Bécsi út - Kamaraerdő 35 0,48 15 339 35 133 15 15 15 20 

42 Határ út M - Gloriett telep 35 0,43 32 877 39 872 4,6 7,5 4,6 10 

44 Erdőkerülő u.- Ferenciek tere M 55 0,58 15 326 24 031 7,5 10 7,5 20 

45 
Pólus Center - Ferenciek tere 

M 
55 0,56 38 932 63 631 7,5 10 7,5 20 

47 
Budafok, Városház tér - 

Káposztásmegyer 
35 0,43 28 170 106 668 7,5 10 7,5 20 

49 
Káposztásmegyer - Kelenföld 

M 
35 0,46 31 278 102 890 7,5 10 7,5 20 

50 
Határ út M - Pestszentlőrinc, 

Béke tér 
35 0,42 31 511 58 155 3,33 6 3,33 10 

51 
Mester u. - Nagysándor József 

u. 
35 0,38 3 837 10 688 10 15 10 - 

51A Mester u. - Ferencváros vá. 35 0,41 91 135 - - - 20 

52 
Határ út M - Pesterzsébet, 

Pacsirtatelep 
35 0,44 4 837 10 069 10 15 10 20 

56 
Hűvösvölgy - Budafok, 

Városház tér 
35 

0,45 
15 103 35 505 7,5 10 7,5 20 

59 Farkasrét - Széll Kálmán tér M 35 0,38 9 533 12 311 7,5 10 7,5 20 

61 Bécsi út - Savoya Park 35 0,41 14 961 99 398 7,5 10 7,5 20 

62 MÁV-telep - Ferenciek tere M 35 0,42 3 922 14 612 12 10 7,5 - 

62A MÁV telep - Mázsa tér 35 0,42 372 940 12 - - - 

67 
MÁV-telep - Mexikói út - 

Ferenciek tere M 
35 0,46 20 966 42 927 7,5 10 7,5 20 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. 35 0,47 4 617 8 508 7,5 10 7,5 20 

162. táblázat A „C” változat  viszonylatainak forgalmi paraméterei 
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105. ábra „C” változat  viszonylathálózati struktúrája 
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A ráhordó hálózatok kezelése ugyanúgy történik, mint az A változat esetében. 

A hálózati járműigény és az ennek kiszolgálásához szükséges kocsiszíni kapacitás 

meghatározása során az „A” hálózati változatnál alapul vett feltételezések érvényesek. 

A „C” változatban a forgalmi járműigényt az alábbi táblázat mutatja be: 

Viszonylat Útvonal Járműtípus (magaspadlós) db Járműtípus (alacsonypadlós) db 

1 Bécsi út - Kelenföld M T3 19 új hosszú 20 

2 Jászai M. tér - Közvágóhíd ICS/KCSV 14 -   

2Y Jászai M. tér - Keleti pu. M ICS/KCSV 10 -   

3 Árpád híd M - Gubacsi út TW6 10 új normál 11 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda-központ M ICS/KCSV2 9 COMBINO 15 

6 Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond körtér M ICS/KCSV2 6 COMBINO 12 

8 János kórház - Budafoki út -   új normál 4 

12 Rákospalota, Kossuth u. - Angyalföld ksz. T2 3 -   

17 Bécsi út - Budafoki út -   új normál 5 

18 János Kórház - Kelenföld M T2 13 -   

19 Bécsi út - Kelenföld M -   új normál 6 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd TW6 5 új normál 7 

28 Köztemető - Ferenciek tere M T2 7 új normál 2 

37 Köztemető - Ferenciek tere M T2 7 -   

41 Bécsi út - Kamaraerdő T2 9 -   

42 Határ út M - Gloriett telep TW6 5 új normál 5 

44 Erdőkerülő u.- Ferenciek tere M T3 8 -   

45 Pólus Center - Ferenciek tere M T3 8 -   

47 Budafok, Városház tér - Káposztásmegyer T2 10 új normál 10 

49 Káposztásmegyer - Kelenföld M T2 9 új normál 10 

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 19 -   

51 / 51A Mester u. - Nagysándor József u. TW6 7 -   

52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6 -   

56 Hűvösvölgy - Budafok, Városház tér T2 10 -   

59 Farkasrét - Széll Kálmán tér M T2 5 -   

61 Bécsi út - Savoya Park T2 7 új normál 8 

62 MÁV-telep - Ferenciek tere M TW6 11 -   

62A MÁV telep - Mázsa tér TW6 8 -   

67 MÁV-telep - Mexikói út - Ferenciek tere M TW6 8 -   

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. TW6 8 -   

összesen     252   114 

163. táblázat A „B” változat  hálózatának forgalmi járműigénye 

Kapcsolódó, ráhordó 
hálózatok kezelése 

Szükséges jármű, és 
járműtelepi fejlesztések 
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A hálózati szintű járműállományi igényt, a rendelkezésre álló járműállományt, valamint 

ezek különbözetét (a típusonkénti tartalékot, illetve hiányt) az alábbi táblázat mutatja be: 

Típus 
Forgalmi 

igény 
(kocsi) 

Kiadhatósá
g 

Állományi 
igény 

Állomány Különbözet 

ICS/KCSV 54 80% 68 149 81 

Tatra 265 85% 312 320 8 

TW6000 87 85% 103 103 0 

új normál 68 90% 76 75 -1 

Combino/új 
hosszú 46 90% 52 52 0 

164. táblázat A „B” változat  hálózatának járműigénye és járműállománya 

A táblázatból látható, hogy az új, alacsonypadlós járműtípusok teljesen kihasználtak, de 

a projekt nélküli esethez képest további új járművek beszerzésére a mennyiségi 

hiány fedezésére nincsen szükség; a hálózat mennyiségi járműigényét a meglévő 

és a projekt nélküli esetben beszerzett járművek fedezik. Szintén teljesen kihasznált 

a Tatra, míg az ICS/KCSV jelentős (bár a többi változathoz képest kisebb) része ebben 

az esetben is kivonható. 

A járműtelepi kapacitások az „A” változattól nem térnek el, az ott leírtakkal azonos 

szempontrendszert vettünk figyelembe az egyes viszonylatok, illetve járműtípusok 

kocsiszínhez rendelése során. 

Viszonylatcsoporton és járműtípuson belül a járművek tetszőlegesen 

átcsoportosíthatók, ez a kocsiszínek kialakítását nem befolyásolja. (Pl. indifferens, 

hogy a Száva és a Zugló kocsiszínből kiadott TW6000-es típusok milyen elosztásban 

kerülnek a 3-as vagy a 62/62A vonalakra.) 

Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Hungária 1 (részben), 4, 6, 6A 
40 db Combino 

3 db új hosszú 

– 

Száva 42, 50, 51/51A, 52, 3, 62 (részben) 
6 db új normál 

61 db TW6000 

– 

Zugló 24, 62 (részben) 67, 69 30 db TW6000 – 

Budafok 8, 17, 41 (részben), 47 (részben), 61 (részben)  
24 db új normál 

45 db Tatra 

– 

Baross – – (megszűnik) 

Ferencváros – – (megszűnik) 

Szépilona 18, 56, 59 57 db Tatra – 

Angyalföld 
12, 1 (részben), 28 (részben), 41 (részben), 49 

(részben), 61 (részben) 
147 db Tatra 

– 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány         362 

  

Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Kelenföld 19, 18 (részben), 47 (részben), 49 (részben) 
20 db új normál 

18 db Tatra 

Az új normál járművek tárolásához 

szükséges átalakítások 

Új Józsefváros 

2, 2Y, 24, 37, 44, 1 (részben), 3 (részben), 4 

(részben), 6 (részben), 6A (részben), 28 

(részben), 61 (részben), 62 (részben) 

9 db új hosszú 

22 db új normál 

32 db Tatra 

10 db TW6000 

65 db Ganz ICS 

Új kocsiszín építése (projekt nélküli 

esethez képest nagyobb kapacitással) 

Ebből új Újpalota 

(opció) 
44, 3 (részben), 24 (részben), 47 (részben) 

14 db új normál 

18 db Tatra 

5 db TW6000 

Új kocsiszín építése 

Összesen  

12 db új hosszú 

75 db új normál 

40 db Combino 

299 db Tatra 

101 db TW6000 

54 db Ganz ICS 

 

165. táblázat Kocsiszíni járműkiadás 

A kocsiszínek mindegyike teljesen vagy csaknem teljesen kihasznált. Az új 

kocsiszínekben elhelyezendő össz járműhossz 3412 m (Baross és Ferencváros 

kocsiszínek együttes kapacitásának 100%-a). A beruházási költség korábbi BKV 

adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, tervezés nélkül 6,4 milliárd Ft-ra 

becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem tartalmazza. Amennyiben 

Józsefváros kocsiszín bővítése határokba ütközne (pl. a telekméret korlátai miatt), vagy 

az újpalotai vonalak hatékonyabb kiszolgálása érdekében erről döntés születik, az 

újpalotai (csömöri úti, ill. Erzsébet királyné úti) viszonylatok járművei részben egy új 

Újpalota kocsiszínből is kiszolgálhatók. Az itt elhelyezendő össz járműhossz 918 m. A 

beruházási költség korábbi BKV adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, 

tervezés nélkül 1,7 milliárd Ft-ra becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem 

tartalmazza. Amennyiben ezen kocsiszín megépülésével számolunk, Józsefváros 

kocsiszín bővítésének költségei ugyanennyivel csökkennek. 

Kelenföld kocsiszín átalakításának költsége tervezés nélkül, nagyvonalú becsléssel 1 

milliárd Ft-ra becsülhető. Megbízói döntés alapján Zugló kocsiszín megszüntetésével és 

Újpalotán történő pótlásával nem számolunk. 

Az A változat esetében leírtakkal azonos. 

A komplex hálózati projektben a vizsgált fejlesztések hatása együttesen jelentkezik. Az 

Erzsébet hídi villamos kapcsolat megszüntetésével a Dunát keresztező forgalom 

villamosra történő átterelődése az „A” változattal szemben nem jön létre. A budai 

kapcsolat hiánya miatt az Astoria Freneciek tere megállóközben a forgalom jelentősen 

visszaesik.

Áramellátási 
összefüggések 

A forgalmi modellezés 
eredményei 
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106. ábra A C komplex hálózati változat terhelési ábrája 
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107. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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A közúti forgalomra gyakorolt hatás szempontjából a változat szignifikánsan nem tér el 

az „A” változatban leírtaktól. 

7.2.1.3.2 A „C” változat  közgazdasági költségeinek becslése 

7.2.1.3.2.1 Beruházási költség 

A változat teljes beruházási költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

  Összesen 
Közgazdasági 

jelenérték 
2017 2018 2019 

Pálya 22 060 20 704 4 412 8 824 8 824 

Műtárgyak 17 305 16 241 3 461 6 922 6 922 

Felsővezeték/energia 25 595 24 022 5 119 10 238 10 238 

Útépítés 6 081 5 707 1 216 2 432 2 432 

Forgalomtechnika 442 415 88 177 177 

Közmű 4 083 3 832 817 1 633 1 633 

Környezetvédelem 1 943 1 824 389 777 777 

Terület 535 502 107 214 214 

Utastájékoztatás 318 299 64 127 127 

Jármű 8 062 7 566 1 612 3 225 3 225 

Kapcsolódó szolgáltatások 6 655 6 246 1 331 2 662 2 662 

Teljes költség 93 079 87 357 18 616 37 232 37 232 

166. táblázat A „C” változat  beruházási költsége (m Ft) 

A vizsgált változat üzemeltetési és karbantartási költségeinek becslésénél 

megkülönböztettünk járműre, illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 15 561 15 561 

Busz -21 213 -22 859 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -12 625 -6 239 

167. táblázat:A „C” változat  futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek az egyes változatok esetében a következőképpen alakulnak. 

 Pályahossz módosulás 

Villamospálya hosszának alakulása 17 275 

168. táblázat: Pályahossz módosulása a „C” változat  esetén (m) 

Közúti hatások 

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási  
költségek 
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Fentiek alapján a „C” változat  működési költsége az alábbi táblázatban került összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű 5 214,33 0,00 0,00 0,00 546,52 546,52 546,52 546,52 546,52 546,52 546,52 

Infrastruktúra 2 173,22 0,00 0,00 0,00 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 7 387,55 0,00 0,00 0,00 720,56 720,56 720,56 720,56 720,56 720,56 720,56 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40  

Infrastruktúra 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40  

Infrastruktúra 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44  

169. táblázat: A „C” változat  üzemeltetési és karbantartási költségei (különbözet, m Ft)  
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7.2.1.3.2.2 Pótlási költség  

A pótlási költség a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Pálya 6 438,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felsővezeték/energia 5 716,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Útépítés 1 357,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forgalomtechnika 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Környezetvédelem 1 402,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utastájékoztatás 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jármű 1 800,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 17 264,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Pálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 318,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 2 703,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Pálya 0,00 0,00 0,00 22 060,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 595,45 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080,73 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,20 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,54 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 22 060,32 0,00 0,00 0,00 0,00 42 441,32 0,00  

170. táblázat: A „C” változat  pótlási költségei, 2013. évi áron, millió Ft, 

7.2.1.3.2.3 Maradványérték 

A maradványérték a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

  Jelenérték 2046 

Pálya 3 548,98 16 765,85 

Műtárgyak 1 465,23 6 921,94 

Felsővezeték/energia 5 237,43 24 742,27 

Útépítés 1 244,26 5 878,04 

Forgalomtechnika 87,41 412,95 

Közmű 345,69 1 633,09 

Környezetvédelem 383,86 1 813,42 

Terület 109,85 518,93 

Utastájékoztatás 62,87 296,99 

Jármű 1 649,58 7 792,83 

Összesen 14 135,17 66 776,30 

171. táblázat: A „C” változat  közgazdasági maradványértéke, (millió Ft) 



 

  

7.2.1.3.2.4 A költségek összegzése 

Fentiek alapján a „C” változat  beruházási és működési költségei az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

1. Beruházási költség 87 357 18 616 37 232 37 232 0 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 7 388 0 0 0 721 721 721 721 721 721 721 

3. Pótlási költség 17 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) 24 652 0 0 0 721 721 721 721 721 721 721 

5. Maradványérték 14 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) 97 874 18 616 37 232 37 232 721 721 721 721 721 721 721 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

3. Pótlási költség 0 0 0 2 704 0 0 0 0 0 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 502 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Összes költség (1+4+5) 502 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

3. Pótlási költség 0 0 0 22 060 0 0 0 0 42 441 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 502 502 502 22 563 502 502 502 502 42 944 502  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 776  

6. Összes költség (1+4+5) 502 502 502 22 563 502 502 502 502 42 944 -66 274  

172. táblázat: A „C” változat  költségeinek összegzése (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.3.3 A „C” változat  közgazdasági hatásainak, hasznainak becslése 

7.2.1.3.3.1 Várható utazási idő megtakarítás 

Az utazási idő megtakarítás becslésének eredményei a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Meglévő utasok eljutási idő vált. (óra/nap) 19 394 26 965 

Új utasok 436 314 

Könnyű jármű -813 -905 

173. táblázat  A „C” változathoz kapcsolódó utazási idő megtakarítás (utasóra/nap ill. járműóra/nap) 

Az éves időmegtakarítás számszerűsítéséhez 300 nap/évvel számoltunk. 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett hasznai az alábbiak szerint alakulnak. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Meglévő utasok 251 232 0 0 0 13 608 13 856 14 108 14 365 14 626 14 892 15 163 

Új utasok 5 026 0 0 0 418 426 433 441 449 457 466 

Összesen 256 259 0 0 0 14 026 14 282 14 541 14 806 15 076 15 350 15 629 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Meglévő utasok 21 881 22 279 22 685 23 098 23 324 23 553 23 784 24 017 24 252 24 490  

Új utasok 342 348 354 361 364 368 371 375 379 382  

Összesen 22 223 22 627 23 039 23 458 23 688 23 920 24 155 24 392 24 631 24 872  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Meglévő utasok 24 730 24 972 25 217 25 464 25 696 25 929 26 165 26 404 26 644 26 886  

Új utasok 386 390 394 397 401 405 408 412 416 420  

Összesen 25 116 25 362 25 610 25 861 26 097 26 334 26 574 26 816 27 060 27 306  

174. táblázat: A „C” változat  utazási idő megtakarítása (különbözet, m Ft) 

A számítás főbb  
inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 



 

  

7.2.1.3.3.2 Baleseti kockázat hatása 

A baleseti kockázat hatásai becslésénél felhasznált inputok a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 15 561 15 561 

Busz -21 213 -22 859 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -12 625 -6 239 

175. táblázat A „C” változat  futásteljesítmény változásai (jkm/nap) 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a baleseti kockázat pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak:  

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Baleseti kockázat változása 166 0 0 0 12 13 13 13 14 14 14 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Baleseti kockázat változása 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Baleseti kockázat változása 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16  

176. táblázat A „C” változat  baleseti kockázatának változása (m Ft/év) 

A számítás 
főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.3.3.3 Környezeti hatások 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a zajszennyezettség 

nagymértékű növekedésével lehet számolni. 

A fejlesztési változatok között zajvédelmi szempontból, a meglévő alapadatok és 

számított értékek alapján nem tapasztalható komolyabb mértékű eltérés. Ennek 

tükrében kijelenthető, hogy zajvédelmi szempontból mindegyik változat körültekintő 

továbbtervezést igényel.  

Fentiek miatt a beruházás további részletes zajvizsgálatot és várhatóan aktív, illetőleg 

passzív zajvédelmi intézkedést is igényel. 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

immissziós számításokból kapott eredmények alapján, a légszennyezettség kismértékű, 

alig kimutatható mértékű változásával lehet számolni. A várható állapot-változás 

mértéke alapvetően a gépjárműpark korszerűsödéséből eredő fajlagos emisszió értékek 

mérséklődésében és a tervezett beruházásból kifolyólag növekvő forgalmi eredetű 

immissziós koncentrációk enyhe megemelkedésében követhető nyomon. 

A fejlesztési változatok között levegőminőség-védelmi szempontból a meglévő 

alapadatok és számított értékek alapján nincs egyértelműen kimutatható mértékű 

különbség. A fent említett két hatótényező (motorizáció fejlődése és forgalom 

növekedése) várhatóan egymás hatását részben kiegyensúlyozó jelenség tükrében nem 

kell jelentősebb mértékű kedvezőtlen változásra számítani a levegő minőségének 

állapotában. 

A fent leírt adatok és értékek alapján megállapítható, hogy a felmerült változatok 

megfelelnek a levegőminőség-védelmi szempontoknak, valamint mindegyik változat 

egyformán megvalósítható az alapvető elvárások kiegészítése nélkül. 

A környezeti hatások becslésénél felhasznált input-adatok megegyeznek a baleseti 

kockázatok számításánál bemutatott inputokkal. 

Zajvédelem 

Levegőtisztaság-
védelem 

A számítás főbb inputjai 
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A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a környezeti hatások pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 

2022 
2 023 2 024 2 025 

2 
026 

Légszennyezés 3 068 0 0 0 212 217 223 228 234 240 246 

Éghajlatváltozás 1 873 0 0 0 129 133 136 139 143 147 150 

Zaj 1 042 0 0 0 69 70 72 74 76 78 80 

Összesen 5 983 0 0 0 410 420 431 442 453 465 477 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Légszennyezés 217 223 229 235 241 247 254 260 264 268  

Éghajlatváltozás 133 136 140 143 147 151 155 159 161 163  

Zaj 77 79 81 83 85 87 89 91 92 93  

Összesen 427 438 449 461 473 485 498 510 517 524  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Légszennyezés 271 275 279 283 287 291 295 299 303 307  

Éghajlatváltozás 166 168 170 173 175 178 180 183 185 187  

Zaj 94 96 97 98 100 101 103 104 105 107  

Összesen 531 539 546 554 562 570 578 586 593 601  

177. táblázat A „C” változat  környezeti hatásainak összegzése (m Ft/év) 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.3.3.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemköltségek változásának becslésénél felhasznált input-adatok 

megegyeznek a baleseti kockázatok számításánál bemutatott, személygépkocsik 

futásteljesítményére vonatkozó inputokkal.  

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a 

személygépkocsikra vonatkozó jármű üzemköltség-változás pénzben kifejezett 

hatásainak számításakor belterületi futással számoltunk. A jármű üzemköltségek az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű üzemköltség 1 940 0 0 0 182 187 192 196 201 207 212 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű üzemköltség 107 110 113 116 119 122 125 129 130 132  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű üzemköltség 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

178. táblázat A „C” változat  jármű üzemköltség-változása (m Ft/év) 

7.2.1.3.3.5 Szolgáltatási színvonal javulása 

A „C” változat  esetében nem tér el a járműállomány a projekt nélküli és a projektes 

esetben, ezért szolgáltatási színvonal javulásából eredő haszonnal nem számolunk. 

A számítás főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.3.3.6 Városfejlesztési hatások, hasznok 

A „C” változat  városfejlesztési hasznai a következők: 

179. táblázat Városfejlesztési hatások a „C” változat  esetén (m Ft/év) 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Városfejlesztési hatások 1. 11 980 0 0 0 1 901 1 901 1 901 534 534 534 534 

Városfejlesztési hatások 2. 8 157 0 0 0 3 158 3 158 3 158 50 50 50 50 

Összesen 20 136 0 0 0 5 060 5 060 5 060 584 584 584 584 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Városfejlesztési hatások 1. 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Városfejlesztési hatások 1. 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854  

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 
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7.2.1.3.3.7 A hasznok összegzése 

Fentieknek megfelelően a „C” változat  közgazdasági hasznai a következők. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Utazási idő megtakarítás 256 259 0 0 0 14 026 14 282 14 541 14 806 15 076 15 350 15 629 

Baleseti kockázat változása 166 0 0 0 12 13 13 13 14 14 14 

Jármű üzemköltség 5 983 0 0 0 410 420 431 442 453 465 477 

Környezeti hatások 1 940 0 0 0 182 187 192 196 201 207 212 

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szolgáltatási színvonal javulása 20 136 0 0 0 5 060 5 060 5 060 584 584 584 584 

Összes éves haszon 284 485 0 0 0 19 691 19 961 20 236 16 041 16 327 16 619 16 916 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Utazási idő megtakarítás 22 223 22 627 23 039 23 458 23 688 23 920 24 155 24 392 24 631 24 872  

Baleseti kockázat változása 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14  

Jármű üzemköltség 427 438 449 461 473 485 498 510 517 524  

Környezeti hatások 107 110 113 116 119 122 125 129 130 132  

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szolgáltatási színvonal javulása 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854  

Összes éves haszon 23 623 24 042 24 468 24 902 25 147 25 395 25 645 25 897 26 146 26 396  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Utazási idő megtakarítás 25 116 25 362 25 610 25 861 26 097 26 334 26 574 26 816 27 060 27 306  

Baleseti kockázat változása 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16  

Jármű üzemköltség 531 539 546 554 562 570 578 586 593 601  

Környezeti hatások 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szolgáltatási színvonal javulása 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854  

Összes éves haszon 26 649 26 905 27 163 27 424 27 669 27 917 28 166 28 418 28 672 28 928  

180. táblázat A „C” változat  közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.3.4 A „C” változat  összefoglaló értékelése 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

    

Közgazdasági beruházási költség 87 357,13 

Járműüzemeltetés és karbantartás 5 214,33 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 2 173,22 

Pótlási költség 17 264,79 

Közgazdasági maradványérték 14 135,17 

Teljes közgazdasági költség 97 874,30 

Utazási idő megtakarítás 256 258,76 

Baleseti kockázat változása 165,66 

Környezeti hatások 5 983,29 

Jármű üzemköltség változása 1 940,44 

Magasabb szolg. színvonal 0,00 

Városfejlesztési hatások 20 136,39 

Teljes közgazdasági haszon 284 484,55 

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; m Ft) 186 610,25 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 18,13% 

Hatás költség arány (BCR) 2,91 

181. táblázat A „C” változat  közgazdasági eredményeinek összegzése (különbözet, m Ft) 

A változat működőképessége a Ferenciek terén kialakítandó végállomás maximális 

kapacitásának és a csúcsórában fordítandó járművek száma alapján nagy valószínűség 

szerint zavarmentesen nem működőképes. 

7.2.1.4 „D” változat : Hatékony vonali fejlesztésekből összeállított komplex 

hálózati változat – Erzsébet hídon tervezett villamosközlekedés nélkül, 

Ferenciek terei és Deák Ferenc téri fordítással, a kapcsolódó 

szakaszokon további akadálymentesítés nélkül 

7.2.1.4.1 A változat bemutatása 

A „D” változat  a „B” változattól műszaki megoldásaiban a V02-V10 projekt Döbrentei tér 

- Szent Rókus kápolna szakaszán különbözik 

A Ferenciek terén egy kétvágányos kihúzóval rendelkező végállomás létesül 

szélsőperonos kialakítással, a Váci utca és Petőfi Sándor utca között, átszállást 

biztosítva az M3 metróvonalra. 

A Rákóczi úton tervezett villamospálya az Astoria csomópontban kétirányú 

vágánykapcsolattal köt be a Deák téri ágba, amely új kapcsolatot a Népszínház utca 

felől érkező viszonylatok használnának. Ezáltal csökkenthető a Ferenciek terén épülő 

végállomás forgalma. 

A Deák F. téri fordítás lehetőségének megtreremétse érdekében a téren egyvágányos 

fordítási lehetőség épülne. 

Az Astoria jelzőlámpás csomópont jelenlegi kialakításában kétfázisú csomópontként, 

csúcsidőben Tp= 90 s-os periódusidejű programmal működik.  

Vonali műszaki 
beavatkozások 

Astoria csomópont 
kapacitás vizsgálata 
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Fázisai: 

 Rákóczi út – Kossuth Lajos utca irány 39 sec; 

 Kossuth Lajos utca – Rákóczi út irány 32 sec; 

 Károly körút – Múzeum körút 37 sec; 

 Múzeum körút – Károly körút 34 sec. 

Meglévő állapot 

Az Astoria csomópontban a Rákóczi út – Kossuth Lajos utca irány a mértékadó. 

A Rákóczi útról a Kossuth Lajos utca irányában három forgalmi sáv vezet keresztül a 

csomóponton, melyből a külső sáv buszsávként funkcionál. A vizsgált irányba a jelenlegi 

csúcsórai személygépjármű forgalomnagyság 1527 E/ó a forgalmi modell alapján. Az 

irány maximális kapacitása 2340 E/ó, a most működő fázisterv szerint a két forgalmi és 

egy busz sávra vonatkoztatva, melyből a személyautókra 2x780, azaz 1560 E/ó 

kapacitás jut. Ebből látható, hogy az adott irány jelenleg is kapacitáshatáron működik.  

A Kossuth Lajos utca felől a Rákóczi út irányába három forgalmi sáv halad. A három 

forgalmi sávból a külső forgalmi sáv buszsávként funkcionál. Az adott irány 

forgalomnagysága 1233 E/ó a forgalmi modell alapján. Ez a forgalomnagyság 

bonyolódik le a két belső forgalmi sávon. A jelenleg működő fázisterv szerint az irány 

maximális kapacitása 1920 E/ó. A két belső forgalmi sávra jutó kapacitás 1280 E/ó. Et 

összehasonlítva a forgalomnagysággal (1233 E/ó) látható, hogy ez az irány is 

kapacitáshatáron működik.  

A Múzeum körút felől a Károly körút irányába két forgalmi sáv vezet keresztül a 

csomóponton. Az adott irány forgalomnagysága 1460 E/ó a forgalmi modell alapján. Az 

irány maximális kapacitása 1360 E/ó a működő fázisterv szerint. A forgalomnagyságot 

összehasonlítva a kapacitással látható, hogy az adott irány kapacitáshiányos, a jelenlegi 

fázisterv nem biztosít elegendő zöldidőt a fennálló csúcsidőszaki forgalomnagyság 

átvezetésére. 

A Károly körút felől a Múzeum körút irányába a csomóponton két forgalmi sáv vezet 

keresztül. Az adott irány forgalomnagysága 1137 E/ó a forgalmi modell alapján. A 

jelenleg működő fázisterv szerint az irány számára biztosított maximális kapacitás 1480 

E/ó. A Károly körút felől érkező közúti forgalom 1207 E/ó) a Kossuth Lajos utca irányába 

halad, így az egyesen irány a gyakorlatban egy forgalmi sávon keresztül tud a 

csomóponton áthaladni. Az egy forgalmi sávra jutó kapacitás így 740 E/ó-ra adódik. Az 

előbbiekből látható, hogy a jelenleg működő fázisterv az adott iránynak nem biztosít 

elegendő kapacitást a jelenlegi csúcsidőszaki forgalom átvezetésére, így az adott irány 

kapacitáshiánnyal működik. 

A jelenlegi állapotban a Múzeum körút és a Károly körút relációban közlekednek a 47 és 

49 jelzésű villamosok, csúcsidőben egyenként 4 perces követési időkkel. 
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Tervezett állapot 

A tervezett állapot között szerepelt egy olyan kialakítás, amikor is a Rákóczi úton a 

Blaha Lujza tér felől érkező tervezett villamospályán közlekedő 35 m-es villamos 

szerelvények a Deák tér irányába kanyarodnak, illetve a Kossuth úton az Erzsébet híd 

irányába haladnak tovább egyenesen az 55 m-es szerelvények az Astoria 

csomópontban. A Rákóczi út – Kossuth út vonalon haladó autóbuszok a villamospályát 

használják.  

Minden második Tp = 90 másodperces periódusban érkezik egy villamos a Rákóczi út 

irányából, ezek közül egymás után kettő egyenesen halad tovább, majd pedig egy a 

Deák tér felé kanyarodik. 

A jelenleg a csomóponton áthaladó 47-es és 49-es jelzésű villamosok közül a 49-es 

villamos továbbra is a Múzeum körút – Károly körút relációban közlekedik.  

A jelzőlámpás csomópont jelenlegi csúcsidei fázisterve 90 másodperces programmal 

működik. Ez azt jelenti, hogy egy órában összesen 40 periódus bonyolódik le. A 

tervezett állapotban a jelenlegi 2 fázisú programmal működő csomópont helyett 4 fázisú 

csomópont szükséges, és ha tartani akarjuk a 90 másodperces periódust, illetve 

biztosítani akarjuk, hogy a buszok és a villamosok ne akadályozzák egymást, akkor az 

egyes fázisok számára szinte minimális zöldidőt tudunk biztosítani, hiszen a kanyarodó, 

illetve egyenesen haladó villamosok miatt a közbenső időket minimálisan 10-11 

másodpercre lehet felvenni. 

Ha nem vesszük figyelembe a Rákóczi úton a villamos vágányokon közlekedő 

autóbuszok villamosokra való akadályoztatását, akkor az alábbi 

kapacitáscsökkenésekkel számolhatunk: 

 Károly körút – Múzeum körút: a kapacitás 10%-kal csökken; 

 Múzeum körút – Károly körút: a kapacitás 50%-kal csökken; 

 Kossuth Lajos utca – Rákóczi út: a kapacitás 10%-kal nő; 

 Rákóczi út – Kossuth Lajos utca: a kapacitás 55%-kal csökken. 

Ez összességében minimum 27%-os kapacitáscsökkenést jelent, de két olyan 

irányban is megjelenik 50, illetve 55%-os kapacitáscsökkenés, amely eredetileg is 

kapacitáshiányos, illetve kapacitáshatáron működik. 

A „B” változathoz képest a Rákóczi úti viszonylatok az Astorán keresztülhaladva, a 

kiskörúti viszonylatokba is fonódva, érik el a Ferenciek terét (28, 44, 45) és Deák Ferenc 

teret (28, 37, 62).  

Viszonylathálózat 
bemutatása 
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Komplex villamos hálózat - „D” változat  

Viszonylat Útvonal Jármű 
Átl.mh.táv 

Legnagyobb km-i 
u. forg. 

Napi 
utasforg. 

Követés 
reggel 

Követés 
nappal 

Követés 
délután 

Követés 
este 

[km] [utas] [utas/nap] [perc] [perc] [perc] [perc] 

1 Bécsi út - Kelenföld M 55 0,57 32 199 157 376 3 6 3,5 10 

2 Jászai M. tér - Közvágóhíd 35 0,41 22 450 27 903 3,75 7,5 5 15 

2Y Jászai M. tér - Keleti pu. M 35 0,43 8 086 21 299 7,5 15 10 20 

3 Árpád híd M - Gubacsi út 35 0,44 28 067 21 299 6 10 7,5 20 

4 
Széll Kálmán tér M - Újbuda-

központ M 
55 0,46 61 781 164 618 3 5 3 10 

6 
Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond 

körtér M 
55 0,48 31 058 110 931 6 10 6 20 

8 
Szent János kórház - Budafoki 

út 
35 0,52 10 614 18 072 15 15 15 20 

12 
Rákospalota, Kossuth u. - 

Angyalföld ksz. 
35 0,42 3 144 4 479 15 15 15 20 

17 Bécsi út - Budafoki út 35 0,52 9 750 18 503 15 15 15 - 

18 
Szent János Kórház - Kelenföld 

M 
35 0,48 26 239 50 578 15 15 15 20 

19 Bécsi út - Kelenföld M 35 0,49 14 074 28 371 15 15 15 20 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd 35 0,59 11 359 26 215 7,5 15 10 20 

28 Köztemető - Deák F.tér M 35 0,42 5 135 18 687 12 10 7,5 20 

37 Köztemető - Deák F. tér M 35 0,45 9 774 20 568 12 15 15 20 

41 Bécsi út - Kamaraerdő 35 0,48 15 388 33 770 15 15 15 20 

42 Határ út M - Gloriett telep 35 0,43 32 187 39 872 4,6 7,5 4,6 10 

44 Erdőkerülő u.- Ferenciek tere M 55 0,62 16 288 24 086 7,5 10 7,5 20 

45 
Pólus Center - Ferenciek tere 

M 
55 0,60 41 072 63 814 7,5 10 7,5 20 

47 
Budafok, Városház tér - 

Káposztásmegyer 
35 0,43 27 102 99 390 7,5 10 7,5 20 

49 
Káposztásmegyer - Kelenföld 

M 
35 0,46 30 837 102 058 7,5 10 7,5 20 

50 
Határ út M - Pestszentlőrinc, 

Béke tér 
35 0,42 30 955 58 154 3,33 6 3,33 10 

51 
Mester u. - Nagysándor József 

u. 
35 0,38 6 218 10 675 10 15 10 - 

51A Mester u. - Ferencváros vá. 35 0,41 106 135 - - - 20 

52 
Határ út M - Pesterzsébet, 

Pacsirtatelep 
35 0,44 7 523 10 068 10 15 10 20 

56 
Hűvösvölgy - Budafok, 

Városház tér 
35 

0,45 
23 581 67 311 7,5 10 7,5 20 

59 Farkasrét - Széll Kálmán tér M 35 0,38 9 536 12 312 7,5 10 7,5 20 

61 Bécsi út - Savoya Park 35 0,41 22 774 81 397 7,5 10 7,5 20 

62 MÁV-telep - Deák F. tér M 35 0,43 3 835 15 668 12 10 7,5 - 

62A MÁV telep - Mázsa tér 35 0,42 397 939 12 - - - 

67 
MÁV-telep - Mexikói út - 

Ferenciek tere M 
35 0,46 23 793 43 046 7,5 10 7,5 20 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. 35 0,47 4 414 8 505 7,5 10 7,5 20 

182. táblázat A „D” változat  viszonylatainak forgalmi paraméterei 
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108. ábra „D” változat  viszonylathálózati struktúrája  
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A ráhordó hálózatok kezelése ugyanúgy történik, mint az „A” változat esetében. 

A hálózati járműigény és az ennek kiszolgálásához szükséges kocsiszíni kapacitás 

meghatározása során az „A” hálózati változatnál alapul vett feltételezések érvényesek. 

A „C” változatban a forgalmi járműigényt az alábbi táblázat mutatja be: 

Viszonylat Útvonal Járműtípus 
(magaspadlós) 

db Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

1 Bécsi út - Kelenföld M T3 24 új hosszú 15 

2 Jászai M. tér - Közvágóhíd ICS/KCSV 14 -   

2Y Jászai M. tér - Keleti pu. M ICS/KCSV 10 -   

3 Árpád híd M - Gubacsi út TW6 10 új normál 11 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda-központ M ICS/KCSV2 6 COMBINO 18 

6 Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond körtér M ICS/KCSV2 5 COMBINO 13 

8 János kórház - Budafoki út T2 2 új normál 2 

12 Rákospalota, Kossuth u. - Angyalföld ksz. T2 3 -   

17 Bécsi út - Budafoki út T2 2 új normál 3 

18 János Kórház - Kelenföld M T2 5 -   

19 Bécsi út - Kelenföld M T2 6 új normál 7 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd TW6 6 -   

28 Köztemető - Deák F.tér M T2 4 új normál 5 

37 Köztemető - Deák F. tér M T2 4 új normál 4 

41 Bécsi út - Kamaraerdő T2 9 -   

42 Határ út M - Gloriett telep TW6 4 új normál 5 

44 Erdőkerülő u.- Ferenciek tere M T3 8 -   

45 Pólus Center - Ferenciek tere M T3 8 -   

47 Budafok, Városház tér - Káposztásmegyer T2 10 új normál 10 

49 Káposztásmegyer - Kelenföld M T2 9 új normál 10 

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 19 -   

51/51A Mester u. - Nagysándor József u. TW6 7 -   

52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6 -   

56 Hűvösvölgy - Budafok, Városház tér T2 10 -   

59 Farkasrét - Széll Kálmán tér M T2 5 -   

61 Bécsi út - Savoya Park T2 7 új normál 8 

62 MÁV-telep - Deák F. tér M TW6 11 -   

62A MÁV telep - Mázsa tér TW6 8 -   

67 MÁV-telep - Mexikói út - Ferenciek tere M TW6 5 új normál 3 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. TW6 8 -   

összesen     252   114 

183. táblázat A „B” változat  hálózatának forgalmi járműigénye 

Kapcsolódó, ráhordó 
hálózatok kezelése 

Szükséges jármű, és 
járműtelepi fejlesztések 
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A hálózati szintű járműállományi igényt, a rendelkezésre álló járműállományt, valamint 

ezek különbözetét (a típusonkénti tartalékot, illetve hiányt) az alábbi táblázat mutatja be: 

Típus 
Forgalmi 

igény 
(kocsi) 

Kiadhatósá
g 

Állományi 
igény 

Állomány Különbözet 

ICS/KCSV 46 80% 58 149 91 

Tatra 272 85% 320 320 0 

TW6000 84 85% 99 103 0 

új normál 68 90% 75 75 0 

Combino/új 
hosszú 46 90% 52 52 0 

184. táblázat A „B” változat hálózatának járműigénye és járműállománya 

A táblázatból látható, hogy az új, alacsonypadlós járműtípusok teljesen kihasználtak, de 

a projekt nélküli esethez képest további új járművek beszerzésére a mennyiségi 

hiány fedezésére nincsen szükség; a hálózat mennyiségi járműigényét a meglévő 

és a projekt nélküli esetben beszerzett járművek fedezik. Szintén teljesen kihasznált 

a Tatra, míg az ICS/KCSV jelentős (bár a többi változathoz képest kisebb) része ebben 

az esetben is kivonható. 

A járműtelepi kapacitások az „A” változattól nem térnek el, az ott leírtakkal azonos 

szempontrendszert vettünk figyelembe az egyes viszonylatok, illetve járműtípusok 

kocsiszínhez rendelése során. 

Viszonylatcsoporton és járműtípuson belül a járművek tetszőlegesen 

átcsoportosíthatók, ez a kocsiszínek kialakítását nem befolyásolja. (Pl. indifferens, 

hogy a Száva és a Zugló kocsiszínből kiadott TW6000-es típusok milyen elosztásban 

kerülnek a 3-as vagy a 62/62A vonalakra.) 

Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Hungária 1 (részben), 4, 6, 6A 
40 db Combino 

3 db új hosszú 

– 

Száva 42, 50, 51/51A, 52, 3, 62 (részben) 
6 db új normál 

89 db TW6000 

– 

Zugló 24, 62 (részben) 67, 69 30 db TW6000 – 

Budafok 8, 17, 41 (részben), 47 (részben), 61 (részben)  
22 db új normál 

32 db Tatra 

– 

Baross – – (megszűnik) 

Ferencváros – – (megszűnik) 

Szépilona 18, 56, 59 63 db Tatra – 

Angyalföld 
12, 1 (részben), 28 (részben), 41 (részben), 49 

(részben), 61 (részben) 
164 db Tatra 

– 
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Kelenföld 19, 18 (részben), 47 (részben), 49 (részben) 
22 db új normál 

26 db Tatra 

Az új normál járművek tárolásához 

szükséges átalakítások 

Új Józsefváros 

2, 2Y, 24, 37, 44, 1 (részben), 3 (részben), 4 

(részben), 6 (részben), 6A (részben), 28 

(részben), 61 (részben), 62 (részben) 

8 db új hosszú 

25 db új normál 

18 db Tatra 

9 db TW6000 

55 db Ganz ICS 

Új kocsiszín építése (projekt nélküli 

esethez képest nagyobb kapacitással) 

Ebből új Újpalota 

(opció) 
44, 3 (részben), 24 (részben), 47 (részben) 

14 db új normál 

18 db Tatra 

5 db TW6000 

Új kocsiszín építése 

Összesen  

12 db új hosszú 

75 db új normál 

40 db Combino 

303 db Tatra 

98 db TW6000 

55 db Ganz ICS 

 

185. táblázat Kocsiszíni járműkiadás 

A kocsiszínek mindegyike teljesen vagy csaknem teljesen kihasznált. Az új 

kocsiszínekben elhelyezendő össz járműhossz 2992 m (Baross és Ferencváros 

kocsiszínek együttes kapacitásának 87%-a). A beruházási költség korábbi BKV 

adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, tervezés nélkül 5,6 milliárd Ft-ra 

becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem tartalmazza. Amennyiben 

Józsefváros kocsiszín bővítése határokba ütközne (pl. a telekméret korlátai miatt), vagy 

az újpalotai vonalak hatékonyabb kiszolgálása érdekében erről döntés születik, az 

újpalotai (csömöri úti, ill. Erzsébet királyné úti) viszonylatok járművei részben egy új 

Újpalota kocsiszínből is kiszolgálhatók. Az itt elhelyezendő össz járműhossz 918 m. A 

beruházási költség korábbi BKV adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, 

tervezés nélkül 1,7 milliárd Ft-ra becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem 

tartalmazza. Amennyiben ezen kocsiszín megépülésével számolunk, Józsefváros 

kocsiszín bővítésének költségei ugyanennyivel csökkennek. 

Kelenföld kocsiszín átalakításának költsége tervezés nélkül, nagyvonalú becsléssel 1 

milliárd Ft-ra becsülhető. Megbízói döntés alapján Zugló kocsiszín megszüntetésével és 

Újpalotán történő pótlásával nem számolunk. 

Az „A” változat esetében leírtakkal azonos. 

A komplex hálózati projektben a vizsgált fejlesztések hatása együttesen jelentkezik. Az 

Erzsébet hídi villamos kapcsolat megszüntetésével a Dunát keresztező forgalom 

villamosra történő átterelődése az „A” változattal szemben nem jön létre. A budai 

kapcsolat hiánya miatt az Astoria Freneciek tere megállóközben a forgalom jelentősen 

visszaesik. 

Áramellátási 
összefüggések 

A forgalmi modellezés 
eredményei 
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109. ábra D komplex hálózati változat közösségi közlekedés terhelési ábra 
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110. ábra Forgalmi változások a közösségi közlekedési hálózaton 
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A közúti forgalomra gyakorolt hatás szempontjából a változat szignifikánsan nem tér el 

az „B” változatban leírtaktól. 

7.2.1.4.2 A „D” változat  közgazdasági költségeinek becslése 

7.2.1.4.2.1 Beruházási költség 

A változat teljes beruházási költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

  Összesen 
Közgazdasági 

jelenérték 
2017 2018 2019 

Pálya 22 209 20 844 4 442 8 884 8 884 

Műtárgyak 17 305 16 241 3 461 6 922 6 922 

Felsővezeték/energia 25 670 24 092 5 134 10 268 10 268 

Útépítés 6 081 5 707 1 216 2 432 2 432 

Forgalomtechnika 442 415 88 177 177 

Közmű 4 083 3 832 817 1 633 1 633 

Környezetvédelem 1 943 1 824 389 777 777 

Terület 535 502 107 214 214 

Utastájékoztatás 318 299 64 127 127 

Jármű 8 062 7 566 1 612 3 225 3 225 

Kapcsolódó szolgáltatások 6 672 6 262 1 334 2 669 2 669 

Teljes költség 93 319 87 582 18 664 37 328 37 328 

186. táblázat A „D”-változat beruházási költsége (m Ft) 

A vizsgált változat üzemeltetési és karbantartási költségeinek becslésénél 

megkülönböztettünk járműre, illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 2027 előtt 2027 után 

Metró 0 0 

Villamos 15 617 15 617 

Busz -21 264 -22 891 

Trolibusz 2 007 2 007 

187. táblázat:A „D” változat futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek az egyes változatok esetében a következőképpen alakulnak. 

 Pályahossz módosulás 

Villamospálya hosszának alakulása 14 960 

188. táblázat: Pályahossz módosulása a „D” változat esetén (m) 

Közúti hatások 

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási  
költségek 
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Fentiek alapján a „D” változat működési költsége az alábbi táblázatban került összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű 5 148,46 0,00 0,00 0,00 539,67 539,67 539,67 539,67 539,67 539,67 539,67 

Infrastruktúra 1 885,85 0,00 0,00 0,00 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 7 034,32 0,00 0,00 0,00 690,70 690,70 690,70 690,70 690,70 690,70 690,70 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21  

Infrastruktúra 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21 324,21  

Infrastruktúra 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03  

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24  

189. táblázat: A „D” változat üzemeltetési és karbantartási költségei (különbözet, m Ft)  



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági 
tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány            389 

  

7.2.1.4.2.2 Pótlási költség  

A pótlási költség a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Pálya 6 482,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felsővezeték/energia 5 732,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Útépítés 1 357,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forgalomtechnika 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Környezetvédelem 1 402,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utastájékoztatás 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jármű 1 800,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 17 324,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Pálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 318,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 2 703,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Pálya 0,00 0,00 0,00 22 208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 669,73 0,00  

Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080,73 0,00  

Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00  

Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00  

Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,20 0,00  

Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,54 0,00  

Összesen 0,00 0,00 0,00 22 208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 42 515,61 0,00  

190. táblázat: A „D” változat pótlási költségei, 2013. évi áron, millió Ft, 

7.2.1.4.2.3 Maradványérték 

A maradványérték a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

  Jelenérték 2046 

Pálya 3 572,89 16 878,75 

Műtárgyak 1 465,23 6 921,94 

Felsővezeték/energia 5 252,63 24 814,07 

Útépítés 1 244,26 5 878,04 

Forgalomtechnika 87,41 412,95 

Közmű 345,69 1 633,09 

Környezetvédelem 383,86 1 813,42 

Terület 109,85 518,93 

Utastájékoztatás 62,87 296,99 

Jármű 1 649,58 7 792,83 

Összesen 14 174,27 66 961,02 

191. táblázat: A „D” változat  közgazdasági maradványértéke, (millió Ft) 



 

  

7.2.1.4.2.4 A költségek összegzése 

Fentiek alapján a „D” változat  beruházási és működési költségei az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

1. Beruházási költség 87 582 18 664 37 328 37 328 0 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 7 034 0 0 0 691 691 691 691 691 691 691 

3. Pótlási költség 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) 24 359 0 0 0 691 691 691 691 691 691 691 

5. Maradványérték 14 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) 97 767 18 664 37 328 37 328 691 691 691 691 691 691 691 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475  

3. Pótlási költség 0 0 0 2 704 0 0 0 0 0 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 475 475 475 3 179 475 475 475 475 475 475  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Összes költség (1+4+5) 475 475 475 3 179 475 475 475 475 475 475  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475  

3. Pótlási költség 0 0 0 22 209 0 0 0 0 42 516 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 475 475 475 22 684 475 475 475 475 42 991 475  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 961  

6. Összes költség (1+4+5) 475 475 475 22 684 475 475 475 475 42 991 -66 486  

192. táblázat: A „D” változat  költségeinek összegzése (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.4.3 A „D” változat  közgazdasági hatásainak, hasznainak becslése 

7.2.1.4.3.1 Várható utazási idő megtakarítás 

Az utazási idő megtakarítás becslésének eredményei a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Meglévő utasok eljutási idő vált. (óra/nap) 19 424 27 024 

Új utasok 452 374 

Könnyű jármű -1 317 -2 876 

193. táblázat  A „D” változathoz kapcsolódó utazási idő megtakarítás (utasóra/nap ill. járműóra/nap) 

Az éves időmegtakarítás számszerűsítéséhez 300 nap/évvel számoltunk. 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett hasznai az alábbiak szerint alakulnak. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Meglévő utasok 217 908 0 0 0 12 815 13 048 13 286 13 528 13 774 14 025 14 280 

Új utasok 5 640 0 0 0 433 441 449 457 466 474 483 

Összesen 223 548 0 0 0 13 248 13 490 13 735 13 985 14 240 14 499 14 763 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Meglévő utasok 18 311 18 644 18 984 19 329 19 519 19 710 19 903 20 098 20 295 20 494  

Új utasok 407 414 422 429 434 438 442 447 451 455  

Összesen 18 718 19 058 19 405 19 759 19 952 20 148 20 345 20 545 20 746 20 949  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Meglévő utasok 20 695 20 897 21 102 21 309 21 503 21 699 21 896 22 095 22 296 22 499  

Új utasok 460 464 469 473 478 482 486 491 495 500  

Összesen 21 154 21 362 21 571 21 783 21 981 22 181 22 383 22 586 22 792 22 999  

194. táblázat: A „D” változat  utazási idő megtakarítása (különbözet, m Ft) 

A számítás főbb  
inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 



 

  

7.2.1.4.3.2 Baleseti kockázat hatása 

A baleseti kockázat hatásai becslésénél felhasznált inputok a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 15 617 15 617 

Busz -21 264 -22 891 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -11 229 -12 965 

195. táblázat A „D” változat  futásteljesítmény változásai (jkm/nap) 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a baleseti kockázat pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak:  

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Baleseti kockázat változása 193 0 0 0 12 12 12 13 13 13 14 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Baleseti kockázat változása 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Baleseti kockázat változása 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20  

196. táblázat A „D” változat  baleseti kockázatának változása (m Ft/év) 

A számítás 
főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.4.3.3 Környezeti hatások 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

érintettségi számításokból kapott eredmények alapján, a zajszennyezettség 

nagymértékű növekedésével lehet számolni. 

A fejlesztési változatok között zajvédelmi szempontból, a meglévő alapadatok és 

számított értékek alapján nem tapasztalható komolyabb mértékű eltérés. Ennek 

tükrében kijelenthető, hogy zajvédelmi szempontból mindegyik változat körültekintő 

továbbtervezést igényel.  

Fentiek miatt a beruházás további részletes zajvizsgálatot és várhatóan aktív, illetőleg 

passzív zajvédelmi intézkedést is igényel. 

A referencia állapot és a fejlesztés következtében várható állapot között, az elvégzett 

immissziós számításokból kapott eredmények alapján, a légszennyezettség kismértékű, 

alig kimutatható mértékű változásával lehet számolni. A várható állapot-változás 

mértéke alapvetően a gépjárműpark korszerűsödéséből eredő fajlagos emisszió értékek 

mérséklődésében és a tervezett beruházásból kifolyólag növekvő forgalmi eredetű 

immissziós koncentrációk enyhe megemelkedésében követhető nyomon. 

A fejlesztési változatok között levegőminőség-védelmi szempontból a meglévő 

alapadatok és számított értékek alapján nincs egyértelműen kimutatható mértékű 

különbség. A fent említett két hatótényező (motorizáció fejlődése és forgalom 

növekedése) várhatóan egymás hatását részben kiegyensúlyozó jelenség tükrében nem 

kell jelentősebb mértékű kedvezőtlen változásra számítani a levegő minőségének 

állapotában. 

A fent leírt adatok és értékek alapján megállapítható, hogy a felmerült változatok 

megfelelnek a levegőminőség-védelmi szempontoknak, valamint mindegyik változat 

egyformán megvalósítható az alapvető elvárások kiegészítése nélkül. 

A környezeti hatások becslésénél felhasznált input-adatok megegyeznek a baleseti 

kockázatok számításánál bemutatott inputokkal. 

Zajvédelem 

Levegőtisztaság-
védelem 

A számítás főbb inputjai 
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A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a környezeti hatások pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Légszennyezés 3 465 0 0 0 204 209 214 219 225 231 237 

Éghajlatváltozás 2 115 0 0 0 124 127 131 134 137 141 144 

Zaj 1 126 0 0 0 67 69 70 72 74 76 78 

Összesen 6 706 0 0 0 395 405 415 425 436 447 459 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Légszennyezés 268 275 282 289 297 305 313 321 325 330  

Éghajlatváltozás 164 168 172 177 181 186 191 196 199 201  

Zaj 87 90 92 94 97 99 102 103 105 106  

Összesen 519 532 546 560 575 590 605 620 628 637  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Légszennyezés 334 339 344 349 354 358 363 369 373 378  

Éghajlatváltozás 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231  

Zaj 108 109 111 112 114 115 117 119 120 122  

Összesen 646 655 664 674 683 693 702 712 721 731  

197. táblázat A „D” változat  környezeti hatásainak összegzése (m Ft/év) 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.4.3.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemköltségek változásának becslésénél felhasznált input-adatok 

megegyeznek a baleseti kockázatok számításánál bemutatott, személygépkocsik 

futásteljesítményére vonatkozó inputokkal.  

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a 

személygépkocsikra vonatkozó jármű üzemköltség-változás pénzben kifejezett 

hatásainak számításakor belterületi futással számoltunk. A jármű üzemköltségek az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű üzemköltség 2 845 0 0 0 162 166 170 175 179 184 188 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Jármű üzemköltség 223 229 235 241 247 254 260 267 271 275  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Jármű üzemköltség 279 282 286 290 294 299 303 307 311 315  

198. táblázat A „D” változat  jármű üzemköltség-változása (m Ft/év) 

7.2.1.4.3.5 Szolgáltatási színvonal javulása 

A „D” változat  esetében nem tér el a járműállomány a projekt nélküli és a projektes 

esetben, ezért szolgáltatási színvonal javulásából eredő haszonnal nem számolunk. 

A számítás főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.1.4.3.6 Városfejlesztési hatások, hasznok 

A „D” változat  városfejlesztési hasznai a következők: 

199. táblázat Városfejlesztési hatások a „D” változat  esetén (m Ft/év) 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Városfejlesztési hatások 1. 12 002 0 0 0 1 904 1 904 1 904 535 535 535 535 

Városfejlesztési hatások 2. 8 157 0 0 0 3 158 3 158 3 158 50 50 50 50 

Összesen 20 159 0 0 0 5 063 5 063 5 063 585 585 585 585 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Városfejlesztési hatások 1. 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Városfejlesztési hatások 1. 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856  

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 
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7.2.1.4.3.7 A hasznok összegzése 

Fentieknek megfelelően a „D” változat  közgazdasági hasznai a következők. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Utazási idő megtakarítás 223 548 0 0 0 13 248 13 490 13 735 13 985 14 240 14 499 14 763 

Baleseti kockázat változása 193 0 0 0 12 12 12 13 13 13 14 

Jármű üzemköltség 6 706 0 0 0 395 405 415 425 436 447 459 

Környezeti hatások 2 845 0 0 0 162 166 170 175 179 184 188 

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szolgáltatási színvonal javulása 20 159 0 0 0 5 063 5 063 5 063 585 585 585 585 

Összes éves haszon 253 451 0 0 0 18 880 19 135 19 395 15 183 15 452 15 728 16 009 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Utazási idő megtakarítás 18 718 19 058 19 405 19 759 19 952 20 148 20 345 20 545 20 746 20 949  

Baleseti kockázat változása 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18  

Jármű üzemköltség 519 532 546 560 575 590 605 620 628 637  

Környezeti hatások 223 229 235 241 247 254 260 267 271 275  

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szolgáltatási színvonal javulása 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856  

Összes éves haszon 20 331 20 691 21 059 21 432 21 647 21 864 22 084 22 305 22 519 22 735  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Utazási idő megtakarítás 21 154 21 362 21 571 21 783 21 981 22 181 22 383 22 586 22 792 22 999  

Baleseti kockázat változása 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20  

Jármű üzemköltség 646 655 664 674 683 693 702 712 721 731  

Környezeti hatások 279 282 286 290 294 299 303 307 311 315  

Városfejlesztési hatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szolgáltatási színvonal javulása 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856  

Összes éves haszon 22 953 23 174 23 397 23 621 23 833 24 047 24 263 24 481 24 700 24 921  

200. táblázat A „D” változat  közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 
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7.2.1.4.4 A „D” változat  összefoglaló értékelése 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

    

Közgazdasági beruházási költség 87 582,38 

Járműüzemeltetés és karbantartás 5 148,46 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 1 885,85 

Pótlási költség 17 324,74 

Közgazdasági maradványérték 14 174,27 

Teljes közgazdasági költség 97 767,17 

Utazási idő megtakarítás 223 548,40 

Baleseti kockázat változása 192,64 

Környezeti hatások 6 706,03 

Jármű üzemköltség változása 2 845,17 

Magasabb szolg. színvonal 0,00 

Városfejlesztési hatások 20 158,73 

Teljes közgazdasági haszon 253 450,97 

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; m Ft) 155 683,80 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 16,77% 

Hatás költség arány (BCR) 2,59 

201. táblázat A „D” változat  közgazdasági eredményeinek összegzése (különbözet, m Ft) 

7.2.1.5 Az akadálymentesítés nélküli változatok összevetése a költség-haszon 

elemzés eredményei alapján 

  
 ”A” 

változat  „B” változat  „C” változat  „D” változat  

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; 
m Ft) 170 442,36 160 040,79 186 610,25 155 683,80 

Közgazdasági belső megtérülési ráta 
(ERR;%) 15,62% 17,10% 18,13% 16,77% 

Hatás költség arány (BCR) 2,70 2,62 2,91 2,59 

202. táblázat A vizsgált változatok eredményeinek összehasonlítása 

A vizsgált változatok közül a „C” változat hatékonysági mutatói a legkedvezőbbek. Az „A” 

változat esetében a jelentősen magasabb beruházási költséget a hálózati hasznok 

kevésbé kompenzálják. A „B” és „D” változatok esetében a jelentős közúti feltartóztatásból 

eredő közúti eljutási időveszteségek miatt alacsonyabb a megtérülési mutató a „C” 

változatéhoz képest. 

Az "A" komplex hálózati változat tekintendő alapvetően egy olyan egységes és nagy 

léptékű komplex fejlesztési célnak, amely a feladatkiírásnak maradéktalanul megfelel és a 

korábbi fázisban EMT szinten kidolgozott és onnan beválogatott projekteket 

maradéktalanul magába foglalja. Az összes többi változat egy olyan markáns problémakör 

megoldására tett alternatív javaslatnak tekinthető, amelyek az Erzsébet hídon történő 

átvezetés műszaki és finanszírozási problémáit igyekszik kiküszöbölni. Ennek okán 

kifejlett komplex hálózati változatnak csak az "A" tekinthető, a "B", "C" és "D" változatok a 
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pesti oldali végpont és ehhez alkalmazkodó viszonylathálózati kialakításra tesz javaslatot, 

így az "A" alváltozatainak tekinthetők. Az alváltozatok közül, mint ahogy azt az 

eredmények is mutatják, a "C" a leghatékonyabb, ennek megfelelően a "B", "C" és "D" 

változatokat, mint az "A" alternatíváit vizsgálva a módosítás során a "C" változatot 

tekintjük kiválasztott változatnak, és abból képezzük az akadálymentesített változatot. 
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7.2.2 A kiválasztott  akadálymentesítés nélküli hálózati 

változat („C”) és az akadálymentesített „E” változat  

összevetése 

7.2.2.1 „E” változat : Akadálymentesítés a „C” komplex hálózaton 

7.2.2.1.1 A változat bemutatása 

A legmegfelelőbb komplex hálózati változat kiválasztása után megvizsgáljuk, hogy a 

komplex hálózati projekt kapcsán a villamoshálózat építéssel érintett szakaszain 

közlekedő viszonylatok által járt meglévő szakaszokon és a járműállományban milyen 

fejlesztések szükségesek az akadálymentesítés alábbiakban megfogalmazott elveinek 

egységes teljesítéséhez: 

 15 percenként egy db akadálymentesített jármű érkezik minden érintett viszonylat 

minden érintett megállóhelyén, 

 A komplex hálózati projekt kapcsán a villamoshálózat építéssel érintett szakaszain 

közlekedő viszonylatokra csúcsidőszakban beosztott járművek 50%-a 

akadálymentes (nagykörúton 75%-a) 

 A komplex hálózati projekt kapcsán a villamoshálózat építéssel érintett szakaszain 

közlekedő viszonylatok által járt meglévő szakaszokon a peron jármű és peron 

környezet közötti kapcsolatok megfelelnek az akadálymentesítés követelményeinek. 

A hálózati járműigény és az ennek kiszolgálásához szükséges kocsiszíni kapacitás 

meghatározása során a következő feltételezéseket vettük alapul: 

 A villamos és troli járműbeszerzési projekt I. ütemében beszerzett 12 db hosszú és 

25 db normál villamoson felül megbízói adatszolgáltatás alapján a projekt nélküli 

esetben további 50 db normál villamos beszerzésével kell számolni. 

 Projektes esetben ezen felül további új, alacsonypadlós járművek beszerzésével 

számolunk annak érdekében, hogy biztosítható legyen a beruházással érintett 

viszonylatokon az elvárt alacsonypadlós szolgáltatás. Ennek mértéke megbízói 

döntés alapján, a Nagykörúton legalább 75%, a V02-V10 projektben a hosszú 

járművek esetében 25%, minden egyéb érintett viszonylaton 50%, de legalább 15 

percenként alacsonypadlós indulás (összhangban a „Budapesti kötöttpályás 

járműstratégia kialakítása 2013-2027” című stratégiában foglaltakkal). 

 A Szabadság hídon megbízói adatszolgáltatás alapján új normál járművek, 2-es 

csatolt Tatra és Ganz csuklós közlekedésével lehet számolni az infrastrukturális 

korlátok feloldása révén (műszakilag TW6000 közlekedése is lehetségessé válik). 

 A 2-es vonalon megbízói adatszolgáltatás alapján 2020-ig csak Ganz csuklós 

járművek közlekedésével lehet számolni infrastrukturális korlátok miatt. 

 A meglévő kocsiszínek esetében a BKV Zrt. által a járműbeszerzés projekthez 

szolgáltatott, vágány szintre lebontott tárolókapacitásokat, illetve a kocsiszínektől 

kapott adatszolgáltatást vesszük alapul. 

A „C” változat esetén az 
akadálymentesítési 
igények kielégítéséhez 
szükséges jármű és 
járműtelepi fejlesztések 
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 A projekt nélküli esetben megbízói adatszolgáltatás alapján Ferencváros és Baross 

kocsiszínek bezárásra kerülnek, és megépül az új Józsefváros kocsiszín a volt 

Józsefvárosi pályaudvar helyén. 

 Az új járművek és a Combinók esetében 90%-os, a Tatra és a TW6000 típusok 

esetében 85%-os, a Ganz csuklósok esetében 80%-os kiadási aránnyal számolunk. 

 Lehetőség szerint minél kevesebb kocsiszínben kelljen beruházást megvalósítani 

az eddigiektől eltérő járműtípusok kiszolgálása érdekében. 

Az „E” változatban a forgalmi járműigényt az alábbi táblázat mutatja be: 

Viszonylat Útvonal 
Járműtípus 
(magaspadl

ós) 
db 

Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

1 Bécsi út - Kelenföld M T3 19 új hosszú 20 

2 Jászai M. tér - Közvágóhíd ICS/KCSV 14 -   

2Y Jászai M. tér - Keleti pu. M ICS/KCSV 10 -   

3 Árpád híd M - Gubacsi út TW6 10 új normál 11 

4 Széll Kálmán tér M - Újbuda-központ M ICS/KCSV2 6 COMBINO 18 

6 Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond körtér M ICS/KCSV2 4 COMBINO 14 

8 János kórház - Budafoki út T2 0 új normál 4 

12 Rákospalota, Kossuth u. - Angyalföld ksz. T2 3 -   

17 Bécsi út - Budafoki út T2 0 új normál 5 

18 János Kórház - Kelenföld M T2 13 -   

19 Bécsi út - Kelenföld M - 0 új normál 6 

24 Erdőkerülő u. - Közvágóhíd T2 6 új normál 6 

28 Köztemető - Ferenciek tere M T2 4 új normál 5 

37 Köztemető - Ferenciek tere M T2 3 új normál 4 

41 Bécsi út - Kamaraerdő T2 9 -   

42 Határ út M - Gloriett telep TW6 5 új normál 5 

44 Erdőkerülő u.- Ferenciek tere M T3 6 új hosszú 2 

45 Pólus Center - Ferenciek tere M T3 6 új hosszú 2 

47 Budafok, Városház tér - Káposztásmegyer T2 10 új normál 10 

49 Káposztásmegyer - Kelenföld M T2 9 új normál 10 

50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér TW6 19 -   

51 / 51A Mester u. - Nagysándor József u. TW6 7 -   

52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep TW6 6 -   

56 Hűvösvölgy - Budafok, Városház tér T2 10 -   

59 Farkasrét - Széll Kálmán tér M T2 5 -   

61 Bécsi út - Savoya Park T2 7 új normál 8 
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Viszonylat Útvonal 
Járműtípus 
(magaspadl

ós) 
db 

Járműtípus 
(alacsonypadlós) 

db 

62 MÁV-telep - Ferenciek tere M TW6 5 új normál 6 

62A MÁV telep - Mázsa tér TW6 8 -   

67 MÁV-telep - Mexikói út - Ferenciek tere M T2 4 új normál 4 

69 Mexikói út M - Erdőkerülő u. TW6 8 -   

összesen:     216   140 

203. táblázat Az „E” változat  hálózatának forgalmi járműigénye akadálymentesítés esetén 

A hálózati szintű járműállományi igényt, a rendelkezésre álló járműállományt, valamint 

ezek különbözetét (a típusonkénti tartalékot, illetve hiányt) az alábbi táblázat mutatja be: 

Típus 

Forgalmi 
igény 
(kocsi) Kiadhatóság 

Állományi 
igény Állomány Különbözet 

ICS/KCSV 44 80% 55 149 94 

Tatra 259 85% 305 320 15 

TW6000 68 85% 80 103 23 

új normál 84 90% 93 75 -18 

Combino/új hosszú 56 90% 63 52 -11 

204. táblázat Az „E” változat hálózatának járműigénye és járműállománya akadálymentesítés 

esetén 

A táblázatból látható, hogy az új, alacsonypadlós járműtípusok esetén hiány lép fel: az 

elvárt alacsonypadlós szolgáltatási szintek teljesítéséhez 11 db új hosszú és 18 db 

új normál villamos beszerzésére van szükség a projekt nélküli esethez képest. A 

régi járművek (különösen az ICS/KCSV) jelentős része ezzel szemben kivonható. 

A járműtelepi kapacitások a „C” változattól nem térnek el, az ott leírtakkal azonos 

szempontrendszert vettünk figyelembe az egyes viszonylatok, illetve járműtípusok 

kocsiszínhez rendelése során. 

Viszonylatcsoporton és járműtípuson belül a járművek tetszőlegesen 

átcsoportosíthatók, ez a kocsiszínek kialakítását nem befolyásolja. (Pl. indifferens, 

hogy a Száva és a Zugló kocsiszínből kiadott TW6000-es típusok milyen elosztásban 

kerülnek a 3-as vagy a 62/62A vonalakra.) 

Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Hungária 1 (részben), 4, 6 
40 db Combino 

3 db új hosszú 

– 

Száva 42, 50, 51/51A, 52, 3 (részben) 
6 db új normál 

53 db TW6000 

– 
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Kocsiszín Kiszolgált viszonylatok Tárolt járművek Beruházási igény 

Zugló 69, 3 (részben), 62 30 db TW6000 – 

Budafok 
17, 41, 47, 49 (részben), 56 (részben), 61 

(részben) 

26 db új normál 

46 db Tatra 

– 

Baross – – (megszűnik) 

Ferencváros – – (megszűnik) 

Szépilona 56 (részben), 59, 18, 61 (részben) 70 db Tatra – 

Angyalföld 1, 12, 24, 44, 45. 62A, 67 147 db Tatra – 

Kelenföld 8, 19, 47, 49 (részben) 
22 db új normál 

30 db Tatra 

Az új normál járművek tárolásához 

szükséges átalakítások 

Új Józsefváros 
1 (részben), 2, 2Y, 19 (részben), 24, 28, 37, 3, 

4, 6, 44, 45, 62, 67 

18 db új hosszú 

40 db új normál 

16 db Tatra 

53 db Ganz ICS 

Új kocsiszín építése (projekt nélküli 

esethez képest nagyobb kapacitással) 

Ebből új Újpalota 

(opció) 

3 (részben), 18 (részben), 24 (részben), 44 

(részben), 67 (részben) 

5 db új hosszú 

14 db új normál 

8 db Tatra 

Új kocsiszín építése 

Összesen  

23 db új hosszú 

94 db új normál 

40 db Combino 

309 db Tatra 

94 db TW6000 

53 db Ganz ICS 

 

205. táblázat Kocsiszíni járműkiadás 

A kocsiszínek többsége teljesen kihasznált, kisebb szabad kapacitás Angyalföldön és 

Zuglóban marad fenn. 

Az új kocsiszínekben elhelyezendő össz járműhossz 3981 m (Baross és Ferencváros 

kocsiszínek együttes kapacitásának 116%-a). A beruházási költség korábbi BKV 

adatszolgáltatásokból számított fajlagosok alapján, tervezés nélkül 7,5 milliárd Ft-ra 

becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit nem tartalmazza. 

Amennyiben Józsefváros kocsiszín bővítése határokba ütközne (pl. a telekméret korlátai 

miatt), vagy az újpalotai vonalak hatékonyabb kiszolgálása érdekében erről döntés 

születik, az újpalotai (csömöri úti, ill. Erzsébet királyné úti) viszonylatok járművei részben 

egy új Újpalota kocsiszínből is kiszolgálhatók. Az itt elhelyezendő össz járműhossz 

888 m. A beruházási költség korábbi BKV adatszolgáltatásokból számított fajlagosok 

alapján, tervezés nélkül 1,7 milliárd Ft-ra becsülhető, mely a területbiztosítás költségeit 
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nem tartalmazza. Amennyiben ezen kocsiszín megépülésével számolunk, Józsefváros 

kocsiszín bővítésének költségei ugyanennyivel csökkennek. 

Kelenföld kocsiszín átalakításának költsége tervezés nélkül, nagyvonalú becsléssel 1 

milliárd Ft-ra becsülhető. 

Megbízói döntés alapján Zugló kocsiszín megszüntetésével és Újpalotán történő 

pótlásával nem számolunk. 

Az esélyegyenlőség és akadálymentesség a fejlesztések jogszabályi hátterét tárgyaló 

3.6.2. fejezetben felsorolt törvényekben, rendeletekben megfogalmazottak figyelembe 

vételével került meghatározásra. 

Az akadálymentes hozzáférés biztosítása szempontjából – a jármű oldali feltételek 

mellett – kulcsfontosságú a megállóhelyi peronok, peronokra vezető rámpák, peronhoz 

vezető gyalogos útvonalak, szegélyek fenti előírásokban is megfogalmazottak szerinti 

megfelelő kialakítása. Az alkalmazott műszaki megoldások és paraméterek a 6.1.2. 

Műszaki tervezés című fejezetben tételesen bemutatásra kerül.  

Az akadálymentes megközelíthetőség biztosítása a műszaki tartalomban és a tervezett 

elrendezésben, az alábbi alapvető elemek mentén került meghatározásra, az 

utasforgalom útvonalát figyelembe véve: 

 peronokhoz vezető akadálymentes útvonalak kialakítása; 

 járófelületek; 

 vezetősávok; 

 megvilágítás; 

 esetenként vizuális és hangos tájékoztatás (FUTÁR); 

 különszintű és eltérő magasságú felületek kapcsolatok geometriája (lépcsők, 

rámpák, mozgólépcsők, felvonók); 

 a peronok magassága és vízszintes távolsága; 

 a peronok szélessége és pereme; 

 a peronok vége; 

 szabályozástechnikai berendezések akadálymentes kialakítása. 

A komplex hálózati projektváltozat vonalfejlesztései keretében, az esélyegyenlőség 

biztosításának figyelembe vételével átépülő megállóhelyek/megállóhelyi peronok száma 

a kapcsolódó szakaszokon: 

Akadálymentesítéshez 
szükséges infrastruktúra 
beruházások 
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111. ábra Az esélyegyenlőség biztosításának figyelembe vételével átépülő 

megállóhelyek/megállóhelyi peronok száma a kapcsolódó szakaszokon 

A forgalmi modell eredményei megegyeznek a korábban 0 fejezetben leírtakkal.  A forgalmi modellezés 
eredményei 
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7.2.2.1.2 Az „E” változat  közgazdasági költségeinek becslése 

7.2.2.1.2.1 Beruházási költség 

A változatok teljes beruházási költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

  Összesen 
Közgazdasági 

jelenérték 
2017 2018 2019 

Pálya 23 563 22 115 4 713 9 425 9 425 

Műtárgyak 37 455 35 153 7 491 14 982 14 982 

Felsővezeték/energia 25 373 23 813 5 075 10 149 10 149 

Útépítés 6 028 5 657 1 206 2 411 2 411 

Forgalomtechnika 442 415 88 177 177 

Közmű 4 027 3 780 805 1 611 1 611 

Környezetvédelem 1 943 1 824 389 777 777 

Terület 535 502 107 214 214 

Utastájékoztatás 313 294 63 125 125 

Jármű 37 351 35 055 7 470 14 941 14 941 

Kapcsolódó szolgáltatások 10 551 9 903 2 110 4 221 4 221 

Teljes költség 147 583 138 510 29 517 59 033 59 033 

206. táblázat Az „E” változat  beruházási költsége (különbözet, m Ft) 

Beruházási költségek 
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7.2.2.1.2.2 Üzemeltetési és karbantartási költség 

Az „E” változat  működési költsége az alábbi táblázatban került összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 023 2 024 2 025 2 026 

Jármű -3 075,57 0,00 0,00 0,00 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 

Infrastruktúra 2 348,18 0,00 0,00 0,00 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen -727,38 0,00 0,00 0,00 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036 

Jármű -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 

Infrastruktúra 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046 

Jármű -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 -246,31 

Infrastruktúra 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 

Általános 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 -58,25 

207. táblázat: Az „E” változat  üzemeltetési és karbantartási költsége (különbözet, m Ft)  
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7.2.2.1.2.3 Pótlási költség  

A pótlási költség a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a következőképpen alakul: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 023 2 024 2 025 2 026 

Pálya 6 877,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Felsővezeték/energia 5 666,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Útépítés 1 346,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Forgalomtechnika 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Környezetvédelem 1 402,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utastájékoztatás 226,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jármű 8 341,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Összesen 24 179,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036 

Pálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Összesen 0,00 0,00 0,00 2 698,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046 

Pálya 0,00 0,00 0,00 23 563,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Műtárgyak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Felsővezeték/energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 372,94 0,00 
Útépítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 027,74 0,00 
Forgalomtechnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,45 0,00 
Közmű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Környezetvédelem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942,95 0,00 
Terület 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utastájékoztatás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 
Jármű 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 351,36 0,00 
Összesen 0,00 0,00 0,00 23 563,18 0,00 0,00 0,00 0,00 71 450,65 0,00 

208. táblázat: Az „E” változat  pótlási költségei, 2013. évi áron, millió Ft, 
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7.2.2.1.2.4 Maradványérték 

A maradványérték a 6.2.3. fejezetben bemutatott módszertan alapján a 

következőképpen alakul: 

  Jelenérték 2046 

Pálya 3 790,76 17 908,01 

Műtárgyak 3 171,38 14 981,98 

Felsővezeték/energia 5 191,90 24 527,18 

Útépítés 1 233,42 5 826,82 

Forgalomtechnika 87,41 412,95 

Közmű 341,01 1 610,98 

Környezetvédelem 383,86 1 813,42 

Terület 109,85 518,93 

Utastájékoztatás 61,88 292,32 

Jármű 7 642,97 36 106,32 

Összesen 22 014,43 103 998,91 

209. táblázat: Az „E” változat  közgazdasági maradványértéke, (millió Ft) 
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7.2.2.1.2.5 A költségek összegzése 

Fentiek alapján az egyes változatok beruházási és működési költségei az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 023 2 024 2 025 2 026 

1. Beruházási költség (Ft) 138 510 29 517 59 033 59 033 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) -727 0 0 0 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

3. Pótlási költség 24 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) 23 452 0 0 0 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

5. Maradványérték (Ft) 22 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) 139 948 29 517 59 033 59 033 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036 

1. Beruházási költség (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

3. Pótlási költség 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) -58 -58 -58 2 640 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

5. Maradványérték (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) -58 -58 -58 2 640 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046 

1. Beruházási költség (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 

3. Pótlási költség 0 0 0 23 563 0 0 0 0 71 451 0 

4. Működési költség összesen (2+3) -58 -58 -58 23 505 -58 -58 -58 -58 71 392 -58 

5. Maradványérték (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 999 

6. Összes költség (1+4+5) -58 -58 -58 23 505 -58 -58 -58 -58 71 392 -104 057 

210. táblázat: Az „E” változat  költségeinek összegzése (különbözet, m Ft) 
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7.2.2.1.3 Az „E” változat  közgazdasági hatásainak, hasznainak becslése 

7.2.2.1.3.1 Várható utazási idő megtakarítás 

Az utazási idő megtakarítás becslésének eredményei a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Meglévő utasok 18 535 25 586 

Új utasok 436 314 

Könnyű jármű. -813 -905 

211. táblázat  Az „E” változat hoz kapcsolódó utazási idő megtakarítás (utasóra/nap ill. járműóra/nap) 

Az éves időmegtakarítás számszerűsítéséhez 300 nap/évvel számoltunk. 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett hasznai az alábbiak szerint alakulnak. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 023 2 024 2 025 2 026 

Meglévő utasok 237 880 0 0 0 12 947 13 183 13 423 13 667 13 916 14 169 

Új utasok 5 026 0 0 0 418 426 433 441 449 457 

Összesen 242 906 0 0 0 13 365 13 608 13 856 14 108 14 365 14 626 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036 

Meglévő utasok 20 677 21 054 21 437 21 827 22 041 22 257 22 475 22 695 22 918 23 142 

Új utasok 342 348 354 361 364 368 371 375 379 382 

Összesen 21 019 21 401 21 791 22 187 22 405 22 624 22 846 23 070 23 296 23 524 

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046 

Meglévő utasok 23 369 23 598 23 829 24 063 24 282 24 503 24 726 24 951 25 178 25 407 

Új utasok 386 390 394 397 401 405 408 412 416 420 

Összesen 23 755 23 988 24 223 24 460 24 683 24 907 25 134 25 363 25 594 25 827 

212. táblázat: Az „E” változat  utazási idő megtakarítása (különbözet, m Ft) 

A számítás 
főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 



 

  

7.2.2.1.3.2 Baleseti kockázat hatása 

A baleseti kockázat hatásai becslésénél felhasznált inputok a forgalmi modellezés alapján a következők: 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 15 617 15 617 

Busz -21 264 -22 891 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -11 229 -12 965 

213. táblázat Az „E” változat  futásteljesítmény változásai (jkm/nap) 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a baleseti kockázat pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak:  

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Baleseti kockázat változása 178 0 0 0 13 13 14 14 14 15 15 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Baleseti kockázat változása 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Baleseti kockázat változása 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17  

214. táblázat Az „E” változat  baleseti kockázatának változása (m Ft/év) 

A számítás 
főbb inputjai 

A számítás 
főbb 

eredményei 
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7.2.2.1.3.3 Környezeti hatások 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a környezeti hatások pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Légszennyezés 3 152 0 0 0 217 222 228 234 240 246 252 

Éghajlatváltozás 1 924 0 0 0 132 136 139 143 146 150 154 

Zaj 1 075 0 0 0 70 72 74 76 78 80 82 

Összesen 6 151 0 0 0 420 430 441 452 464 476 488 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Légszennyezés 224 230 236 242 248 255 261 268 272 276  

Éghajlatváltozás 137 140 144 148 152 155 160 164 166 168  

Zaj 79 81 83 85 88 90 92 94 95 96  

Összesen 440 451 463 475 487 500 513 525 533 540  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Légszennyezés 280 283 287 291 295 300 304 308 312 316  

Éghajlatváltozás 171 173 175 178 180 183 185 188 191 193  

Zaj 98 99 100 102 103 105 106 107 109 110  

Összesen 548 555 563 571 579 587 595 604 611 619  

215. táblázat Az „E” változat  környezeti hatásainak összegzése (m Ft/év) 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.2.1.3.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemköltségek változásának becslésénél felhasznált input-adatok megegyeznek a baleseti 

kockázatok számításánál bemutatott, személygépkocsik futásteljesítményére vonatkozó inputokkal.  

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a személygépkocsikra vonatkozó 

jármű üzemköltség-változás pénzben kifejezett hatásainak számításakor belterületi futással számoltunk. 

A jármű üzemköltségek az alábbiak szerint alakulnak: 

 PV 2 017 2 018 2 
019 

2 
020 

2 
021 

2022 2 
023 

2 
024 

2 025 2 
026 

Jármű üzemköltség 1 940 0 0 0 182 187 192 196 201 207 212 

 2 027 2 028 2 029 2 
030 

2 
031 

2 
032 

2 033 2 
034 

2 
035 

  

Jármű üzemköltség 107 110 113 116 119 122 125 129 130 132  

 2 037 2 038 2 039 2 
040 

2 
041 

2 
042 

2 043 2 
044 

2 
045 

  

Jármű üzemköltség 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

216. táblázat Az „E” változat  jármű üzemköltség-változása (m Ft/év) 

7.2.2.1.3.5 Szolgáltatási színvonal javulása 

Az egy utazásra jutó társadalmi hasznot az utazások számával megszorozva megkapjuk a magasabb 

szolgáltatási színvonalból származó összes hasznot, amelyet a következő táblázat tartalmaz:  

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

szolgáltatási színvonal 
javulása 

6 466 0 0 0 536 536 536 536 536 536 536 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

szolgáltatási színvonal 
javulása 

505 505 505 505 505 505 505 505 505 505  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046  

szolgáltatási színvonal 
javulása 

505 505 505 505 505 505 505 505 505 505  

217. táblázat: Magasabb szolgáltatási színvonalból származó haszon az „E” változat  esetén, millió Ft 

A számítás 
főbb inputjai 

A számítás főbb 
eredményei 
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7.2.2.1.3.6 Városfejlesztési hatások, hasznok 

A városfejlesztési hasznok a következőképpen alakultak. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Városfejlesztési hatások 1. 11 624 0 0 0 1 859 1 859 1 859 553 553 553 553 

Városfejlesztési hatások 2. 8 157 0 0 0 3 158 3 158 3 158 50 50 50 50 

Összesen 19 781 0 0 0 5 018 5 018 5 018 603 603 603 603 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Városfejlesztési hatások 1. 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2046  

Városfejlesztési hatások 1. 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

218. táblázat Városfejlesztési hatások az „E” változat  esetén (m Ft/év) 

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 



 

  

 

7.2.2.1.3.7 A hasznok összegzése 

Fentieknek megfelelően a vizsgált változat közgazdasági hasznai a következők. 

 PV 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Utazási idő megtakarítás 242 906 0 0 0 13 365 13 608 13 856 14 108 14 365 14 626 14 893 

Baleseti kockázat változása 178 0 0 0 13 13 14 14 14 15 15 

Jármű üzemköltség 6 151 0 0 0 420 430 441 452 464 476 488 

Környezeti hatások 1 940 0 0 0 182 187 192 196 201 207 212 

Városfejlesztési hatások 6 466 0 0 0 536 536 536 536 536 536 536 

Szolgáltatási színvonal javulása 19 781 0 0 0 5 018 5 018 5 018 603 603 603 603 

Összes éves haszon 277 422 0 0 0 19 534 19 793 20 056 15 909 16 183 16 462 16 746 

 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2036  

Utazási idő megtakarítás 21 019 21 401 21 791 22 187 22 405 22 624 22 846 23 070 23 296 23 524  

Baleseti kockázat változása 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15  

Jármű üzemköltség 440 451 463 475 487 500 513 525 533 540  

Környezeti hatások 107 110 113 116 119 122 125 129 130 132  

Városfejlesztési hatások 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505  

Szolgáltatási színvonal javulása 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

Összes éves haszon 22 897 23 294 23 699 24 111 24 344 24 579 24 817 25 057 25 292 25 530  

 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046  

Utazási idő megtakarítás 23 755 23 988 24 223 24 460 24 683 24 907 25 134 25 363 25 594 25 827  

Baleseti kockázat változása 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17  

Jármű üzemköltség 548 555 563 571 579 587 595 604 611 619  

Környezeti hatások 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

Városfejlesztési hatások 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505  

Szolgáltatási színvonal javulása 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813  

Összes éves haszon 25 770 26 013 26 258 26 505 26 738 26 973 27 210 27 449 27 690 27 933  

219. táblázat Az „E” változat  közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 
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7.2.2.1.4 Az E- változat összefoglaló értékelése 

A költség-haszon elemzés eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

    

Közgazdasági beruházási költség 138 510,40 

Járműüzemeltetés és karbantartás -3 075,57 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 2 348,18 

Pótlási költség 24 179,35 

Közgazdasági maradványérték 22 014,43 

Teljes közgazdasági költség 139 947,94 

Utazási idő megtakarítás 242 906,01 

Baleseti kockázat változása 177,57 

Környezeti hatások 6 151,17 

Jármű üzemköltség változása 1 940,44 

Magasabb szolg. színvonal 6 465,70 

Városfejlesztési hatások 19 781,08 

Teljes közgazdasági haszon 277 421,97 

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; Ft) 137 474,03 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 12,19% 

Hatás költség arány (BCR) 1,98 

220. táblázat Az „E” változat  közgazdasági eredményeinek összegzése (különbözet, m Ft) 

7.2.2.2 Az A és az „E” változat ok összevetése 

   ”A” változat  „E” változat  

Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; m Ft) 170 442,36 137 474,03 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR;%) 15,62% 12,19% 

Hatás költség arány (BCR) 2,70 1,98 

221. táblázat Az A és „E” változat ok eredményeinek összehasonlítása 

Az akadálymentesített változat BCR mutatója alacsonyabb, mint az akadálymentesítés 

nélküli hálózati változat mutatói. Az akadálymentesítés társadalmi hasznaiban a 

kényelem növekmény miatt érzékelt felhasználói költség csökkenése szerepel, az 

akadálymentesítés szükségessége emiatt nem elvethető, ugyanakkor ütemezésben 

figyelembe vehető a kapott eredmény. 
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8 A KIVÁLASZTOTT KOMPLEX 

VÁLTOZAT BEMUTATÁSA 

8.1 Műszaki tartalom részletes leírása 

8.1.1 Infrastruktúra és járműigény 

A kiválasztott változat műszaki tartalmát a 7.2.1.1.1. fejezet mutatja be. 

8.1.2 Az üzemeltetéshez szükséges üzemi kapcsolatok 

A kiválasztott komplex hálózatfejlesztéssel bővített fővárosi villamos hálózaton, a 

várható járműbeszerzések és tervezett járműtelepi fejlesztések együttes figyelembe 

vételével, áttekintésre került az üzemeltetéshez szükséges üzemi kapcsolatok 

rendelkezésre állása. 

Hálózati szinten vizsgálva, az alábbi irányokon volt indokolt a kapcsolatok meglétének 

áttekintése. A helyszínek száma, az üzemeltetési prioritások ismeretében bővítésre 

kerülhet. 

 14 villamos – új ”Józsefváros” kocsiszín 

 A kiszolgálás a Hungária krt-on át biztosítható 

 A kiszolgálás biztosítható a Teréz krt-on keresztül, a Nyugati téren, a 

tervezett üzemi delta vágányokon, ha a tervi elrendezés a körúti vágányokban 

vágánykapcsolattal bővül. 

 67 viszonylat – új ”Pólus” kocsiszín 

 Az új kocsiszín felől az Erdőkerülő utca felé, a Zsókavár utcánál biztosítandó 

kapcsolati igény esetén, a javasolt A műszaki változatnak megfelelő 

elrendezésben 

 szükséges a Nyírpalota utcán vágánykapcsolat létesítése, a belvárosi 

oldalon 

 vagy a tervezett átszelések (fél)átszelési kitérőkkel való helyettesítése 

 Zsókavár utcánál az EMT-ben szintén vizsgált B helyszínrajzi elrendezés a 

kapcsolatot közvetlenül biztosíthatja az Erdőkerülő u. vá. felé 

 A Mexikói útnál a tervi elrendezés a kapcsolatot – indirekten – biztosíthatja 

 24 viszonylat – Új Pólus kocsiszín 

 A Keleti pályaudvarnál a 24-es villamos Thököly úti vonalba való bekötése 

biztosítja a kapcsolatot. 

 A Bosnyák tér tervezett elrendezése szerint, a 3-as vonalán keresztül, 

jelentősebb többletúttal, a kapcsolat más útvonalon is megoldható. 
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 3 viszonylat – Új Pólus kocsiszín 

 Bosnyák tér tervezett elrendezése – indirekten – biztosíthatja. 

 Mexikói úton a delta kapcsolat megépíthető. 

8.2 A komplex hálózati projekt hatásai 

8.2.1 Modellezett forgalmi hatások 

A kiválasztott változat modellezett forgalmi hatásait a 7.2.1.3.1. fejezet mutatja be. 

8.2.2 Társadalmi-gazdasági hatások 

A társadalmi-gazdasági hatások tekintetében a hálózati fejlesztések hatásait közvetlenül 

a fenntartó és a használó oldaláról, közvetve a városfejlesztési hatásokon keresztül 

értelmezhetjük. A közvetlen hatások a használót érintő elemei a kényelmesebb és 

gyorsabb utazás, amely a számára fontos célpontok, mint pl. munkahely, vendéglátó- és 

szórakozóhelyek, bevásárlási és rekreációs lehetőségek, elérhetőségét javítja. Ezen 

közvetlen elérhetőségi hatás a használó számára időmegtakarítást jelent; a projekt 

nélküli esethez képest „megspórolt” időt a használó jellemzően rekreációs céllal 

használja fel. Ezek alapján a használó számára a projekt elsősorban az életminőség 

javulását eredményezi, amely azonban közvetett hatásmechanizmusokon keresztül 

jelentkezik. A használó számára ezen hatások egyértelműen jelentősnek mondhatók, és 

a fejlesztett hálózatot nap mint nap használók – tehát Budapest lakosságának túlnyomó 

része – esetében jelentkeznek.  

A fenntartó számára a fejlesztések a közösségi közlekedés hatékonyságának 

növekedését eredményezik. Ez elsősorban üzemköltség megtakarítást jelent, amely a 

város számára „el nem költött” forrásként jeleneik meg. Ezen megtakarítás a városi 

költségvetésben is megjelenik, így a város egyéb feladatai ellátására, mint például 

oktatás, egészségügy, kultúra, szociális feladatok, vagy a városfejlesztésre (közterület-

rendezés, rehabilitációs projektek) jelentősebb forrásokat tud biztosítani. A hatékonyág 

növekedésének közvetett hatása tehát összességében és közvetve a települési 

szolgáltatások és a települési imázs javulását is eredményezi, amely az életminőség 

javulásában, és áttételesen a város vonzerejének növekedésében is megjelenik. A 

hatások nagysága – tekintettel a fővárosi feladatok számosságára és a szükséges 

források nagyságrendjére – nem tekinthető jelentősnek.  

A közvetett hatások elsősorban azon területeken jelentkeznek, amelyek új vonal 

építésével, vagy új viszonylatok kialakításával érintettek. Ezen hatásterületek a főváros 

viszonylag jelentős területeire kiterjednek. A településfejlesztési hasznok esetében a 

villamos- és trolihálózat fejlesztésének infrastrukturális jellegét kell kiemelni. Ez 

esetünkben azt jelenti, hogy a magas színvonalú és gyors közösségi közlekedés ugyan 

egy fontos feltétele a város vagy városrész fejlődésének, azonban a jó 

közlekedésföldrajzi adottság önmagában a legritkább esetben elégséges ahhoz, hogy 
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egy-egy érintett terület települési problémái megoldódjanak, vagy, hogy a település/rész 

fejlődési dinamikája jelentősen megváltozzon. Más szavakkal, csak azért mert egy 

területen megjelenik egy új villamos pálya és rajta a villamos, általában nem várható a 

terület automatikus és jelentős felértékelődése. 

A fejlesztések keretében tervezett közterületi fejlesztések már egy újabb lépcsőt 

jelentenek a fejlesztési hatások tekintetében, azonban nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy a közterület jellemzően nem a közlekedési infrastruktúra része, hanem a 

város – és elsősorban az érintett közvetlen hatásterület – egy fontos szerkezeti és 

városépítészeti eleme. A közterület-fejlesztési elemek esetenként – különösen a jó 

közösségi közlekedési ellátottságú, belvárosi, de rossz közterületi minőségű területeken 

– tehát önmagukban is elegendőek bizonyulhatnak egy-egy terület problémáinak 

kezelésére, azonban ez esetben a projekt nem pusztán közlekedés-fejlesztésként, 

hanem – kis túlzással – komplex településfejlesztésként értelmezhető.  

A fentiek szerint tehát a villamos/trolihálózat fejlesztése – és a legtöbb egyéb 

infrastruktúra-fejlesztés – esetében a szinergikus hatások jelentőségét kell 

hangsúlyozni. A szinergikus hatások alatt itt azon hatásokat értjük, amelyek kettő vagy 

több projekt azonos/átfedő hatásterületen történő együttes megvalósulása esetén, az 

egyes beavatkozások hatásának külön-külön értelmezett összegén felül jelentkeznek. 

Az infrastrukturális jellegű projektek a szinergikus hatások szempontjából jellemzően 

„meghatározó” jellegűek, tehát míg hatásuk más projektekre nagy lehet, rájuk más 

jellegű projektek kevésbé hatnak.  

A kötöttpályás közlekedési hálózati fejlesztése önmagában is a szinergiák növelésére 

törekszik, hiszen az javasolt hálózati változat az egyes fejlesztési elemeket és az 

azokhoz kapcsolódó egyéb viszonylatokat összefüggéseiben, az egymással kialakítható 

kapcsolatok alapján is értelmezi. Ezen, tervezett hálózatot érintő szinergikus hatásokat 

nevezhetjük tehát „közlekedési hálózati szinergiáknak” is, ahol több infrastrukturális 

projekt együttes hatásáról beszélhetünk, amelyet az egyes fejlesztések közterület-

fejlesztési elemei is kiegészítenek; ezen utóbbi szinergikus hatás a projekten belül 

jelentkező „belső közterületi szinergia”, amelynek azonban már a közlekedési/hálózati 

hatásoktól eltérő közvetett hatásai is lehetnek. 

A városra/városrészre gyakorolt hatások esetében települési szinergiákról beszélhetünk; 

itt a hangsúly a közterületi elemeket is magába foglaló hálózati projekten kívüli, egyéb 

városfejlesztési projektekhez való kapcsolódáson van. Ezen „külső” projektek 

hatásainak, lehetséges kapcsolódásainak egyértelműen határt szab az adott projekt 

jellege, a hatásterületek átfedésének mértéke, illetve maga a hatásterület 

városszerkezeti és funkcionális jellemzői. 

Történelmi távlatokban „beállt”, kialakult, és jó minőségű települési szövetbe beágyazott 

projektek esetében a villamos/trolihálózati fejlesztéseknek igen mérséklet hatásai 

vannak. Itt a települési formák, funkciók, beépítések adottak, a városfejlődés 

meghatározó momentumai már lezajlottak, és a közterületi megújítási projektekkel 

ellentétben általában nincs lehetőség jelentősebb szerkezeti változást eredményező 

városfejlesztési projekt megvalósítására; ilyen települési közegben tervezett 
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fejlesztéseknek tekinthetők pl. a belvárost érintő hálózati fejlesztések, de a már kialakult 

elővárosi családi házas övezetek egy része is ebbe a csoportba sorolható. 

Abban az esetben, már jelentősebb városfejlesztési szinergiákra számíthatunk, ha a 

projekt bár történelmileg kialakult, jó funkcionális ellátottságú városi szövetben, de 

leromlott minőségű települési térben valósul meg. Ezen területek elsősorban egyes 

belső városi területeken (szlömösödő belvárosi területek, pl. VIII. kerület), a belső és 

átmeneti zóna határán, illetve az átmeneti zónában találhatók. Itt elsősorban a tervezett 

fejlesztések közterületi elemeinek hatását kell kiemelni, hiszen ezen területeken a 

közösségi közlekedési lefedettség jellemzően megfelelő. Itt a párhuzamosan 

megvalósuló projektek köre is kiszélesedhet, hiszen ezeken a területeken már nagyobb 

fejleszthető területek találhatók, és minőségi megújulás mellett (pl. önkormányzatok által 

kezdeményezett komplex városrehabilitációs projektek, lakótelep-megújítási programok) 

a funkcionális bővülés lehetősége is legtöbbször fennáll. A potenciálisan kapcsolódó 

projektek megvalósítói itt az önkormányzatok és a magánberuházók; míg a jelentősebb 

szinergiák kialakulásának az első esetben a szűkös önkormányzati büdzsék szabnak 

határt, a magánberuházások a jelenleg kedvezőtlen befektetési környezet hatására 

halasztódnak, a tervezett fejlesztések megvalósulása bizonytalan. 

A hálózati fejlesztések legjelentősebb települési hatásai az átalakulóban lévő területeken 

jelentkeznek. Ezen városrészek jellemzően Budapest átmeneti zónájában, illetve a zóna 

külső határán találhatók, és ide sorolható néhány elővárosi terület is, ahol jelentősebb 

funkcióbővítő fejlesztések valósultak/valósulnak meg. Ezen területrészeken legtöbbször 

rendelkezésre áll olyan, jelentős nagyságú terület, amely viszonylag jó szerkezeti 

adottságokkal bír, a városban elfoglalt helye alapján jelentős, ki nem használt 

potenciállal rendelkezik. Itt a közösségi közlekedési fejlesztésekkel párhuzamosan 

megvalósuló lakó-, gazdasági-, stb. funkciójú projektek olyan nagyságrendűek lehetnek, 

amelyek már indokolhatják a nagy kapacitású kötöttpályás közlekedési kapcsolat 

kiépítését is. Az ilyen fejlesztések jellemzően a lakó-, irodapark, kereskedelmi vagy 

iparterületi fejlesztések, – esetleg ezek funkciómixe –, amelyek általában 

magánberuházások keretében, de számos egyéb települési kiegészítő elemmel 

valósulnak meg. Az ilyen projektek a válság általában leálltak, illetve a megvalósításuk 

legtöbbször csúszik, így ezen esetekben a kedvező szinergiák megjelenésének 

bizonytalansága nagy. 

A városfejlesztési szinergiák egy-egy városrész esetében tehát jelentős, és kedvező 

hatásokat eredményeznek, de ismét hangsúlyozni kell, hogy ez csak a nagyobb 

fejlesztési potenciállal bíró területekre igaz. A szinergikus folyamatok kedvező és kellő 

nagyságú megvalósulása esetén egy-egy városrész jelentősebb felértékelődése is 

várható, amely az ingatlanpiac dinamizálását, az ingatlanállomány organikus 

megújulását is magával hozza. Ezen folyamatok a lakosság kicserélődését, új funkciók 

megjelenését, minőségi javulását eredményezik, tehát míg összességében az érintett 

területen élők életminősége javul, addig más területeken, pl. a lakosság kicserélődése 

során az elköltözők „célterületein”, a szlömösödés felgyorsulásával negatív hatások is 

várhatók. 
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8.2.3 Környezeti hatások 

A kiválasztott A változat környezeti hatásai a 7.2.1.3.2. fejezetben kerültek ismertetésre. 

8.3 A kiválasztott komplex változat intézményi 

elemzése 

Az intézményi elemzésnek ki kell térnie a következőkre: 

 a támogathatóság és az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályainak 

figyelembevételével, - a kedvezményezett kérdésére, 

 az EU társfinanszírozással megvalósított fejlesztéssel létrehozott „eszközök” 

tulajdonviszonyaira, és 

 a fejlesztés utáni működtetés kérdéseire  

 Az intézményi elemzés során vizsgált jogszabályok: 

 a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és 

az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 

31-i, 1370/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet; 

 a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 

2007. október 23-i, 1371/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet; 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény; 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

 a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény. 

 a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény; 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény; 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 

21.) MT rendelet; 

 a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) 

Korm. rendelet;  

 a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti 

személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) számú Korm. 

rendelet; 

 a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 

szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet; 

 a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 

továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 

útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
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 Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) 

Főv. Kgy. rendelet 

8.3.1 A szolgáltatás meghatározása 

A Vasúti közlekedési tevékenység – így a helyi vasúti közlekedés is - kettős tartalommal 

bír: 

 egyrészt a vasúti pályahálózat működtetéséből,  

 másrészt a vállalkozó vasúti tevékenységből áll. 

Ennek megfelelően a Projektben tervezett szolgáltatást is két részre kell bontani. Első 

lépésként vizsgálnunk kell a vasúti pálya üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatást. 

A pályahálózat működtetésére vonatkozó szabályokat a vasúti közlekedésről szóló 

2005. évi CLXXXIII. Törvény (Vtv.) tartalmazza. 

A pályahálózat működtetésére vonatkozó szabályokat a Vtv. tartalmazza. A vasúti 

pályahálózat működtetése körébe tartozik a vasúti pályahálózat: 

 üzemeltetése és fenntartása, 

 létesítése, 

 felújítása, 

 fejlesztése, 

 megszüntetése, valamint 

 az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, továbbá a vasúti pályahálózat 

használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása, vagyis az úgynevezett 

vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatások. 

Helyi vasúti pályát és tartozékait magába foglaló pályahálózat működtetését bármely 

gazdálkodó szervezet végezheti. 

A vasúti pályahálózat működtetésének elemei közül a létesítést, felújítást és fejlesztést a 

vasúti pályahálózat működtetője vagy a fejlesztési közreműködő végzi.  

A Vtv. szerint, vasúti üzemi létesítmény: a vasúti közlekedés lebonyolításához 

szükséges ingatlan (épület, illetve építmény, az alatta levő földterülettel együtt), amely 

nélkül a vasúti közlekedési tevékenység nem vagy csak jelentős nehézség árán lenne 

folytatható (pl. forgalmi épület, javító pályaudvar, vasútállomás és megállóhely, vasúti 

felvételi épület közvetlenül az áruforgalom és a személyforgalom lebonyolítására és 

kiszolgálására szolgáló része, az utastájékoztató berendezés, a különböző 

nyomtávolságú pályák közötti átjárhatóságot szolgáló létesítmények), kivéve a vasúti 

pályát és tartozékait. 

Az állomás és megállóhely tehát vasúti üzemi létesítménynek minősül, aminek része az 

alatt levő földterület, ugyanakkor nem része a vasúti pálya, illetve annak tartozékai. 

A „személyszállítási szolgáltatásokról” szóló 2012. évi XLI. törvény (Szsztv.) határozza 

meg, a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó releváns jogszabályi definíciókat. A 

A működtetés, kezelés 

A személyszállítási 
szolgáltatás 
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Projekt szempontjából lényeges személyszállítási szolgáltatás fogalmát az alábbi 

törvényi definíciók segítségével határozhatjuk meg: 

 helyi személyszállítási szolgáltatás, 

 közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, 

amelyet – a közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében – bárki igénybe vehet; 

 személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontja 

szerint, közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási szolgáltatás. 

A személyszállítási szolgáltatási tevékenység továbbra is a végzéséhez szükséges 

működési engedély birtokában, közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. 

A vasúti személyszállítási közszolgáltatást nyújtó vállalkozó vasúti társaság köteles 

közforgalmú menetrendet készíteni és azt közzétenni, abban elkülönítetten 

megjeleníteni a vasúti személyszállítási közszolgáltatást. 

A közszolgáltatási szerződés megkötésére az önkormányzat nevében az önkormányzat 

képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester, vagy a kijelölő 

jogszabályban foglaltak alapján – a rendeletben megjelölt közlekedésszervező jogosult.  

A közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel 

nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, 

valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult. 

Az ellátásért felelős a közszolgáltatások kötelezettség nyújtásával összefüggő 

ellentételezése során a közszolgáltatások ellátásának gazdasági ellenőrizhetősége 

érdekében – az érintett közlekedési szolgáltató működőképességének fenntartására 

vonatkozó megalapozott érdekek figyelembevételével – olyan finanszírozási rendszert 

köteles kialakítani, amely biztosítja a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedési 

infrastruktúra költségei, a közlekedési szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt 

költségei, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások keretében megvalósuló 

utazások során az állam által, jogszabályban biztosított utazási kedvezmények 

ellentételezéséhez nyújtott támogatások egyértelmű elkülönülését. 

A személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, 

továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények közszolgáltatási 

szerződésben, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban 

meghatározott személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képzett 

kedvezményes díjak kedvezménycsoportonként történő elkülönítése mellett, az 

általános forgalmi adót nem tartalmazó mértékben kerülnek meghatározásra. 

Az ellátásért felelős a díjat megállapíthatja tételesen vagy a díj kiszámítására vonatkozó 

módszer meghatározásával. A díjat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő 

közlekedési szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire 

és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az 

elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási 

közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét. 

Közszolgáltatási 
szerződés 

A közszolgáltatások 
finanszírozása, az 
ellentételezés 

A személyszállítási 
közszolgáltatás díjai 
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Az ellátásért felelős: 1370/2007/EK rendelet 2. cikk b) pontja szerinti illetékes hatóság, a 

Projekt esetében a települési önkormányzat, valamint önkormányzatok társulása. 

Az Önkormányzatok a helyi közszolgáltatás tekintetében meghatározott feladata: 

 a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, 

 a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás megrendelése 

 a helyi közlekedés díjainak megállapítása. 

 a helyi közforgalmú vasúti közlekedés fejlesztésére vonatkozó – az országos, a 

térségi és az elővárosi közforgalmú vasúti közlekedéssel, valamint az épített és 

természeti környezet védelmével összehangolt, a fejlett információs és 

kommunikációs technológiák alkalmazására alapozott – koncepciók jóváhagyása, 

valamint azok végrehajtásának megszervezése, 

 az önkormányzat tulajdonában lévő vasúti pályák fejlesztése, működtetése, 

 helyi közforgalmú vasúti társaság alapítása. 

 A helyi közlekedést önként vállalt feladatként ellátó önkormányzat feladatkörébe 

tartozik: 

 a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények 

meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, egy vagy több vonalra vagy 

járatra) és ezek érvényesítése a szolgáltatóval szemben, 

 a helyi, valamint az országos, regionális és elővárosi személyszállítási 

közszolgáltatások összehangolása, 

 a személyszállítási közszolgáltatásokat végző közlekedési szolgáltatók 

működésének folyamatos nyomon követése, a szolgáltatók személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek, valamint fejlesztésnek nem 

minősülő beruházási tevékenységeinek összehangolása, koordinálása, 

 a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és 

a lakosság számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és 

környezeti hatások figyelembevételével a legalkalmasabb szolgáltató kiválasztása 

és megbízása, a szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és 

ellenőrzése, valamint 

 az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető 

közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésére és 

fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése. 

Közlekedési szolgáltató: a Vtv.-ben meghatározott vasúti hatóság és vasúti igazgatási 

szerv, az e törvényben meghatározott közlekedési hatóság által kiadott, a tevékenység 

végzésére jogosító engedély birtokában e törvény alapján személyszállítási szolgáltatási 

tevékenységet végző gazdálkodó szervezet lehet. 

Az önkormányzat a törvényben meghatározott feladatokat a feladat ellátásához 

szükséges forrásokkal együtt – az állam vagy az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában, vagy kizárólag az állam és az önkormányzat közös tulajdonában álló 

Az alapellátásért felelős 
szervezet, 
közlekedésszervező, 
közszolgáltató 

A közlekedésszervező 
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korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló 

költségvetési szerv formájában működő – közlekedésszervezőnek adhatja át. A 

közlekedésszervező működése alatt az állam vagy az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonjogának, vagy az állam és az önkormányzat közös kizárólagos tulajdonjogának 

fennállását folyamatosan biztosítani szükséges. 

Az önkormányzat az átadott feladatok tekintetében szakmai felügyeletet gyakorol a 

közlekedésszervező felett. 

Amennyiben a közlekedésszervező valamely közszolgáltatási tevékenysége gazdasági 

tevékenységnek minősül akkor azt kizárólag az Európai Unió által az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének alkalmazása érdekében 

kiadott kötelező jogi aktusnak és az 1370/2007/EK rendeletnek megfelelő 

közszolgáltatási szerződés alapján végezheti. 

Az önkormányzat a közlekedésszervezőt meghatározott feladatok átadására 

jogszabályban jelöli ki. A kijelölő jogszabályban meg kell határozni: 

 a közlekedésszervező szervezeti alapját biztosító gazdasági társaságot vagy 

költségvetési szervet, 

 a közlekedésszervező működésének területi határait, 

 a feladatátadás célját, 

 az átadott feladatok körét, 

 azon feladatokat, amelyeket az átvevő az átadott feladatokon túl önként elláthat, 

 a feladat ellátásához szükséges döntési jogköröket, a jogkörök gyakorlásának 

módját, valamint az ahhoz kapcsolódó eljárásokat, 

 a döntési jogkörök megosztása esetén az együttműködési kereteket, valamint 

 a feladatok ellátásához, valamint a közlekedésszervező működéséhez szükséges 

források átadásának módját, 

 a közlekedésszervező felett gyakorolt szakmai felügyeleti jogkör gyakorlásának 

módját, 

 a területileg érintett ellátásért felelőssel történő együttműködés kereteit, valamint 

 a feladatok ellátásával kapcsolatos további szükséges feltételeket. 

A kijelölő jogszabály a közlekedésszervező feladatává teheti az utastájékoztatást, a 

menetrend megtartását kizáró, előre nem látható esemény esetére a menetrendi és 

utastájékoztatási intézkedések rendjének meghatározását, a jegy- és bérletértékesítést, 

illetve a jegy- és bérletellenőrzést, valamint a bevételek beszedését. Ha a kijelölő 

jogszabály a bevételek beszedését a közlekedésszervező feladataként rögzíti, a 

közlekedési közszolgáltatásokkal kapcsolatos díjbevételek beszedésére, szociális 

menetdíj-támogatás igénylésére a közlekedésszervező az e törvényben meghatározott 

szabályok szerint jogosult és kötelezett. 
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A feladat átadásával kapcsolatos részletes szabályokat, az átadott feladatok pénzügyi 

és teljesítményi korlátait, valamint a kötelező és az önként vállalt feladatok számviteli 

elhatárolásának szabályait – a kijelölő jogszabályban meghatározott alapfeltételek 

alapján – feladat-ellátási szerződésben rögzítik. 

A közlekedésszervező a kijelölő jogszabályban, vagy a feladatellátási szerződésben 

meghatározott feladatok teljesítését nem adhatja át másnak, de jogosult a feladatok 

teljesítésébe a kijelölő jogszabályban, vagy a feladat-ellátási szerződésben 

meghatározott módon és mértékben közreműködőt bevonni. 

A hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a BKK Zrt. a közfeladat ellátásának 

felelőseként - mint megrendelő - Közszolgáltatási Szerződés keretében megbízza a 

szolgáltatókat a Közforgalmú Személyszállítási Szolgáltatás biztosításával. 

A 2012. május 1-től érvényes megállapodás aláírásával a BKK Zrt. a BKV Zrt-t mint 

„belső szolgáltatót” bízta meg a Közszolgáltatási Tevékenység végzésével. Erre a 

megbízásra Közvetlen Odaítélés keretében került sor. A szerződés alapján a BKV 

kizárólag Budapest közigazgatási területén jogosult és köteles Közszolgáltatási 

Tevékenységet végezni azzal, hogy Budapest közszolgáltatási területén valamint a 

Budapesttel szomszédos települések területére belépő kimenő útvonalakra is 

vonatkozik. A BKV a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítésének ellentételezéseként 

Tömegközlekedési Kompenzációra jogosult, illetve a BKK a Kompenzáció teljesítésére 

köteles a szerződésben meghatározott feltételekkel. 

A BKK Zrt. a projekt megvalósítása során létrejött eszközöket befejezetlen 

beruházásként tartja nyilván, majd azt a BKV Zrt. számára a szerződésben 

meghatározott módon, támogatással együtt tulajdonába adja, amely biztosítja az ÁFA 

visszaigényelhetőségét. (Az eszközök egy része térítés nélkül kerül átadásra: a 

Fővárosnak a közutakhoz kapcsolódó fejlesztések, a közműszolgáltatóknak a 

közművekhez kapcsolódó fejlesztések). A BKV Zrt. a vagyontárgyak működtetetéséről 

és fenntartásáról köteles gondoskodni. A BKV Zrt. a közszolgáltatási szerződésének 

esetleges megszűnése esetén a projektből létrehozott eszközöket a BKK Zrt. számára 

szerződésben meghatározott módon köteles visszaadni. 

A más, Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok, közmű szolgáltatók 

tulajdonában lévő, a projektben fejlesztésre kerülő eszközök (érintett közútrészek, 

közművezeték-részek) fenntartását a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az érintett 

eszközök vonatkozásában illetékességgel bíró tulajdonosok, vagy a kezelésre kijelölt 

szervezetek végzik a projekt lezárását követően, tekintettel arra, hogy ez az ő 

kötelezettségük, hatáskörük, ezért ezen fejlesztéseket az illetékes tulajdonosok fogják 

aktiválni. Ebből következően ezen eszközöknek az 1083/2006 EK rendelet szerint a 

projekt fizikai befejezését követő 5 éven keresztül történő fenntartását a BKK Zrt. úgy 

tudja biztosítani, hogy ennek kötelezettsége rögzítésre kerül azokban a 

dokumentumokban, amelyek a projekt befejezését követően az érintett eszközök 

átadásáról készülnek a BKK Zrt. és a megfelelő tulajdonosok között a fent hivatkozott 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján. 

A közszolgáltatás 
megrendelése és 
ellátása a Fővárosban  
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A közúti közlekedési szolgáltatások illetve közszolgáltatás tekintetében a közúti 

közlekedésről 1988. évi I. törvény határoz meg rendelkezéseket. 

Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. 

Magánútnak minősülnek a természetes személyek, jogi személyek és a jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tulajdonában álló területen lévő 

utak. Magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló 

területen lévő, közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában, valamint a 

vízügyi igazgatási szerv kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a 

kerékpáros forgalom számára megnyitott út. 

A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni.  

Az út kezelői helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat, vagy a fenntartásra, a 

fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, 

vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os 

részesedéssel rendelkezik; 

Az út kezelője építtetőnek minősül a vele – az országos közutak kezelésének 

szabályozásáról szóló miniszteri rendelet alapján – megkötött szerződés szerinti 

felújítási, karbantartási, illetőleg fejlesztési feladatok tekintetében. 

Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítéséhez, korszerűsítéséhez 

(továbbiakban együtt: építés), forgalom részére történő átadásához, megszüntetéséhez, 

elbontásához – mint fontos közérdekű és közcélú tevékenység végzéséhez – a 

közlekedési hatóság engedélye szükséges.  

A helyi önkormányzat – az országos közút tulajdonosának és vagyonkezelőjének 

előzetes hozzájárulásával és a közút kezelőjének szakfelügyelete mellett – építtetőnek 

minősül az országos közutat vagy annak területét érintő autóbuszöböl-építés, 

útcsatlakozás kiépítése, kerékpárút-építés, csapadékelvezető rendszer, parkolósáv és 

járda kiépítése esetében.  

A közútkezelő a fentiek alapján megkötött szerződés szerint az alábbi feladatok ellátása 

során járhat el építtetőként: 

 pihenőhelyek felújítása, bővítése, tengelyterhelés mérő helyek kialakítása, 

 jelzőlámpa telepítése, ITS (Intelligent Transport System) közlekedési rendszerek 

kiépítése, 

 zárt és nyílt vízelvezető rendszerek építése, felújítása; áteresz és csatlakozó 

műtárgyak (tisztító berendezések) építése, környezetvédelmi berendezések építése 

(olaj- és hordalékfogó műtárgy, purátor stb.), 

 zajvédő falak építése, támfalak építése, 

 védőkerítések átépítése, 

 magasépítési engedélyezési ügyek (meglévő mérnökségek felújítása, új építések), 

 gyalogátkelőhely kiépítése, 

A közutakra vonatkozó 
szabályozás 
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 forgalomcsillapító építése sávelhúzással, középszigettel, 

 autóbusz-öböl kiépítése, 

 közúti híd műtárgyak teherbírás növekedéssel és szélesítéssel nem járó 

rekonstrukciója, tartószerkezetek teherbírását, kialakítását, átalakítását nem érintő 

felújítások, 

 a forgalmi terhelés miatt indokolt új sáv építése, sávszélesítés, ívkorrekció, 

csomóponti felállósáv és kanyarodó sáv kialakítása és a meglévő csomópontok 

átépítése, valamint 

 a gyorsforgalmi utak tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott fejlesztési 

munkák. 

Az utak és a közúti közlekedés esetében – jellegükből és ennek folytán kötetlenebb 

igénybevételükből fakadón - tehát az építésre, kialakításra vonatkozó szabályokat és a 

kezelésre, fenntartásra vonatkozó kötelezettségeket találjuk meg elsősorban. 

A BKK Közút végzi a fővárosi kezelésben lévő főútvonalak, valamint a tömegközlekedés 

által igénybevett, összességében mintegy 1043 km hosszúságú közúthálózat és az 

ahhoz kapcsolódó kerékpárutak, hidak, aluljárók, magasságkorlátozó kapuk és egyéb 

műtárgyak üzemeltetési  feladatait. Az üzemeltetésre átvett útvonalakon folyamatosan 

gondoskodik az útfenntartási feladatok megrendeléséről, a kiviteli munkák műszaki 

ellenőrzéséről. Az Áfa-visszaigényelhetőség szabályai 

8.3.2 A kedvezményezett meghatározása 

A kedvezményezett fogalmát a Tanács 1083/2006/EK rendelet10 2. cikk 4. pontja 

határozza meg. E szerint a kedvezményezett: a közszférához vagy a magánszférához 

tartozó gazdasági megvalósító, szervezet vagy cég, amely felelős a műveletek 

kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért. A Szerződés11 

87. cikke szerinti támogatási rendszerek összefüggésében a kedvezményezettek a köz- 

vagy a magánszférához tartozó vállalkozások, amelyek egyedi tervet hajtanak végre, és 

állami támogatásban részesülnek.  

A kedvezményezett főbb feladatait a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 

tartalmazza.  

Az Önkormányzat, mint kedvezményezett a jelenlegi szabályozás alapján biztosíték 

adására nem kötelezett. 

                                                           
101083/2006/EK rendelete 2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 

1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

11 Szerződés az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról (1957. március 25.) 

Közútkezelés a 
Fővárosban 
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A kedvezményezettek projekttel kapcsolatos tájékoztatásra és nyilvánosságra 

vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatait az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a 

tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. 

december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet 8. cikke tartalmazza. E szerint a 

kedvezményezett feladata, hogy a nyilvánosságot a 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdésben 

előírt intézkedések útján tájékoztassa az alapoktól kapott támogatásról. 

A fenti jogszabályok közvetlenül nem rendelkeznek a fejlesztéssel létrehozott eszközök 

tulajdonjogáról, azaz a támogatásban részesülőről. Erre vonatkozóan az 1083/2006/EK 

rendelet műveletek tartósságáról szóló 57. cikkében előírtakat kell figyelembe venni. 

Ennek (1) bekezdése szerint a tagállam vagy az irányító hatóság (IH) biztosítja, hogy 

egy művelet csak akkor tartja meg az alapokból származó hozzájárulást, ha a művelet 

befejeződését követő öt éven belül a műveletet illetően nem történik olyan jelentős 

módosulás, amely: 

 jellegét vagy végrehajtási feltételeit érinti, illetve valamely cégnek vagy közjogi 

szervnek jogtalan előnyt biztosít, és 

 valamely infrastruktúraegység tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változásból 

vagy egy termelőtevékenység megszűnéséből ered. 

A fent említett bármely módosulásról a tagállam és az IH éves jelentésben tájékoztatja a 

Bizottságot, amely tájékoztatja erről a többi tagállamot (57. cikk (2) bekezdés). 

Ez alapján magában a támogatási szerződésben a támogatási kérelem alapján a 

kedvezményezett és a támogatásban részesülő, a létrehozott eszközök tulajdonosává 

váló szervezetek eltérhetnek, de azok 5 éven belül nem változtathatóak. Ha a 

kedvezményezett egy személyben támogatott is, akkor természetesen az előírások 

mindkét csoportja vonatkozik rá.  

A fejlesztés eredményeinek fenntartása alapvető követelménye az EU-társfinanszírozás 

megszerzésének. A hosszú távú fenntarthatóságot a támogatási kérelem, illetve 

csatolandó dokumentumok több pontján is bizonyítani kell (pl. műszaki állapot 

előrejelzése, pénzügyi elemzés a megvalósíthatósági tanulmányban). Az EU-

támogatások célja értelmében a hosszú távú fenntarthatóság a fejlesztéssel elért 

eredmények fenntartását jelenti. Ez esetünkben a fejlesztéssel kialakított közösségi 

közlekedés szolgáltatási színvonalának fenntartása.  

A már idézett 1083/2006/EK rendelet műveletek tartósságáról szóló 57. cikkében 

lényegében az öt éven át tartó nyomon követési és változásbejelentési kötelezettséget 

írja elő. Tehát a jogszabályból következik, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök 

működtetése, az eredmények fenntartása, a közszolgáltatás ellátása hosszú távon 

biztosított kell, hogy legyen.  

A közszolgáltatás biztonsága megköveteli, hogy a közszolgáltatáshoz szükséges 

eszközöket a közszolgáltató jogszerűen, hosszú távon használhassa. Ez a feltétel 

teljesülhet, ha a közszolgáltató az eszközöket: 
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 tulajdonolja vagy 

 vagyonkezeli vagy 

 működtetésre megkapta. 

A Projekt során a kedvezményezetti struktúrát úgy kell kialakítani, hogy azok 

megfeleljenek a jogszabályi, támogatási előírásoknak, illetve a Projekt során létrejövő 

vagyontárgyak úgy kerüljenek tulajdonba, hogy az adózási – ÁFA – és illeték fizetési 

szempontból is a legkedvezőbb megoldást jelentsen. Tekintettel arra, hogy 

vagyonátruházás mindig illetékfizetési kötelezettséggel, illetve ÁFA mozgással jár, ezért 

ezt lehetőség szerint kerülni kell, és olyan struktúrát kell kialakítani, ahol nincs arra 

szükség. 

A kedvezményezett főbb feladatait a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 

tartalmazza. A Kormányrendelet alapján – amennyiben a Projektre vonatkozó felhívás 

nem zárja ki - projektjavaslatot a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium is 

benyújthat. A résztvevők közösen létrehozott konzorcium keretében – a konzorciumi 

együttműködési megállapodásban meghatározott módon - közösen valósítják meg a 

Projektet. 

A fejlesztés eredményeinek fenntartása alapvető követelménye az EU-társfinanszírozás 

megszerzésének. A hosszú távú fenntarthatóságot a támogatási kérelem, illetve 

csatolandó dokumentumok több pontján is bizonyítani kell (pl. műszaki állapot 

előrejelzése, pénzügyi elemzés a megvalósíthatósági tanulmányban). Az EU-

támogatások célja értelmében a hosszú távú fenntarthatóság a fejlesztéssel elért 

eredmények fenntartását jelenti. Ez esetünkben a fejlesztéssel kialakított közösségi 

közlekedés szolgáltatási színvonalának fenntartása.  

Az 1083/2006/EK rendelet műveletek tartósságáról szóló 57. cikkében lényegében az 5 

éven át tartó nyomon követési és változás bejelentési kötelezettséget írja elő. Tehát a 

jogszabályból következik, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, 

az eredmények fenntartása, a közszolgáltatás ellátása hosszú távon biztosított kell, 

hogy legyen. 

A Projekt során a kedvezményezetti struktúrát úgy kell kialakítani, hogy azok 

megfeleljenek a jogszabályi, támogatási előírásoknak, illetve a Projekt során létrejövő 

vagyontárgyak úgy kerüljenek tulajdonba, hogy az adózási – ÁFA – és illetékfizetési 

szempontból is a legkedvezőbb megoldást jelentsen. Tekintettel arra, hogy 

vagyonátruházás mindig illetékfizetési kötelezettséggel, illetve ÁFA mozgással jár, ezért 

ezt lehetőség szerint kerülni kell, és olyan struktúrát kell kialakítani, ahol nincs arra 

szükség. 

  

Konzorcium 

A közszolgáltatás és a 
projekt keretében 
létrehozott eszközök 
működtetésének, 
eredményeinek hosszú 
távú biztosítása 
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8.3.3 Támogatási kérdések 

A vasúti közszolgáltatások, illetve szolgáltatások támogathatóságával kapcsolatos, 

illetve ezzel összefüggő főbb előírások alapvetően jogszabályban meghatározottak, 

továbbá szerződésekben, üzletszabályzatokban előírtak, módszertani útmutatók, 

pályázati csomag részei lehetnek. 

A támogatások összeegyeztethetőségének vizsgálata az Európai Unióról szóló 

szerződéssel és az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: 

Szerződések) való összeegyeztethetőség elemzését jelenti. E kérdéskörben vizsgálni 

kell:  

 az általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalmát és tartalmát, 

 a közszolgáltatás fogalmát, 

 az állami támogatás kérdéskörét. 

Az Európai Unió Működésről szóló Szerződés (EUMSZ) rendelkezéseiből kiindulva a 

tagállamok saját hatáskörükben és a Szerződések alkalmazási körén belül 

gondoskodnak arról, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások olyan elvek 

alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük 

teljesítését.  

Gazdasági természetű szolgáltatások közül egyes szolgáltatásokat – mint például a 

városi közösségi közlekedés – a tagállamok, illetve az Unió speciális közszolgáltatási 

kötelezettségként definiálnak.  

A közszolgáltatás általános definíciója a Szerződésekben nincs pontosan 

meghatározva, általában a Bíróság, a Bizottság gyakorlata irányadó, illetve minden 

tagállam a saját hatáskörében határozhatja meg, mely szolgáltatásokat minősít 

közszolgáltatásnak, valamint a szolgáltatás nyújtásának feltételeit. 

A közszolgáltatás meghatározása esetében az Altmark Trans ügyben az Európai Unió 

Bírósága által hozott ítéletből C 280/00 (menetrendszerű tömegközlekedés 

üzemeltetésére támogatás - regionális közszolgáltatás) indulunk ki. Egyrészt ha az 

alábbiakban meghatározott konjunktív feltételek teljesülnek, a kompenzáció nem jelent 

állami támogatást, mivel nem jelent előnyt, másrészt ez biztosítja, hogy a vállalkozás 

nem fog a versenyt torzító vagy annak torzításával fenyegető előnyhöz jutni, 

versenypozíciójának erősödése által: 

 a vállalkozásnak rendelkeznie kell világosan meghatározott közszolgáltatási 

kötelezettséggel, amelyet teljesítenie kell; a közszolgáltatás meghatározása 

jogszabályban, szerződésben, tevékenységi engedélyben történik; 

 a kompenzáció számításának alapját képező paramétereket előre, objektíven és 

átlátható módon meg kell határozni; 

 a kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek teljes vagy részleges fedezéséhez 

szükséges mértéket, figyelembe véve az ésszerű profitot és a vonatkozó 

bevételeket; 
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 a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozást olyan közbeszerzési 

eljárással kell kiválasztani, amely lehetővé teszi azon pályázó kiválasztását, aki a 

közösség számára a szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, vagy 

 a szükséges kompenzáció mértékét azon költségek elemzése alapján kell 

megállapítani, amelyek egy tipikus – hatékonyan vezetett és felszerelt – 

vállalkozásnál felmerülhettek volna, figyelembe véve az ezen kötelezettségek 

teljesítésével járó ésszerű profitot és a vonatkozó bevételeket. 

Ugyanakkor 2009. december 3-tól lépett hatályba a vasúti és közúti személyszállítási 

közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet. A rendelet meghatározza a 

közszolgáltatási szerződések és általános szabályok tartalmi és eljárási követelményeit.  

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK Rendeletének 6 cikke szól a 

Közszolgáltatási ellentételezésről. 

Az ellentételezéssel kapcsolatos részletes szabályokat a vasúti személyszállítási 

közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni olyan módon, hogy 

 az ellátásért felelős és a vállalkozó vasúti társaság között megkötött vasúti 

személyszállítási közszolgáltatási szerződés egyértelműen rögzíti a vállalkozó 

vasúti társaság közszolgáltatási feladatait, és 

 a vállalkozó vasúti társaságot megillető ellentételezés számításának rendje 

előzetesen megszabott, objektív és átlátható módon meghatározott feltételekre 

épül, valamint 

 az ellentételezés mértéke nem haladja meg a vállalkozó vasúti társaság 

közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és az ágazatban 

elérhető ésszerű nyereségnek a díjbevétellel, fogyasztói árkiegészítéssel és egyéb 

kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. 

Amennyiben a vállalkozó vasúti társaság nem pályázat útján került kiválasztásra, az 

ellentételezés számításánál költségként az azonos jellegű és színvonalú 

közszolgáltatási feladatokat ellátó, hatékonyan működő szolgáltatók átlagköltségeit kell 

figyelembe venni. 

A közszolgáltatási szerződések odaítélése esetében főszabálynak a versenytárgyalás 

tekinthető, kivétel a közszolgáltatási szerződések odaítélése Amennyiben a vállalkozó 

vasúti társaság nem pályázat útján került kiválasztásra, az ellentételezés számításánál 

költségként az azonos jellegű és színvonalú közszolgáltatási feladatokat ellátó, 

hatékonyan működő szolgáltatók átlagköltségeit kell figyelembe venni. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK Rendelet 5. cikke foglalkozik a 

közszolgáltatási szerződés odaítélésével. A (2) bekezdés szerint: „Ha a nemzeti jog nem 

tiltja, bármely illetékes helyi hatóság határozhat úgy, hogy saját maga nyújt 

személyszállítási közszolgáltatásokat vagy közvetlenül ítél oda közszolgáltatási 

szerződéseket…”. A (3) bekezdés kimondja: „Bármely illetékes hatóságnak, amely belső 
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szolgáltatótól eltérő, harmadik személy szolgáltatásait veszi igénybe, a közszolgáltatási 

szerződéseket – a (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – 

versenytárgyalási eljárás alapján kell odaítélnie.” 

A közszolgáltatási szerződésre – az 1370/2007/EK rendeletben, illetve a Vtv-ben 

meghatározott eltérésekkel – a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell 

alkalmazni, tehát a szerződés teljes tartalma nem tartozik a felek szerződési 

szabadságának körébe, a hivatkozott jogszabályi előírásokat kötelezően tartalmaznia 

kell.  A Vtv. hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződéseket a Vtv. pályázatra 

vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. 

Az állami támogatásokra vonatkozóan rendelkezik az EUMSZ. A 107. cikk (az EKSz. 

korábbi 87. cikke) szerint: (1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső 

piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen 

formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos 

áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, 

amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

A Szerződésekkel összeegyeztethetők azok a támogatások, amelyek megfelelnek a 

közlekedés összehangolására irányuló igényeknek, vagy amelyek a közszolgáltatás 

fogalmában benne rejlő bizonyos kötelezettségek terheinek megtérítését szolgálják. 

Az összeegyeztethetőség feltételei: 

 a közszolgáltatás pontos meghatározása, 

 megbízás – hatósági aktussal, szerződéssel, 

 arányosság – csak kötelezettség többletköltségeire, 

 kereskedelem fejlődését ne érintse az uniós érdekkel ellentétes mértékben. 

Annak eldöntésére, hogy adott esetben állami támogatásról vagy általános intézkedésről 

van szó, az alábbi szempontok segítenek: 

 ha minden vállalkozásnak kedvező, az intézkedés általánosnak minősül, 

 nem minősül támogatásnak támogatás, ha az állam által megvalósított 

infrastrukturális fejlesztésért a vállalkozás piaci díjat fizet, 

 ezzel szemben, ha az infrastrukturális beruházás csak egy vagy csupán néhány 

vállalatot kedvezményez, és ezért a kedvezményezett vállalkozás(ok) nem 

fizet(nek), az állami támogatásnak minősül. 

A Bizottság közleménye Közösségi iránymutatás a vasúti vállalkozásoknak nyújtott 

állami támogatásokról (2008/C 184/07) 20. pontja szerint: az „1370/2007/EK rendelet 

hatálybalépését követően az EUMSZ 93. (a Szerződés 73.) cikke jogalapként 

közvetlenül alkalmazható a közszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet hatálya 

alá nem tartozó – különösen az árufuvarozás összehangolására nyújtott – támogatások 

Szerződéssel való összeegyeztethetőségének megállapításához. Ezért a támogatások 

összeegyeztethetőségének vizsgálatához olyan általános értelmezési keretet kell 

kidolgozni, amely megfelel a Szerződés 73. cikkével való összehangolás 
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szükségességének. Ezen iránymutatás közelebbi célja, hogy e vizsgálathoz megfelelő 

kritériumokat, valamint intenzitási küszöböket alakítson ki. Tekintettel a 73. cikk 

szövegére, a Bizottságnak ugyanakkor biztosítania kell a tagállamok részére, hogy adott 

esetben bizonyíthassák a megállapított küszöböket túllépő támogatások 

szükségességét és arányosságát.” 

A fenti iránymutatás a Szerződés 73. és 87. cikkének alkalmazására és azoknak a 

91/440/EGK irányelv szerinti vasúti vállalkozások javára szánt állami finanszírozások 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozik. Az iránymutatás a következő 

területekkel foglalkozik:  

 a vasúti vállalkozások részére az infrastruktúrák finanszírozásával nyújtott állami 

támogatás (2. fejezet),  

 a járművek vásárlásához és megújításához nyújtott támogatások (3. fejezet), 

 az adósságoknak a vasúti vállalkozások reorganizációja céljából történő állam általi 

elengedése (4. fejezet),  

 a vasúti vállalkozások szerkezetátalakításához nyújtott támogatások (5. fejezet),  

 a közlekedés összehangolására nyújtott támogatások (6. fejezet), 

 a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami kezességvállalások (7. fejezet). 

Ezzel szemben a fenti iránymutatás nem tér ki a közszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló rendelet részletes alkalmazási szabályaira, mert ennek tekintetében a Bizottság 

még nem alakított ki döntéshozatali gyakorlatot. 

A támogatható költségeket a következő tényezők alapján kell meghatározni: 

 a vasúti infrastruktúra használatához nyújtott támogatásokat illetően a támogatható 

költségek az infrastruktúra használatával járó, a vasúti vállalkozás – de nem egy 

környezetszennyezőbb versengő szállítási mód – által viselt többletköltségek; 

 az externális költségek csökkentéséhez nyújtott támogatásokat illetően támogatható 

költség az externális költségek azon része, amely a vasúti szállítás folytán más 

versengő szállítási módokhoz viszonyítva elkerülhető; 

 a kölcsönös átjárhatóságot elősegítő támogatások terén a támogatható költségek, 

amennyiben hozzájárulnak közlekedés összehangolásának céljához, magukban 

foglalják a biztonsági és kölcsönös átjárhatósági rendszerek kiépítésével, vagy a 

zajártalom csökkentésével kapcsolatos beruházásokat, mind a vasúti infrastruktúra, 

mind a járműállomány területén. Különösen az ERTMS (European Rail Traffic 

Management System – európai vasúti forgalomirányítási rendszer) és minden más, 

a vasúti szolgáltatások európai piacán a műszaki akadályok megszüntetésére 

képes hasonló intézkedés alkalmazásához kapcsolódó beruházások támogathatók; 

 mind a vasúti infrastruktúra használatához, mind az externális költségek 

csökkentéséhez nyújtott támogatásnak szigorúan korlátozódnia kell azon 

alternatívköltségek ellentételezésére, amelyek a vasúti szállításnak egy másik, 
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környezetszennyezőbb szállítási mód helyett történő igénybevételéhez 

kapcsolódnak, 

 az infrastruktúra használatához és az externális költségek csökkentéséhez nyújtott 

támogatásoknak valós távlatokat kell nyújtania a vasútra áttért forgalom fenntartása 

számára annak érdekében, hogy a támogatás a forgalom tartós átterelését 

eredményezhesse. 

A támogatás szükségessége és arányossága akkor vélelmezhető, ha a támogatási 

intenzitás nem éri el a következő értékeket: 

 az infrastruktúrahasználathoz nyújtott támogatások esetében a vasúti közlekedés 

összköltségének 30 %-a, és a támogatható költségek 100 %-a; 

 az externális költségek csökkentéséhez nyújtott támogatások esetében a vasúti 

közlekedés összköltségének 30 %-a és a támogatható költségek 50 %-a; 

 a támogatható költségek 50 %-a a kölcsönös átjárhatóságot elősegítő támogatások 

esetén. 

E küszöbök felett a tagállamoknak kell bizonyítaniuk az érintett intézkedések 

szükségességét és arányosságát. 

8.3.4 Tulajdonjogi kérdések 

A helyi vasúti pálya az önkormányzat vagy olyan szervezet tulajdonában állhat, 

amelyben az önkormányzat legalább többségi irányítást biztosító befolyással 

rendelkezik. 

A Vtv. által egyértelműen meghatározott tulajdonjogi kérdések, rendelkezések a vasúti 

pálya tulajdonjogára vonatkoznak. 

A Vtv. a vasúti pálya tulajdonjoga kapcsán többször használja a többségi irányítást 

biztosító befolyás fogalmát. 

A többségi irányítást biztosító befolyás fogalmát a 2006. VII. 1-től hatályon kívül 

helyezett, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 290. §-a határozta 

meg: ”Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a tag, illetve részvényes (a 

továbbiakban: uralkodó tag) ha az ellenőrzött társaságnál a szavatok több mint ötven 

százalékával rendelkezik.” 

A jelenleg hatályos Gt. ezt a fogalmat már nem alkalmazza. Kizárólag a minősített 

többséget biztosító befolyásszerzésre vonatkozó szabályokat határoz meg. Az 52. § 

szerint minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített befolyásszerző 

az ellenőrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább hetvenöt 

százalékával rendelkezik. A közvetett befolyást a Ptk. 685/B. § (3) bekezdése szerint 

kell megállapítani. 

A Ptk. hivatkozott rendelkezése szerint a többségi befolyás: az olyan kapcsolat, 

amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi 

személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással 

A vasúti pálya 
tulajdonjoga 
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rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben 

meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és  

 jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai 

többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy 

 a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján 

egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. 

Fontos rögzíteni, hogy a „befolyás” fogalom mindig az irányításra – a szavazatokra - és 

nem a tulajdonrész mértékére vonatkozik. 

Ebben nem tesz különbséget egyik hivatkozott törvény sem, és a 2007-2013. 

programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához 

kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet is a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban 

rendelkezik: „22. Többségi tulajdon: ha egy tulajdonos közvetlen tulajdoni 

részesedésének vagy szavazati jogának mértéke több mint ötven százalék”. 

Ebből következően a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 40. § (1) 

bekezdésében foglalt feltételek - amely előírja, hogy az önkormányzat legalább többségi 

irányítást biztosító befolyással rendelkezzen a vasúti pályát tulajdonló szervezetben.  

A helyi közutak a települési vagy területi önkormányzatok tulajdonában vannak. 

Az egyes eszközök tulajdonlása a következő formában történik: 

 A BKK Zrt. tulajdonába kerülnek a projekt keretében fejlesztett eszközök. Ezen 

érintett eszközök, amelyek jelenleg a BKV Zrt. tulajdonában állnak, a két fél közös 

tulajdonát fogják képezni a beruházás értékének arányában. 

 Az Önkormányzat tulajdonába kerülnek azok a fejlesztett eszközök, melyek jelenleg 

is az Önkormányzat tulajdonában vannak (pl. egyes megállók, közutak). A 

közszolgáltatás ellátásához közvetlenül szükséges eszközök továbbra is 

önkormányzati üzemeltetésben maradnának, de ezeket a területeket a tulajdonos 

térítésmentesen bocsátja a Kedvezményezett BKK Zrt. rendelkezésére. 

 Az esetlegesen más tulajdonába tartozó vagyontárgyakkal kapcsolatos 

fejlesztéseknél (nem fővárosi vagy szolgáltatói tulajdonban lévő területeknél) (pl. a 

közművek közműszolgáltatói tulajdonban állnak) a tulajdonosi hozzájárulást a 

Kedvezményezett a tervezés során szerzi meg. Az ilyen területeket érintő 

fejlesztések esetén a fejlesztett elemek is a jelenlegi tulajdonos tulajdonába 

kerülnek. 

Esetlegesen a járművek beszerzése és a felújítások tekintetében megfontolható – 

támogatási valamint az ÁFA szabályok figyelembe vételével –, hogy a járművek a 

személyszállítási közszolgáltató tulajdonába kerüljenek. Ekkor mindenképpen a 

konzorciumi kedvezményezetti forma javasolható. 

Az út tulajdonjoga 

A projektben beszerzett 
eszközök tulajdonlása  

Döntési lehetőség 
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8.3.5 Az áfa-visszaigényelhetőség szabályai 

A Fővárosi Önkormányzat illetve a kerületi önkormányzatok esetében az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7 §-a alapján: Nem gazdasági 

tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyar Köztársaság Alkotmánya 

által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján 

közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott, és a létesítő 

okiratában is megjelölt közhatalmi tevékenysége. Nem minősülnek közhatalmi 

tevékenységnek a tulajdon kisajátítása, valamint a törvény 2. számú mellékletben 

felsorolt tevékenységek, amelyből kiemelésre kerültek a közlekedés jellegű 

tevékenységek: 

 Termék fuvarozása 

 Vízi és légi kikötői szolgáltatások nyújtása 

 Személy szállítása 

Ez alapján az Áfa visszaigényelhető lenne, azonban az Áfa visszaigényelhetőségének 

másik feltétele, hogy ahhoz bevételek kapcsolódjanak. Bevétel viszont az Önkormányzat 

tulajdonába kerülő helyi közutak esetében nem keletkezik, így az Önkormányzat nem 

jogosult Áfa visszaigénylésre. 

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. is ÁFA adóalany lesz, tekintettel arra, hogy keletkeznek 

bevételei. A projektekhez kapcsolódó ÁFA is levonható, amennyiben a beruházással 

elkészülő eszközöket maga hasznosítja: eladja, bérbe adja, üzemelteti. 

A közműveket a beruházás végén átadják a közművek tulajdonosainak, így azokat 

vissza nem igényelhető áfa terheli. 

Az egyéb szolgáltatások (projektmenedzsment, stb.) esetében az áfa a vissza-

igénylésre jogosító és nem jogosító beruházási költség arányában kerül meg-osztásra 

az áfa visszaigénylés szempontjából. 

Önkormányzati 

tulajdonba kerülő 

eszközök 

BKK Zrt. és BKV Zrt. 
tulajdonába kerülő 
eszközök 

Közművek 

Egyéb szolgáltatások 
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9 A kiválasztott változat pénzügyi és 

közgazdasági költség-haszon 

elemzése 

9.1 Pénzügyi elemzés 

A pénzügyi elemzés célja a javasolt műszaki megoldással kapcsolatos beruházási és 

működési költségek és bevételek számbavétele és a projekt pénzügyi mutatóinak, 

támogatási arányának és támogatási összegének kiszámítása.  

A pénzügyi elemzés általános feltételezéseit és módszertani alapjait a 6.2 fejezet 

ismerteti.  

Pénzügyi költségek a következő költségelemeket foglalják magukban: 

 Beruházási költségek, 

 Működési költségek, ezen belül:  

 Üzemeltetési és karbantartási költségek, 

 Pótlási költség. 

 Maradványérték. 

A teljes pénzügyi költséget a felsorolt költségek összegzésével határozzuk meg. 

9.1.1 Beruházási költségek becslése 

A projekt beruházási költségeit, illetve azok ütemezését a következő táblázat 

tartalmazza. 

  Pénzügyi 
jelenérték 

Összesen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pálya 
19 915 14 037 1 902 4 457 7 678 5 289 2 377 357 

Műtárgyak 
15 622 11 011 1 492 3 496 6 023 4 149 1 865 280 

Felsővezeték/energia 
23 107 16 287 2 207 5 171 8 909 6 137 2 758 414 

Útépítés 
5 489 3 869 524 1 229 2 116 1 458 655 98 

Forgalomtechnika 
399 282 38 89 154 106 48 7 

Közmű 
3 686 2 598 352 825 1 421 979 440 66 

Környezetvédelem 
1 754 1 236 167 393 676 466 209 31 

Terület 
483 340 46 108 186 128 58 9 

Utastájékoztatás 
287 202 27 64 111 76 34 5 

Jármű 
7 278 5 130 695 1 629 2 806 1 933 869 130 

Kapcsolódó 
szolgáltatások 

6 008 4 234 574 1 345 2 316 1 596 717 108 

Tartalék 
7 802 5 499 745 1 746 3 008 2 072 931 140 
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  Pénzügyi 
jelenérték 

Összesen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Teljes nettó költség 
tartalék nélkül 

84 029 59 227 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 

Teljes nettó költség 
91 831 64 727 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 

ÁFA 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Teljes bruttó 
költség 

91 831 64 727 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 

222. táblázat: Beruházási költségek évenkénti bontása, millió Ft 

9.1.2 Működési költség 

Működési költségen belül az EU útmutatók alapján a következőképp különböztettük 

meg:  

 üzemeltetési költség 

 karbantartási költség 

 pótlási költség 

9.1.2.1 Üzemeltetési és karbantartási költségek 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek tekintetében a pénzáram (DCF) módszert 

alkalmaztuk, azaz csak a ténylegesen felmerülő kiadások kerültek figyelembe vételre (a 

tényleges kiadást nem jelentő tételek, mint például az amortizáció nem képezi részét a 

költségeknek). Az üzemeltetési és karbantartási költségeket elkülönítettük a járműre, 

infrastruktúrára és általános költségekre vonatkozóan, továbbá üzemeltetési és 

karbantartási költségekre bontottuk. A járműköltségek esetében a villamosok 

költségeinek becslésére a BKV Zrt-től kapott járműtípusonkénti fajlagos költségeket és a 

várható kocsikiosztás adatait használtuk fel. 

 T5C5 T5C5K Ipari 

csuklós 

KCSV 7 Hannover

i TW 

COMBIN

O 

új rövid új hosszú 

Fajlagos üzemeltetési és 

karbantartási költség 508,66 682,23 1077,96 1306,92 551,52 759,75 759,75 606,92 

223. táblázat: Üzemeltetési és karbantartási költségek számításához használt adatok a projekt 

nélküli esetben, 2013-as áron, Ft/jkm 

  projekt nélküli eset A és B komplex 

változat 

Akadálymentesített 

változat 

T2 28% 26% 22% 

T3 18% 16% 12% 

ICS/KCSV 19% 6% 6% 

ICS/KCSV2 0% 3% 3% 

TW6 21% 17% 16% 

COMBI 11% 9% 9% 

új normál 3% 20% 26% 
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új hosszú 0% 3% 8% 

224. táblázat: Kocsikiosztásra vonatkozó adatok 
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 FPV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Jármű 4 418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,52 546,52 546,52 546,52 

Infrastruktúra 1 882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,04 174,04 174,04 174,04 

Általános költség 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 6 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,56 720,56 720,56 720,56 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Jármű 546,52 546,52 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 

Infrastruktúra 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 

Általános költség 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 720,56 720,56 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 

 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044   

Jármű 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40 328,40   

Infrastruktúra 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04   

Általános költség 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Összesen 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44 502,44   

225. táblázat: Üzemeltetési és karbantartási költségek (millió Ft, különbözet)



 

  

 

9.1.2.2 Pótlási költség 

Az alábbi táblázat tartalmazza a vizsgált időszak során felmerülő pótlási költségeket: 

  FPV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Pálya - - - - - - - - - - - - - - - - 

Műtárgyak - - - - - - - - - - - - - - - - 

Felsővezeték/energia - - - - - - - - - - - - - - - - 

Útépítés - - - - - - - - - - - - - - - - 

Forgalomtechnika 167 - - - - - - - - - - - - - - - 

Közmű - - - - - - - - - - - - - - - - 

Környezetvédelem 732 - - - - - - - - - - - - - - - 

Terület - - - - - - - - - - - - - - - - 

Utastájékoztatás 120 - - - - - - - - - - - - - - - 

Jármű - - - - - - - - - - - - - - - - 

Összesen 1 
019 

- - - - - - - - - - - - - - - 

                   2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

 Pálya - - - - - - - - - - - - - - - 

 Műtárgyak - - - - - - - - - - - - - - - 

 Felsővezeték/energia - - - - - - - - - - - - - - - 

 Útépítés - - - - - - - - - - - - - - - 

 Forgalomtechnika - - - - - 442 - - - - - - - - - 

 Közmű - - - - - - - - - - - - - - - 

 Környezetvédelem - - - - - 1 
943 

- - - - - - - - - 

 Terület - - - - - - - - - - - - - - - 

 Utastájékoztatás - - - - - 318 - - - - - - - - - 

 Jármű - - - - - - - - - - - - - - - 

 Összesen - - - - - 2 
704 

- - - - - - - - - 

 
226. táblázat: Pótlási költségek, 2013. évi áron, millió Ft 
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9.1.3 Maradványérték 

A projekt maradványértéke a következő. 

  Jelenérték 2044 

Pálya 428,76 1 764,83 

Műtárgyak 2 270,24 9 344,62 

Felsővezeték/energia 1 450,94 5 972,27 

Útépítés 344,70 1 418,84 

Forgalomtechnika 43,00 176,98 

Közmű 535,62 2 204,67 

Környezetvédelem 188,81 777,18 

Terület 126,98 522,68 

Utastájékoztatás 30,92 127,28 

Jármű 456,99 1 881,03 

Összesen 5 876,96 24 190,37 

227. táblázat Pénzügyi maradványérték,(millió Ft) 

9.1.4 Pénzügyi költségek összegzése 

A projekt becsült pénzügyi költségeinek összegzését az alábbi táblázat foglalja össze. 
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  FPV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Beruházási költség 91 831 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 - - - - - - - - - 

2. Üzemeltetési és karbantartási) 
költség 

6 300 - - - - - - 721 721 721 721 721 721 502 502 502 

3. Pótlási költség 1 019 - - - - - - - - - - - - - - - 

4. Működési költség összesen (2+3) 7 319 - - - - - - 721 721 721 721 721 721 502 502 502 

5. Maradványérték 5 877 - - - - - - - - - - - - - - - 

6. Összes költség (1+4+5) 93 272 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 721 721 721 721 721 721 502 502 502 

                   2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

 1. Beruházási költség - - - - - - - - - - - - - - - 

 2. Üzemeltetési és karbantartási) 
költség 

502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 
502 502 502 502 502 

 3. Pótlási költség - - - - - 2 704 - - - - - - - - - 

 4. Működési költség összesen (2+3) 502 502 502 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 502 

 5. Maradványérték - - - - - - - - - - - - - - 24 190 

 6. Összes költség (1+4+5) 502 502 502 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 23 688 

 
228. táblázat: Pénzügyi költségek összegzése, 2013. évi áron, millió Ft, különbözet 
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9.1.5 Pénzügyi bevételek becslése 

A projekt jövedelemtermelő, ha igénybevétele közvetlenül a használókat terhelő díjakkal 

jár, vagy ha bármilyen ellenszolgáltatással jár.  A városi közösségi közlekedés projektek 

egyértelműen jövedelemtermelőnek tekinthetők, hiszen a szolgáltatásért a használók 

közvetlenül díjat fizetnek (menetjegy, illetve bérlet). 

A pénzügyi bevétel meghatározásához a forgalmi modell eredményei alapján az átülő 

utasok számát vettük alapul, amely a becslések szerint a következőképpen alakul: 

 2027 előtt  2027-től 

Átülő utasok száma 917 687 

229. táblázat: Átülő utasok száma naponta 

Az átülő utasok 95 %-a feltételezéseink szerint minden hónapban bérletet vásárol, míg 5 

%-uk jeggyel utazik.  

A bevétel feltételezet különbözete az alábbiak szerint alakul (feltételezve, hogy a havi 

bérlet ára 10 e Ft, a vonaljegy ára 300 Ft, és a jeggyel utazó utasok 100 db jegyet 

vesznek évente). 

A bevételek becslésének eredményeit foglalja össze az alábbi táblázat. 

  FPV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Többlet bérlet bevétel 920 0 0 0 0 0 0 105 105 105 105 

Többlet jegybevétel 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Összesen 932 0 0 0 0 0 0 106 106 106 106 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Többlet bérlet bevétel 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Többlet jegybevétel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

  2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

  Többlet bérlet bevétel 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

  Többlet jegybevétel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Összesen 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

  
230. táblázat A kiválasztott változat bevétel különbözete, 2013. évi áron, millió Ft 

9.1.6 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

9.1.6.1 EU-támogatás nélküli esetben 

A pénzügyi megtérülési mutatók számítása az első lépésben a finanszírozás módjától 

függetlenül történik, mivel azt kell vizsgálni, hogy a fejlesztés önmagában milyen 

megtérülést biztosít. Ekkor a költségek között kamattal nem kell számolni. Amikor a 

finanszírozást figyelembe véve számítjuk a mutatókat, a kamat is része a költségeknek. 

  

Számítási módszer 

Eredmények 
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A pénzügyi megtérülés legfontosabb mutatószámai: 

 nettó jelenérték (FNPV): megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező 
pénzáramok (bevételek és kiadások) jelenre diszkontált értékét. Piaci 
alapszabály, miszerint egy projektet pénzügyi szempontból akkor érdemes 
megvalósítani, ha az FNPV>0. Ebből következik, hogy támogatásban viszont – 
az egyéb feltételeken túl – akkor részesülhet a projekt, ha az FNPV<0. 

 A számítás képlete: 





n

t

t

t iXFNPV
0

)1/(

 

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta, (t) az aktuális 

év, (n) a vizsgált időtáv hossza 

 belső pénzügyi megtérülési ráta (FRR): Azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél 
az FNPV=0. 
A belső megtérülési ráta számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a 

különbséggel, hogy adott az FNPV nagysága (zérus), és a kamatlábat 

keressük. 

Ha       , akkor i= FRR. 

 haszon-költség arány (BCR): hasznok jelenértéke osztva a költségek 
jelenértékével. 

 

A beruházás pénzügyi nettó jelenértéke (FNPV/C): -84 539 millió Ft. 

Mivel az FNPV negatív, ezért a beruházás pénzügyi belső megtérülési rátája (FRR), 

nem értelmezhető. 
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Számítási módszer 

Eredmények 
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 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pénzügyi beruházási költség  84 029 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 0 0 0 0 

2. Pénzügyi működési költség 7 319 0 0 0 0 0 0 721 721 721 721 

3. Kiadási pénzáram (1+2) 91 347 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 721 721 721 721 

4. Pénzügyi bevétel 932 0 0 0 0 0 0 106 106 106 106 

5. Bevételi pénzáram (4) 932 0 0 0 0 0 0 106 106 106 106 

6. Pénzügyi maradványérték 5 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Nettó összes pénzügyi pénzáram (5+6-3) -84 539 -8 024 -18 806 -32 397 -22 317 -10 030 -1 505 -615 -615 -615 -615 

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) -84 539                     
Pénzügyi belső megtérülési ráta FRR/C -6,15%            

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

1. Pénzügyi beruházási költség  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Pénzügyi működési költség 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  

3. Kiadási pénzáram (1+2) 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  

4. Pénzügyi bevétel 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

5. Bevételi pénzáram (4) 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

6. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

7. Nettó összes pénzügyi pénzáram (5+6-3) -641 -641 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

1. Pénzügyi beruházási költség  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Pénzügyi működési költség 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

3. Kiadási pénzáram (1+2) 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

4. Pénzügyi bevétel 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

5. Bevételi pénzáram (4) 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

6. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 190  

7. Nettó összes pénzügyi pénzáram (5+6-3) -3 127 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 23 767  

231. táblázat: A beruházás megtérülése EU-támogatás nélkül, millió Ft 

9.1.6.2 EU-támogatással 

A számítási módszer megegyezik a 9.1.6.1. pontban leírtakkal. 

A befektetett tőke pénzügyi nettó jelenértéke (FNPV/K)12: -40 953 millió Ft. 

                                                           
12 A "Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects" alapján az FNPV/K: Financial Net Present Value of Capital 

Számítási módszer 

Eredmények 
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 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.    Pénzügyi működési költség, kivéve (2) 6 300 0 0 0 0 0 0 721 721 721 721 

2.    Pénzügyi pótlási költség 1 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.    Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.    Hitelkamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.    Nemzeti hozzájárulás, költségvetési hozzájárulás 40 443 1 315 3 083 5 311 24 389 10 961 1 644 0 0 0 0 

6.    Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 47 761 1 315 3 083 5 311 24 389 10 961 1 644 721 721 721 721 

7.    Pénzügyi bevétel 932 0 0 0 0 0 0 106 106 106 106 

8.    Pénzügyi maradványérték 5 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.    Nettó összes pénzügyi pénzáram  -40 953 -1 315 -3 083 -5 311 -24 389 -10 961 -1 644 -615 -615 -615 -615 

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/K) -40 953                     
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR/K) n.é.            

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

1.    Pénzügyi működési költség, kivéve (2) 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  

2.    Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.    Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.    Hitelkamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.    Nemzeti hozzájárulás, költségvetési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6.    Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  

7.    Pénzügyi bevétel 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

8.    Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

9.    Nettó összes pénzügyi pénzáram  -641 -641 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

1.    Pénzügyi működési költség, kivéve (2) 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

2.    Pénzügyi pótlási költség 2 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.    Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.    Hitelkamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.    Nemzeti hozzájárulás, költségvetési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6.    Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

7.    Pénzügyi bevétel 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

8.    Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 190  

9.    Nettó összes pénzügyi pénzáram  -3 127 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 23 767  

232. táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutató, millió Ft 
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9.1.7 A támogatási arány és támogatási összeg számítása 

9.1.7.1 A támogathatósági feltételek vizsgálata 

Az EU-útmutatók szerint egy projekt támogatásra jogosultságát ellenőrizni kell. A 

javasolt projekt változat az alábbiak miatt jogosult támogatásra: 

Közgazdasági költség-haszon szempontok alapján: 

 A közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) nagyobb, mint 0 

 A közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR) nagyobb, mint az alkalmazott 5,5%-
os diszkontráta 

 A közgazdasági haszon-költség arány (BCR) nagyobb, mint 1. 

Pénzügyi szempontok alapján: 

 A projekt pénzügyi nettó jelenértéke (FNPV) negatív, mely alapján megállapítható, 
hogy a projekt pénzügyi támogatást igényel. 

 Támogatás nélkül a kumulált pénzáram negatív értékeket vesz fel. 

 A projekt megvalósulása utáni működtetés pénzügyileg fenntartható. 

9.1.7.2 A támogatás mértékének meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a javasolt beruházási változat jövedelemtermelőnek minősül, a 

támogatási összeg kiszámítása az alábbiak szerint történik. 

1. lépés: A finanszírozási hiány meghatározása: 

R=Max EE/DIC, ahol 

R:   A finanszírozási hiány 

Max EE:  az elszámolható ráfordítás maximuma = DIC-DNR 

DIC:   a diszkontált beruházási költség 

DNR:  diszkontált nettó bevétel = diszkontált bevétel – diszkontált működési 

költség (üzemeltetési, fenntartási, valamint pótlási költség) + diszkontált maradványérték  

A finanszírozási hiány kiszámításánál kizárólag a bevételi pénzáramok veendők 

figyelembe. A nem közvetlen a felhasználóktól származó, nem a kedvezményezettnél 

keletkező egyéb bejövő pénzáramok a finanszírozási hiány számításnál nem veendők 

figyelembe, de a tőkemegtérülés vizsgálatánál igen. 

Az állami támogatás nem közvetlen a felhasználótól származik, ezért az a finanszírozási 

hiányszámításnál nem veendő figyelembe (a túlkompenzáció számításnál és a pénzügyi 

fenntarthatóság számításnál azonban figyelembe veendő). 

A finanszírozási hiány számításánál  

 semmilyen támogatás nem vehető figyelembe, 

 a költségek tartalékot nem tartalmazhatnak, 

 a „Treatment of VAT in the major project applications EC Note” alapján a nem 
visszaigényelhető ÁFA-t figyelembe kell venni a finanszírozási hiány számításánál, 

Támogatási arány 

 számítás 
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 a finanszírozási hiány kiszámításakor kizárólag a felhasználók által közvetlenül 
fizetett bevételek veendők figyelembe, az Egyéb bejövő pénzáramok nem,  

 Az EU Guide 2008 alapján a projekt által generált működési költség megtakarítást 
figyelembe kell venni a finanszírozási hiány számítás során. Amennyiben a 
működési költségmegtakarítás teljes egészében levonásra kerül a működési 
támogatásokból, abban az esetben a működési költség megtakarítást nem kell 
figyelembe venni a finanszírozási hiány számításánál. Ezt az intézményi fejezetben 
leírtakkal összhangban a túlkompenzációs számítás részeként részletesen be kell 
mutatni. 

DA= EC*R, ahol 

 

DA:  döntési összeg (azon összeg, amelyre a prioritási tengely 

társfinanszírozási rátája vonatkozik). 

EC:  Elszámolható költség (Az akcióterv és az aktuális pályázati 

felhívás szabályai szerint, vagy az Elszámolható költség útmutató a 2007–2013 

programozási időszakra szerint).  

 

EU támogatás = DA * max CRpa, ahol 

 

CRpa: a prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási 

ráta   

Jövedelemtermelő projektek esetén csak akkor kell a (DIC-DNR)/DIC*Crpa képletet 

alkalmazni, ha a maradványértékkel csökkentett diszkontált nettó bevétel nagyobb, mint 

0. 

Megnevezés % millió Ft 

1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)  84 029 

2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a)  932 

3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)  6 300 

4. Diszkontált pótlási költség (c)  1 019 

5. Diszkontált maradványérték (d)  5 877 

6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)  -510 

7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)  84 539 

8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 100,00%  

9. Elszámolható költség (EC)  101 721 

10. Döntési összeg, KÖZOP támogatás (DA=EC*R, de nem lehet magasabb 

a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál) 
100,00% 101 721 

11. Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max 

CRpa) 
85,00%  

12. EU támogatás (=DA*max CRpa)  86 463 

13. Központi költségvetési hozzájárulás  15 258 

14.Kedvezményezett hozzájárulása  0 

14.1. Elszámolható költségekre eső  0 

14.2. Nem elszámolható költségekre eső  0 

15. Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU 

támogatás) 
 15 258 

2. lépés: Döntési összeg 
meghatározása 

3. lépés: Az EU-
támogatás 
maximumának 
számítása 
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233. táblázat A projekt finanszírozása, millió Ft 

9.1.8 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

9.1.8.1 A beruházás finanszírozása 

A beruházás pénzáramai a következő táblázatban kerülnek bemutatásra. 

  Összesen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elszámolható költség 101 721 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 

Nem elszámolható költségekre 
eső 

0 0 0 0 0 0 0 

EU támogatás 55 018 7 454 17 470 30 094 0 0 0 

Központi költségvetési 
hozzájárulás 

9 709 1 315 3 083 5 311 0 0 0 

Kedvezményezett hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 

Elszámolható költségekre eső 36 995 0 0 0 24 389 10 961 1 644 

Nem elszámolható költségekre 
eső 

0 0 0 0 0 0 0 

Összes nemzeti hozzájárulás 
(összes beruházási költség – EU 
támogatás) 

46 704 1 315 3 083 5 311 24 389 10 961 1 644 

234. táblázat: A beruházás pénzügyi fenntarthatósága, millió Ft 

A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a pótlólagos kumulált felhalmozási egyenleg 

minden évben pozitív. 

9.1.8.2 A működés fenntarthatósága 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát azonban a projektgazda, illetve a projekt 

üzemeltetőjének (ha a kettő nem ugyanaz) pénzügyi helyzete befolyásolja. 

A pénzügyi elemzés során a karbantartási költségek időszakos mérséklődése miatt 

működési költség-csökkenéssel számoltunk a projekt első időszakában, illetve a projekt 

nélküli esetben feltételezéseink szerint 2025-ben felmerülő pótlási költség megtakarítása 

miatt a különbözeti pénzáram végig pozitív marad az időszak során. A projekt során 

beszerzett, illetve felújított eszközök később, a vizsgált időszak vége után esedékes 

pótlási költségére azonban ez önmagában még nem jelent fedezetet. 

A projekt működési pénzáramát a következő táblázat mutatja (a negatív számok 

költségtöbbletet, a pozitív számok költségmegtakarítást jelentenek a projekt nélküli 

esethez képest). 

A projekt halmozott működési pénzárama pozitív, tehát a működés pénzügyileg 

fenntartható. A fejlesztési különbözet pénzügy fenntarthatóságát az alábbi táblázat 

mutatja be:  
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 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pénzügyi beruházási költség 91 831 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 0 0 0 0 
2. Pénzügyi működési költség 7 319 0 0 0 0 0 0 721 721 721 721 
3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 99 149 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 721 721 721 721 
7. Pénzügyi bevétel 932 0 0 0 0 0 0 106 106 106 106 
8. Egyéb bejövő pénzáram 6 387 0 0 0 0 0 0 615 615 615 615 
9. EU támogatás 51 388 7 454 17 470 30 094 0 0 0 0 0 0 0 
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 40 443 1 315 3 083 5 311 24 389 10 961 1 644 0 0 0 0 
11. Központi költségvetés hozzájárulása 9 068 1 315 3 083 5 311 0 0 0 0 0 0 0 
12. Saját forrás (13+14) 31 374 0 0 0 24 389 10 961 1 644 0 0 0 0 
13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 31 374 0 0 0 24 389 10 961 1 644 0 0 0 0 
14. Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+17 99 149 8 769 20 553 35 405 24 389 10 961 1 644 721 721 721 721 
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

1. Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Pénzügyi működési költség 721 721 502 502 502 502 502 502 721 721  

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 721 721 502 502 502 502 502 502 721 721  

7. Pénzügyi bevétel 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

8. Egyéb bejövő pénzáram 641 641 423 423 423 423 423 423 641 641  

9. EU támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

11. Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

12. Saját forrás (13+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14. Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

15. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

17. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+17 721 721 502 502 502 502 502 502 721 721  

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

1. Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Pénzügyi működési költség 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502 502  

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502 502  

7. Pénzügyi bevétel 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79  

8. Egyéb bejövő pénzáram 423 423 3 127 423 423 423 423 423 423 423  

9. EU támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

11. Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

12. Saját forrás (13+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14. Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

15. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

17. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+17 502 502 3 206 502 502 502 502 502 502 502  

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

235. táblázat: A fejlesztési különbözet fenntarthatósága, millió Ft 
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9.2 Közgazdasági költség-haszon elemzés 

A kiválasztott változat közgazdasági költség-haszon elemzése során szintén a 

fejlesztési különbözet módszerének alkalmazására került sor. A projekt beruházási, 

működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva 

állapítottuk meg. Ennek következtében a közgazdasági költség-haszon elemzésben leírt 

számítási eredmények a projekt nélküli és a projekt megvalósulása közötti 

különbözeteket jelentik, nem jellemzik abszolút értékben külön-külön a projekt nélküli, 

illetve a projekt megvalósulása során fennálló állapotokat. 

A változatelemzés szintén a közgazdasági költség-haszon elemzés módszertanán és 

eredményein alapul, mely részletesen jelen fejezetben kerül bemutatásra.  

9.2.1 Közgazdasági költségek becslése 

A „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon 

elemzéséhez” című útmutató alapján közgazdasági elemzés a pénzügyi 

költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi elemzésben szereplő piaci árak 

magukba foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos 

árakat. E torzítások kiküszöbölése érdekében általános szabály, hogy a közgazdasági 

elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat. 

A legjelentősebb és legáltalánosabb fiskális korrekciós tényező az általános forgalmi 

adó. A közgazdasági elemzéshez minden költségtétel elemből az ÁFA tartalmat le kell 

vonni. Ez független attól, hogy beruházási vagy működési költségről van-e szó, illetve, 

hogy az ÁFA visszaigényelhető-e vagy sem. Az ÁFA visszaigényelhetősége csak a 

pénzügyi költségek meghatározásában játszik szerepet. 

A fentiek alapján a közgazdasági költség-haszon elemzésben a költségek  nettó módon 

szerepelnek. 

Feltételeztük, hogy a munkaerő esetében a piaci árak nem megfelelően tükrözik a 

munkaerő társadalmi költségét, így a béradatok esetén szükséges ilyen jellegű 

kiigazítás. 

Természeti erőforrások esetén a piaci árakat a természeti erőforrásokra kivetett 

járulékok korrigálják annak érdekében, hogy a piaci árak az externális hatásokat is 

figyelembe vegyék. Ezek a járulékok ugyanis a természeti erőforrások árába kívánják 

beépíteni a jövőbeni használók érdekeit és ekként externális hatások korrekciójának 

tekinthetők. A fentiek alapján a fiskális korrekcióknál járulék levonásra nem került, ezért 

itt sem kell hozzáadni a járulékokat. 

Az externális költségek számszerűsítése a hasznoknál történik meg. 

A fiskális korrekciót követően a közgazdasági költségek a következő táblázatban 

láthatók. 

 

Költségvetési (fiskális) 
kiigazítások 

Piaci árról való áttérés 
elszámoló árra 

Externális költségek 

Közgazdasági költségek 
összegzése 
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 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Beruházási költség 83 210 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 5 890 0 0 0 0 0 0 721 721 721 721 

3. Pótlási költség 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Működési költség összesen (2+3) 6 816 0 0 0 0 0 0 721 721 721 721 

5. Maradványérték 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Összes költség (1+4+5) 84 906 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 721 721 721 721 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  
3. Pótlási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Összes költség (1+4+5) 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

1. Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

3. Pótlási költség 2 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4. Működési költség összesen (2+3) 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 502  

5. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 190  

6. Összes költség (1+4+5) 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 -23 688  

236. táblázat Közgazdasági költségek összegzése 2013. évi áron, millió Ft 
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9.2.2 Közgazdasági hasznok becslése 

A közgazdasági hasznok becslésének kiinduló pontja nem a pénzügyi bevétel, mert 

feltevésünk szerint az utazási díjak nem tükrözik megfelelően a fogyasztói hasznosság 

változását, hanem az alábbiak:  

 Várható utazásiidő-megtakarítás  

 Baleseti kockázat változása 

 Környezeti hatások 

 Jármű üzemköltség változása 

 Magasabb szolgáltatási színvonal társadalmi hasznossága 

 Városfejlesztési hatások 

9.2.2.1 Várható utazási idő megtakarítás 

A projekt esetén jelentősen csökkenthetők az üzemzavarok/forgalmi zavarok (kisiklás, 

szakítás, jármű műszaki hibája, járműhiány, közúti esemény, forgalmi akadály, 

pályahiba) miatt jelentkező utasidő-veszteségek. Ez a projekt miatti időnyereségnek 

tekinthető. 

Az időbeli megtakarítások adódhatnak a hatékonyabb forgalomszervezésből, illetve a 

forgalmi zavar csökkenéséből. Az utazásiidő-megtakarítás adódhat az komplex hálózat 

vonalait a fejlesztést megelőzően is használó meglévő utasok, illetve a fejlesztés 

következtében generált új utasok időmegtakarításaiból, akik a fejlesztést megelőzően 

nem vették azt igénybe (a gépkocsi helyett a villamosra átszálló utasok). 

Az utazási idő megtakarítás a projekt nélküli eset és a projekt megvalósítása után 

becsült utazási idők különbségével határozható meg.  

Az utazási idő megtakarítás (naturáliában kifejezve) a számítógépes (közösségi 

közlekedési és közúti) forgalmi modell outputjaként áll elő.  

A számszerűsítés során a kiválasztott változat utazási idejéből ki kell vonni a projekt 

nélkül eset utazási idejét. A forgalmi modell alapján az utazási idő megtakarítás 

különbözet alábbi táblázat szerint alakul. 

 2027 előtt 2027 után 

Meglévő utasok eljutási idő vált. 
(óra/nap) 

18 535 25 586 

Új, autóból átülő utasok 
436 314 

Könnyű jármű. 
-813 -905 

237. táblázat: Utazási idő megtakarítás adatok a forgalmi becslés alapján, óra/nap 

A projekt nélküli esetben a 2025 után, pótlást követően 2 perccel csökken a menetidő, 

ami 910 óra/napra csökkenti a projekt miatt jelentkező utazási idő megtakarítást. 

Számítási módszer 
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Az összes utazásiidő-megtakarítás pénzben történő kifejezése az utazási idő fajlagos 

értéke alapján számolható: 

 a meglévő utasok esetében az utazásiidő-megtakarítás és az éves fajlagos 
időérték-változás szorzata,  

 új utasok esetén: az utazásiidő-megtakarítás és az éves fajlagos időérték-változás 
szorzata, osztva kettővel.  

A fajlagos időértékek a „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek 

költség-haszon elemzéséhez” (www.nfu.hu) című dokumentum alapján kerültek 

meghatározásra. A tanulmány adatai a HEATCO (Developing harmonised European 

Approaches for Transport Costing and Project Assesment, 2005, http://heatco.ier.uni-

stuttgart.de/ ) adatain alapszanak. 

Meglévő utasok Új utasok autóból Egyéb új utasok 

2 451 3 054 3 054 

238. táblázat: Utazási idő fajlagos értéke 2013-ban, Ft/utasóra 

A feltételezett fajlagos utazási időérték növekedés évenkénti üteme a HEATCO 

tanulmány javaslata szerint elméleti és tapasztalati tények alapján (helyi adatok 

hiányában) a GDP/fő alapján számított növekedés 0,7 rugalmassági tényezővel került 

korrigálásra az alábbi táblázatban bemutatottak szerint. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fajlagos kumulált 

utazási időérték 

növekedés évente 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,82 101,82 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Fajlagos kumulált 

utazási időérték 

növekedés évente 101,82 101,82 101,82 101,82 101,82 101,82 101,82 101,82 100,98 100,98 

 

 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Fajlagos kumulált 

utazási időérték 

növekedés évente 100,98 100,98 100,98 100,98 100,98 100,98 100,98 100,98 100,91 100,91 100,91 

239. táblázat: Feltételezett fajlagos utazási időérték növekedés évente (%) 
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Az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke a kiválasztott változatban az alábbiak szerint alakul. 

 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meglévő utasok 204 849 0 0 0 0 0 0 13 856 14 108 14 365 14 626 

Új utasok 4 033 0 0 0 0 0 0 426 433 441 449 

Összesen 208 882 0 0 0 0 0 0 14 282 14 541 14 806 15 076 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

Meglévő utasok 14 892 15 163 21 881 22 279 22 685 23 098 23 324 23 553 23 784 24 017  

Új utasok 457 466 342 348 354 361 364 368 371 375  

Összesen 15 350 15 629 22 223 22 627 23 039 23 458 23 688 23 920 24 155 24 392  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

Meglévő utasok 24 252 24 490 24 730 24 972 25 217 25 464 25 696 25 929 26 165 26 404  

Új utasok 379 382 386 390 394 397 401 405 408 412  

Összesen 24 631 24 872 25 116 25 362 25 610 25 861 26 097 26 334 26 574 26 816  

240. táblázat: Az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke, 2013. évi áron, millió Ft 

Eredmények 
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9.2.2.2 Baleseti kockázat változása 

A „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedés projektek költség-haszon 

elemzéséhez” útmutató alapján a baleseti kockázat változásának pénzben történő 

kifejezése járműkilométer alapon történik a balesetben sérültek, illetve csak anyagi 

káros balesetek számának évenkénti változásának, a fajlagos baleseti érték, valamint a 

fajlagos balesetiérték-növekedés szorzataként. 

A baleseti kockázat a baleset bekövetkezési valószínűségének és a bekövetkező kár 

várható nagyságának szorzata, összességében tehát a bekövetkező kár várható értéke. 

A számszerűsítéshez a járműkm változását össze kell szorozni a fajlagos baleseti 

értékkel (a releváns RBM mutató és az egy balesetben átlagosan sérültek, károsodottak 

releváns számának szorzata) és a fajlagos baleseti érték kumulált növekedési ütemének 

szorzatával. Ezt követően összegezni kell a sérültek, károsodottak számát. 

A fajlagos baleseti érték évenkénti összegének számítása az alábbiak mentén történik: 

 a meglévő utasok esetében a balesetben sérültek, illetve a csak anyagi káros 
balesetek számában bekövetkező változás és az éves fajlagos baleseti érték 
szorzata,  

 új utasok esetén a balesetben sérültek, illetve a csak anyagi káros balesetek 
számában bekövetkező változás és az éves fajlagos baleseti érték szorzata, osztva 
kettővel. 

A baleseti kockázat változásának becsléséhez felhasznált forgalmi teljesítményadatokat 

a következő táblázat mutatja be. 

 2027 előtt 2027 után 

Villamos 12 199 12 199 

Busz -21 990 -23 734 

Trolibusz 2 007 2 007 

Személygépkocsi -12 625 -6 239 

241. táblázat: Járművek futásteljesítményének csökkenése, jkm/nap 

A fajlagos baleseti kockázat értékek a „Módszertani útmutató városi közösségi 

közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentum alapján kerültek 

meghatározásra. A módszertani útmutatóban szereplő alapadatok a következők. 

Útkategóriák halálos baleset súlyos baleset könnyű baleset Csak anyagi káros 

Belterületi út  0,017 0,136 0,202 1,215 

Vasút, villamos 0,009 0,068 0,101 0,608 

Metró 0,004 0,034 0,051 0,304 

242. táblázat RBM-relatív baleseti mutató (baleset/107 jkm) (baleset bekövetkezésének 

valószínűsége)  

Számítási módszer 
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Útkategóriák Baleset 

kimenetele 

Meghaltak 

száma 

Súlyosan sérültek 

száma 

Könnyű sérültek 

száma 

Belterületi út Halálos 1,077 0,219 0,231 

  Súlyos - 1,102 0,291 

  Könnyű - - 1,233 

Vasút, villamos Halálos 0,539 0,110 0,116 

  Súlyos - 0,550 0,146 

  Könnyű - - 0,617 

Metró Halálos 0,269 0,055 0,058 

  Súlyos - 0,276 0,073 

  Könnyű - - 0,308 

243. táblázat: Az egy balesetben átlagosan sérültek száma 

Útkategóriák Baleset 
kimenetele 

Meghaltak 
száma 

Súlyosan 
sérültek 
száma 

Könnyű 
sérültek 
száma 

Csak anyagi káros 

Belterületi út Halálos 
0,019 0,004 0,004  - 

  Súlyos 
0 0,15 0,04  - 

  Könnyű 
0 0 0,25  - 

  Csak anyagi 
káros 

 - -  - 1,215 

Vasút, villamos Halálos 

0,005 0,001 0,001  - 

  Súlyos 
0 0,037 0,01  - 

  Könnyű 
0 0 0,062  - 

  Csak anyagi 
káros 

 -  - -  0,608 

Metró Halálos 
0,001 0 0  - 

  Súlyos 
0 0,009 0,002  - 

  Könnyű 
0 0 0,016  - 

  Csak anyagi 
káros 

 -  -  - 0,304 

244. táblázat: 107 km-en átlagosan sérültek száma  
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A fenti táblázat alapján a balesetben károsodottak száma összesen az alábbi:  

 

Meghaltak 

száma 

Súlyosan 

sérültek száma 

Könnyű sérültek 

száma 

Csak anyagi 

káros 

Belterületi út 0,019 0,154 0,293 1,215 

Vasút, villamos 0,005 0,038 0,073 0,608 

Metró 0,001 0,010 0,018 0,304 

245. táblázat: Balesetben károsodottak száma összesen/107 km 

A feltételezett fajlagos baleseti érték növekedés (reálértéken) évente megegyezik a 

prognosztizált reálbér növekedési ütemmel: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kumulált baleseti 

érték növekedés 100,00 102,50 105,06 107,69 110,38 113,14 115,97 118,87 121,96 125,13 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Kumulált baleseti 

érték növekedés 128,38 131,72 135,15 138,66 142,27 145,96 149,76 153,65 155,80 157,99 

 

 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Kumulált 

baleseti érték 

növekedés 160,20 162,44 164,71 167,02 169,36 171,73 174,13 176,57 178,87 181,19 183,55 

246. táblázat: Fajlagos baleseti érték növekedés évente, % (kumulált) 

A Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon 

elemzéséhez” című dokumentumban szereplő fajlagos baleseti értékek 

reálnövekedéssel korrigált értékei az alábbiak: 

Baleseti sérülés, károsodás 

jellege 
Halálozás 

súlyos 

sérülés 
könnyű sérülés 

Csak anyagi 

károsodás 

Fajlagos baleseti érték, 

2013.12.31. Ft 331 735 549 44 505 275 3 243 305 720 697 

Fajlagos baleseti érték, 

2008.12.31. Ft 276 178 822 37 051 846 2 700 139 600 000 

Fajlagos baleseti érték, 

2008.12.31, Euro 951 029 127 589 9 298   

247. táblázat: Fajlagos baleseti értékek, 2013. évi áron, millió Ft 

A fajlagos baleseti költségek a fajlagos baleseti értékek összegének illetve a releváns 

balesetben károsodottak száma összegének szorzataként alakul az alábbi táblázat 

szerint. 
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 Ft/10^7 jkm Ft/jkm 

Belterületi út 14 890 479 1,489 

Vasút, villamos 3 938 606 0,394 

Metró 1 094 792 0,109 

248. táblázat: Fajlagos baleseti költségek, Ft/jkm 2013-as fogyasztói árszinten reálnövekedéssel 

A fentiek alapján a baleseti kockázat változás eredménye az alábbiak szerint alakul. 

 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Baleseti kockázat 
változása 133 0 0 0 0 0 0 13 13 13 14 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

Baleseti kockázat 
változása 14 14 12 12 12 13 13 13 13 13 

 

 2035 2036 2037 2037 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

Baleseti kockázat 
változása 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

 

249. táblázat: A baleseti kockázat csökkenés pénzben kifejezett értéke 2013. évi áron, millió Ft 

9.2.2.3 Környezeti hatások 

A környezeti hatások közül az alábbiak számszerűsítésére került sor:  

 légszennyezés 

 éghajlatváltozás 

 zajterhelés. 

A „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedés projektek költség-haszon 

elemzéséhez” útmutató alapján a környezeti hatások változásának pénzben történő 

kifejezése járműkilométer alapon történik.  

A számszerűsítéshez a kiválasztott változat teljesítményadataiból ki kell vonni a projekt 

nélküli eset teljesítményadatait. A környezeti hatások pénzben való kifejezése során a 

járműkilométer változását össze kell szorozni a fajlagos légszennyezési, illetve 

éghajlatváltozási értékkel, valamint a kumulált növekedési ütemmel.   

A környezeti hatások pénzben kifejezett értéke a kiválasztott változatban az alábbiak 

szerint alakul. 

A fajlagos környezeti hatás értékek a „Módszertani útmutató városi közösségi 
közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentum alapján kerültek 
meghatározásra. A tanulmány az INFRAS-IWW-2004 tanulmány alapján a következő 
fajlagos értékeket határozza meg:  

Környezeti hatás Személygépkocsi 

Légszennyezés 19 405 

Éghajlatváltozás 11 846 

Zajterhelés 4 246 

Eredmények 

Számítási módszer 
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250. táblázat: A környezeti hatások fajlagos költségei, Ft/1000jkm, 2013. évi áron 

A fajlagos környezeti érték növekedési ütem feltételezés szerint a GDP növekedési 

ütemével egyezik meg az alábbi táblázat szerint:  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   
Környezeti érték 
növekedési üteme 100 102,5 105,06 107,69 110,38 113,14 115,97 118,87 121,96 125,13   

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032   
Környezeti érték 
növekedési üteme 128,38 131,72 135,15 138,66 142,27 145,96 149,76 153,65 155,8 157,99   

  2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Környezeti érték 
növekedési üteme 160,2 162,44 164,71 167,02 169,36 171,73 174,13 176,57 178,87 181,19 183,55 

251. táblázat: Fajlagos környezeti érték növekedési ütem, % (kumulált) 

A számítás során a járműkilométer változását össze kell szorozni a fajlagos értékkel, 

valamint a kumulált növekedési ütemmel. 

A környezeti hatások változásának pénzben kifejezett értékét az alábbi táblázat mutatja be. 

 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Légszennyezés 2 
582 0 0 0 0 0 0 228 234 240 246 

Éghajlatváltozás 1 
576 0 0 0 0 0 0 139 143 147 150 

Zaj 878 0 0 0 0 0 0 74 76 78 80 
Összesen 5 

037 0 0 0 0 0 0 442 453 465 477 
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

Légszennyezés 253 259 229 235 241 247 254 260 264 268  

Éghajlatváltozás 154 158 140 143 147 151 155 159 161 163  

Zaj 82 84 81 83 85 87 89 91 92 93  

Összesen 489 502 449 461 473 485 498 510 517 524  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

Légszennyezés 271 275 279 283 287 291 295 299 303 307  

Éghajlatváltozás 166 168 170 173 175 178 180 183 185 187  

Zaj 94 96 97 98 100 101 103 104 105 107  

Összesen 531 539 546 554 562 570 578 586 593 601  

252. táblázat: A környezeti hatások pénzben kifejezett értéke, millió Ft 

Eredmények 



 

  

 

9.2.2.4 Jármű üzemköltség változása 

A jármű-üzemeltetés költségeinek (VOC) kiszámításához a következő adatok 

szükségesek: 

 a forgalom változása járműkategóriánként (j/nap egységben) a vizsgálat 
időszakának éveire,  

 az adott szakaszra jellemző átlagsebesség, 

 valamint paraméterként a költségtényezők.  

Az NFÜ útmutató (2011) alapján a jármű-üzemköltségek értékét két járműkategória-

csoportra az alábbi (a sebességfüggő üzemköltség) összefüggés tartalmazza.  

 C=a+b*v+c*v2 +a1+b1/v,    ha v ≥ 5 km/h 

 C (v) = C (v =5 km/h),        ha v < 5 km/h 

ahol a C két összetevője, az üzemanyagköltség:  C1=a+b*v+c*v2   , és az egyéb 

üzemköltség: C2=a1+b1/v    [EUR/jkm] 

ahol v: az átlagsebesség [km/óra] (input adat) , a, b, c, a1, b1 paraméterek az alábbi 

táblázat szerinti értékek. 

Járműkategória a b c a1 b1 

Könnyű jármű 22,47918282 -0,39905515 0,002817987 20,98883566 120,8053952 

253. táblázat: Költségtényezők a jármű-üzemköltség becsléséhez 

A feltételezések szerint a személygépkocsik futásteljesítményének 100%-a belterületi 

úton (40 km/h átlagsebesség) jelenik meg.  

A fajlagos jármű-üzemköltségek reálértéke a vizsgált időszak során az alábbiak szerint 

növekedik.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Belterületen 44  45  46  47  48  49  51  52  53  54   

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Belterületen 56  57  59  60  62  64  65  67  69  70  

 

 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Belterületen 71  72  73  74  75  77  78  79  80  81  

254. táblázat: Jármű fajlagos üzemköltsége a vizsgált időszakban, 2013. évi árszinten Ft/jkm 

Fentiek alapján a jármű-üzemköltség megtakarításból származó haszon alábbiak szerint 

alakul.  



 

  

 

 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Jármű üzemköltség 1 615 0 0 0 0 0 0 196 201 207 212 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

Jármű üzemköltség 217 223 113 116 119 122 125 129 130 132  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

Jármű üzemköltség 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

255. táblázat: A jármű üzemköltségek változása, millió Ft 

9.2.2.5 Magasabb szolgáltatási színvonal társadalmi hasznossága 

Az „A” változat  esetében nem tér el a járműállomány a projekt nélküli és a projektes 

esetben, ezért szolgáltatási színvonal javulásából eredő haszonnal nem számolunk  

9.2.2.6 Városfejlesztési hatások 

A városfejlesztési hatások esetében a vonali változatoknál bemutatott hasznok kerültek 

felhasználására következő kiigazítással:  

Mindkét városfejlesztési haszon esetében változás a vonali változatoknál alkalmazott 

módszerhez ékpest, hogy itt az ingatlanérték-növekedés a működés első 3 évére került 

szétosztásra. Az irodákra és kiskereskedelmi egységekre vonatkozó haszon továbbra is 

minden évben figyelembe lett véve. 

Az eljutási idő változásán alapuló városfejlesztési haszon esetében további változás az, 

hogy összevtésre került a vonali változatok utazási idő-megtakarításainak összege a 

komplex hálózatra adódó utazási idő-megtakarítással. Az ebből adódó aránnyal a vonali 

változatok városfejlesztési hatásainak összege korrigálásra került az alábbiak szerint. 

 1.ütem 2.ütem 

 „A” változat  „B” változat  „A” változat  „B” változat  

Eljutási idő csökkenés a vonali 
változatok alapján 14 370 14 370 14 370 14 370 

Eljutási idő csökkenés a 
komplex változatokban 18 535 20 070 25 586 27 329 

Korrekció mértéke 129% 140% 178% 190% 

256. táblázat: Városfejlesztési hatások korrekciója 
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A kiválasztott változat városfejlesztési hatásai az alábbiak szerint alakulnak.  

 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Városfejlesztési hatások 1. 7 063 0 0 0 0 0 0 534 534 534 534 
Városfejlesztési hatások 2. 6 918 0 0 0 0 0 0 3 158 3 158 3 158 50 
Összesen 13 981 0 0 0 0 0 0 3 693 3 693 3 693 584 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

Városfejlesztési hatások 1. 534 534 805 805 805 805 805 805 805 805  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 584 584 854 854 854 854 854 854 854 854  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

Városfejlesztési hatások 1. 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805  

Városfejlesztési hatások 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Összesen 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854  

257. táblázat Városfejlesztési hatások (m Ft/év) 



 

  

 

9.2.2.7 Hasznok összegzése 

A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit a következő táblázat összegzi: 

 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Utazási idő megtakarítás 208 882 0 0 0 0 0 0 14 282 14 541 14 806 15 076 

baleseti kockázat változása 133 0 0 0 0 0 0 13 13 13 14 

Környezeti hatások szgk 5 037 0 0 0 0 0 0 442 453 465 477 

Jármű üzemköltség változása 1 615 0 0 0 0 0 0 196 201 207 212 

Magasabb szolgáltatási színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Városfejlesztési hatások 13 981 0 0 0 0 0 0 3 693 3 693 3 693 584 

Összes éves haszon 229 648 0 0 0 0 0 0 18 625 18 901 19 183 16 362 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

Utazási idő megtakarítás 15 350 15 629 22 223 22 627 23 039 23 458 23 688 23 920 24 155 24 392  

baleseti kockázat változása 14 14 12 12 12 13 13 13 13 13  

Környezeti hatások szgk 489 502 449 461 473 485 498 510 517 524  

Jármű üzemköltség változása 217 223 113 116 119 122 125 129 130 132  

Magasabb szolgáltatási színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Városfejlesztési hatások 584 584 854 854 854 854 854 854 854 854  

Összes éves haszon 16 654 16 953 23 651 24 070 24 498 24 933 25 178 25 426 25 669 25 915  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044  

Utazási idő megtakarítás 24 631 24 872 25 116 25 362 25 610 25 861 26 097 26 334 26 574 26 816  

baleseti kockázat változása 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15  

Környezeti hatások szgk 531 539 546 554 562 570 578 586 593 601  

Jármű üzemköltség változása 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152  

Magasabb szolgáltatási színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Városfejlesztési hatások 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854  

Összes éves haszon 26 164 26 415 26 668 26 924 27 182 27 443 27 689 27 937 28 186 28 438  

258. táblázat: Hasznok összegzése, 2013. évi áron, millió Ft 
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9.2.3 Közgazdasági teljesítménymutatók 

A következő közgazdasági teljesítménymutatókat kell kiszámolni és értékelni: 

 nettó társadalmi haszon jelenértéke (ENPV): 
 társadalmi belső megtérülési ráta  
 haszon-költség arány (BCR) 

Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV): A jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált 

értéke. Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív 

ENPV-vel rendelkező projektek támogathatók. A számítás képlete: 
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ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta és (t) az 

aktuális év. 

Társadalmi belső megtérülési ráta (ERR): azon diszkontráta, amely mellett az ENPV 

nulla; a belső megtérülési ráta számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a 

különbséggel, hogy adott az ENPV nagysága (zérus), és a kamatlábat keressük. 

Ha 
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, akkor i= ERR. 

Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta 

(5,5%). Amennyiben az ERR nem számítható ki, csak az NPV alapján lehet dönteni. 

Haszon-költség arány (BCR) a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre átszámított 

hasznok és költségek arányát mutatja. A BCR mutatóra vonatkozó követelmény, hogy 

legyen nagyobb, mint 1. A BCR mutató önmagában kevés információt ad, mivel nem ad 

tájékoztatást a költségek és hasznok abszolút értékéről, hanem csak azok arányáról. 

Az alábbi táblázat összefoglalja a kiválasztott változat közgazdasági adatait és 

teljesítménymutatóit. 

Számítási módszer 

Eredmények 
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 PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Beruházási költség (Ft) 83 210 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 0 0 0 0 

2. Üzemeltetési és karbantartási) költség 
(Ft) 

5 890 
0 0 0 0 0 0 721 721 721 721 

3. Pótlási költség 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Maradványérték (Ft) 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teljes közgazdasági költség 84 906 8 024 18 806 32 397 22 317 10 030 1 505 721 721 721 721 

Utazási idő megtakarítás 208 882 0 0 0 0 0 0 14 282 14 541 14 806 15 076 

Baleseti kockázat változása 133 0 0 0 0 0 0 13 13 13 14 

Környezeti hatások 5 037 0 0 0 0 0 0 442 453 465 477 

Jármű üzemköltség változása 1 615 0 0 0 0 0 0 196 201 207 212 

Magasabb szolg. színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Városfejlesztési hatások 13 981 0 0 0 0 0 0 3 693 3 693 3 693 584 

Összesen 229 648 0 0 0 0 0 0 18 625 18 901 19 183 16 362 

Egyenleg (ENPV) 144 742 -8 024 -18 806 -32 397 -22 317 -10 030 -1 505 17 904 18 181 18 463 15 641 

ERR 14,28%           
BCR                      

2,70     
          

 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Közgazdasági beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Járműüzemeltetés és karbantartás 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pótlási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Közgazdasági maradványérték 721 721 502 502 502 502 502 502 502 502 

Teljes közgazdasági költség 15 350 15 629 22 223 22 627 23 039 23 458 23 688 23 920 24 155 24 392 

Utazási idő megtakarítás 14 14 12 12 12 13 13 13 13 13 

baleseti kockázat változása 489 502 449 461 473 485 498 510 517 524 

Jármű üzemköltség változása 217 223 113 116 119 122 125 129 130 132 

Magasabb szolg. színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Városfejlesztési hatások 584 584 854 854 854 854 854 854 854 854 

Összesen 16 654 16 953 23 651 24 070 24 498 24 933 25 178 25 426 25 669 25 915 

Egyenleg (ENPV) 15 934 16 232 23 149 23 568 23 995 24 430 24 676 24 923 25 167 25 413 

 

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Közgazdasági beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Járműüzemeltetés és karbantartás 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 

Infrastruktúraüzemeltetés és karbantartás 2 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pótlási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 190 

Közgazdasági maradványérték 3 206 502 502 502 502 502 502 502 502 -23 688 

Teljes közgazdasági költség 24 631 24 872 25 116 25 362 25 610 25 861 26 097 26 334 26 574 26 816 

Utazási idő megtakarítás 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

baleseti kockázat változása 531 539 546 554 562 570 578 586 593 601 

Jármű üzemköltség változása 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 

Magasabb szolg. színvonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Városfejlesztési hatások 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 

Összesen 26 164 26 415 26 668 26 924 27 182 27 443 27 689 27 937 28 186 28 438 

Egyenleg (ENPV) 22 958 25 912 26 166 26 421 26 680 26 941 27 186 27 434 27 684 52 126 

259. táblázat: A kiválasztott változat közgazdasági teljesítménymutatói, millió Ft 
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A közgazdasági megtérülési mutatók alapján az alábbi következtetések vonhatók le:  

 A projekt nettó jelenértéke (ENPV) pozitív: a várható gazdasági hasznok 
(társadalmi, környezeti) jelenértéke meghaladja a pénzben kifejezett gazdasági 
költségek jelenértékét.  

 A gazdasági belső megtérülési ráta (ERR) nagyobb, mint az alkalmazott 
diszkontráta (5,5%).  

 A haszon–költség arány (B/C) nagyobb, mint 1. 

A teljesítménymutatók alapján a fentebb részletezett feltevések alkalmazása esetén a 

projekt megvalósítása a társadalom szempontjából igazolható. 

9.3 Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés 

9.3.1 Érzékenységvizsgálat 

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek 

kiválasztása, melyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben 

kiszámított teljesítménymutatókra. A változók egy időben változhatnak úgy, hogy más 

paraméterek nem módosulnak. A „Guidance on the Methodology For Carrying Out Cost-

Benefit Analysis, Working Document” szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 

1%-os mértékű megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 

5%-os, vagy annál nagyobb mértékű változását okozza. 

9.3.1.1 A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok 

számbavétele, csoportosítása 

A projekt keretében az alábbi változók vizsgálatára került sor: 

 beruházási költség, 

 üzemeltetési és karbantartási költség, 

 pótlási költség, 

 utazási idő-megtakarítás, 

 baleseti kockázat 

 környezeti hatások 

 jármű üzemköltség 

 magasabb szolgáltatási színvonal hasznai 

9.3.1.2 Az egymástól függő változók azonosítása, kizárása 

Az egymástól függő változók azonosítása és kizárása fontos, mivel az egymástól függő 

változók az eredmények torzulását okozhatják, illetve kettős számba vételt idézhetnek 

elő, esetünkben a vizsgált változók függetlenek egymástól.  
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9.3.1.3 A változók hatásának elemzése 

Az érzékenységvizsgálat során kiszámításra került, hogy a vizsgált változók 1%-os 

mértékű változtatása esetében a közgazdasági teljesítménymutatókban milyen mértékű 

változás következik be. A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze. 

Változók ENPV ERR 

Beruházási költség -0,67% -0,78% 

Üzemeltetési és karbantartási költség -0,14% -0,08% 

Pótlási költség -0,10% -0,06% 

Utazási idő értéke 1,38% 0,60% 

Baleseti kockázat -0,10% -0,06% 

Környezeti haszon -0,06% -0,05% 

Jármű üzemköltség változása -0,09% -0,06% 

Magasabb szolgáltatási színvonal értéke -0,10% -0,06% 

Városfejlesztési hatások 0,00% 0,00% 

260. táblázat: A változók 1%-os növelésének hatása a közgazdasági teljesítménymutatókra 

 

Beruházás pénzügyi 

nettó jelenértéke 

(FNPV/C) 

Pénzügyi belső 

megtérülési ráta 

(FRR/C) 

Beruházási költség 1,02% 0,67% 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0,08% 0,21% 

Pótlási költség 0,01% 0,05% 

Bevétel  -0,01% -0,03% 

261. táblázat: A változók 1%-os növelésének hatása a pénzügyi teljesítménymutatókra 

9.3.1.4 A projekt kritikus változóinak azonosítása 

Ezt követően azonosításra kerülnek a kritikus változók. Ennek lényege, hogy meg kell 

állapítani: a vizsgált változók közül melyik rugalmassága nagyobb 1%-nál (1%-os 

változása 1%-nál nagyobb változást idéz elő a teljesítménymutatókban) az ENPV-re 

vonatkozóan, illetve 1%pontnál az ERR-re vonatkozóan. 

Az előző pontban ismertetett vizsgálat alapján a közgazdasági teljesítménymutatók 

esetében az utazási idő-időmegtakarítás tekinthető kritikus változónak, míg a pénzügyi 

teljesítménymutatók esetében a beruházási költség.  

9.3.1.5 A küszöbértékek számítása 

Ez megmutatja, hogy a kritikus változók milyen mértékű százalékos változásánál válnak 

a pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók olyanná, amelyek nem támogathatóvá 

teszik a projektet. A küszöbérték-számításnak elsősorban a gazdasági megtérülési 

mutatók vizsgálatánál van jelentősége.  
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Vizsgált változó Küszöbérték (%) 

Beruházási költség 174,12% 

Utazási idő értéke -67,70% 

262. táblázat: Küszöbértékek a közgazdasági teljesítménymutatóra 

A fenti eredmény azt jelenti, hogy ha az utazási idő megtakarítás 66,00 %-kal csökken, 

akkor váltanának a közgazdasági teljesítménymutatók olyan értékre, amely a 

támogathatóságot kizárja. 

A beruházási költségenk az FNPV-re vonatkozó küszöbérték -94%, melynek értelmében 

a 94%-os beruházási költségcsökkenés zárná ki a támogathatóságot. 

9.3.2 Kockázatelemzés 

9.3.2.1 A projekt jelen fázisában feltárható kockázatok 

A komplex változatokban felmerülő kockázatok a következők: 

 fővárosi mellett kerületi közterületek és MÁV területek is érintettek, 

 a projekt szakaszonként védett és védelemre javasolt fasorokat érint, ezek kivágása 

műszaki kialakítással nem küszöbölhető ki (TSZT adatszolgáltatás alapján), 

 a parkolóférőhelyek számának és a közúti kapacitásnak a csökkenése társadalmi 

ellenállást vonhat maga után, 

 szabályozási vonal meghaladása több helyen a szabályozási tervi rendezést 

igényel, 

 kerületek térrendezési elképzeléseivel való összhang megteremtése szükséges, 

 az engedélyek kiadása várhatóan több lakossági fórum után lesz lehetséges, 

esetenként egyes kialakítások várhatóan országos tervtanácsi szint elé kerülhetnek, 

ez az engedélyezési folyamatot meghosszabbíthatja, 

 a projekt nélküli esetben az Etele tér kialakítása, annak belső ütemezése 

bizonytalan, 

 egyes kerületek esetében a projekt támogatottságának hiánya, 

 a párhuzamosan futó gyorsvasúti fejlesztések nyomvonalának véglegesedése a 

tervi elrendezés átdolgozását igényelheti, 

 a zöldfelületek részbeni elépítése komoly lakossági ellenállást válthat ki, 

 a kapcsolódó szakaszok felújítási igénye jelentős lehet, amennyiben ezekhez nem 

rendelhető jelentős haszontömeg, a projekt hatékonysága romlik, 

9.3.2.2 A kockázatelemzés módszertana 

Mennyiségi kockázatelemzés 

Mennyiségi kockázatelemzés elvégzése egyrészt azért indokolt, mert a beruházási 

költség tartalékot foglal magában, így a tartalék beállításának szükségességét 

kockázatelemzéssel is igazolni szükséges. Másrészt a pénzügyi és közgazdasági 
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szempontból elvégzett érzékenységvizsgálat alapján kritikusnak bizonyuló változók 

alakulását is szükséges vizsgálni mennyiségi kockázatelemzés segítségével.  

A vizsgálat az @RISK 6.0 (www.palisade.com) szoftverrel készült, a nettó beruházási 

költségre gyakorolt hatások vizsgálata MONTE CARLO szimulációval történt. Az 

alkalmazott eloszlás EU által is javasolt háromszög eloszlás. 

A vizsgálatban a nettó tartalék nélküli beruházási költséget vizsgáltuk. Az alkalmazott 

eloszlás a már említett háromszög eloszlás. A vizsgálat eredményét a következő ábra 

mutatja. 

 

112. ábra A beruházási költség eloszlás-függvénye, millió Ft 

A jelenlegi nettó tartalék nélküli beruházási költség 93 079 millió Ft. A beruházási 

költség az ábra alapján 99,7%-os valószínűséggel nem lépi át az 8 642 millió Ft 

tartalékkal megnövelt nettó beruházási költséget (101 721 millió Ft). 

A vizsgálat során a kritikus változók egyidejű módosulásának közgazdasági mutatókra 

való hatását vizsgáltuk, ezek a beruházási költség, és az utazási idő-megtakarítás 

voltak. A változóknak háromszög eloszlást adtunk. A vizsgálat a következő 

eredményeket hozta.  

Beruházási költség 
vizsgálata 

A közgazdasági nettó 
jelenérték vizsgálata 

http://www.palisade.com/
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113. ábra A közgazdasági nettó jelenérték alakulása a beruházási költség és a hasznok 

függvényében 

Az ábráról látható, hogy a nettó jelenérték minden esetben pozitív értéket vett fel. A 

beruházást tehát társadalmi szinten mindenképpen megéri megvalósítani. 

A kockázatelemzésnek kettős funkciója van: 

 Egyfelől a költség-haszon elemzési útmutatókban szereplő követelmények 

kielégítése.  

 Másfelől a pályázati útmutatóban szerepel, hogy olyan kockázatelemzés 

szükséges, amely kitér 

 a megvalósítás ütemezésére,  

 a költségek esetleges növekedésére 

 a közbeszerzés és tiszta verseny szabályaira. 

 
Tekintettel arra, hogy a projektben nem szerepel tartalék, ezért a kockázatok elemzése 

kvalitatív módszerrel történik.  

Kvalitatív 
kockázatelemzés 
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Változók Hatás mértéke Bekövetkezés valószínűsége 

Magasabb érzékenységű változók 

1. Az utazási idő 
megtakarítás változása 

Magas Alacsony, mivel többnyire a közúti forgalomtól elzárt pályával, illetve 
telematikai eszközökkel (előnyben részesítés a jelzőlámpáknál) 
garantálható a menetrendben kitűzött elérési idők betartása, a tervezett 
utazási idő nyereség. Várhatóan ez a követelmény megvalósul.  

 

2. Az idő értékének 
változása 

Alacsony Alacsony, mivel az útmutató meghatározza 

3. Beruházási költség Magas A beruházási költségek jelenleg tanulmánytervi szinten kerültek 
becslésre, a támogatási kérelem előtt a részprojektek RMT-i és 
engedélyezési tervei alapján a költségbecsléseket aktualizálni kell. A 
bizonytalanságot ebben a tervfázisban tartalékképzéssel kezeltük. 

A nagyműtárgyak költségében jelen tervezési fázisban még jelentős 
kockázat van (hídvizsgálatok hiánya) ezt próbáltuk felső becsléssel és 
tartalékképzéssel enyhíteni. 

4. Társadalmi 
diszkontráta 

Közepes Alacsony, mivel az útmutató az 5%-ot meghatározza. 

Alacsonyabb érzékenységű változók 

5. Működési költség Alacsony Alacsony, mivel a működési költségnövekmény, illetve a busz működési 
költségmegtakarítás hatása a projekt megítélése szempontjából nem 
jelentős, így kedvezőtlen alakulásuk bekövetkezésének kockázatát is 
alacsonynak tekintjük. 

 

6. Üzembe helyezéskor 
várható forgalom 

Közepes Közepes, a számítógépes forgalmi modell alapján készült.  

7. Balesetek 
költségeinek változása 

Alacsony Alacsony, mivel a számítás alapját képező jkm forgalmi modellel 
alátámasztott, a fajlagos értékek útmutatóban meghatározottak. 

8. Környezeti hasznok 
változása 

Alacsony Alacsony, mivel a környezeti hasznok közül a buszforgalom leállításából 
származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkenést objektívan lehet 
megbecsülni. Az ebből származó pénzben kifejezett haszon „beárazás” 
kérdése, amelyre átfogó tanulmányok készültek. 

 

9. A megvalósítás 
ütemezése 

Közepes a. Az engedélyezési eljárás elhúzódása,  
b. a vasúthatósági engedélyezés bonyolultsága (vasút-villamos 

műtárgy) 
c. a környezetvédelmi engedélyek megszerzése, 
d. a szükséges területek kisajátítása 
e. társadalmi ellenállás (lehetséges a parkolóhelyek eseti 

megszűnése, közúti kapacitáscsökkenés, vagy eseti fakivágás 
miatt) 

f. szabályozási terv módosítások elhúzódása 

befolyásolhatják az építkezés megkezdését, időtartamát. 

Az építés alatt, előre nem látható akadályok lehetnek. 

Ezen események bekövetkezésének valószínűsége közepesnek 
tekinthető. 

10. A közbeszerzés és 
tiszta verseny szabályai 

Alacsony Alacsony, mivel minden esetben a törvényi előírásokat (Kbt.) betartva, a 
tiszta verseny szabályaira tekintettel kell versenyeztetni a közbeszerzési 
tervben szereplő tételeket. A felmerülő problémákat a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz fordulva lehet orvosolni, határidő-módosítás várható 
ebben az esetben. 

263. táblázat: A változók bekövetkezési valószínűsége és hatásai 
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10 Cselekvési terv a projekt 

megvalósítására 

10.1 Lebonyolítási tervek a projekt megvalósítására 

10.1.1 Előkészítettség bemutatása 

Az 1-es villamos meghosszabbítása kapcsán jelen szerződés részeként egyesített 

engedélyezési és kiviteli terv készül, melyek alapján részletes megvalósíthatósági 

tanulmányt, illetve EVD-t készítünk. 

A 42-es villamos meghosszabbítására vonatkozóan engedélyezési terv készült, de az 

engedélyeztetés nem indult el. 

A további projektelemek tekintetében minden esetben előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányok, de legfeljebb részletes megvalósíthatósági tanulmányok készültek. 

Több esetben előfordul, hogy szabályozási terv nincs, vagy ha hatályos, módosítása 

szükséges. 

10.1.2 Intézkedési terv 

A komplex projekt előkészítése megrendelői tájékoztatás alapján önállóan projektenként 

történik. A projektek előkészítettsége, műszaki tartalma, szabályozási eszközöknek való 

megfelelése alapvetően különböző, ezért azonos, minden projektre alkalmazható 

intézkedési terv nem készíthető. 

10.1.3 Pénzügyi ütemezés 

A beruházási költség ütemezése az alábbiak szerint alakul. 

  2013     

költségfajták nettó ÁFA bruttó 

Pálya 4 376 0 4 376 

Műtárgyak 7 056 0 7 056 

Felsővezeték/energia 5 075 0 5 075 

Útépítés 1 183 319 1 503 

Forgalomtechnika 88 0 88 

Közmű 805 217 1 023 

Környezetvédelem 389 0 389 

Terület 107 0 107 

Utastájékoztatás 63 0 63 

Jármű 1 612 0 1 612 

Kapcsolódó szolgáltatások 1 598 8 1 606 

Tartalék 2 075 11 2 086 

Összesen 24 428 556 24 984 
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  2014     

költségfajták nettó ÁFA bruttó 

Pálya 8 752 0 8 752 

Műtárgyak 14 113 0 14 113 

Felsővezeték/energia 10 149 0 10 149 

Útépítés 2 366 639 3 005 

Forgalomtechnika 177 0 177 

Közmű 1 611 435 2 046 

Környezetvédelem 777 0 777 

Terület 214 0 214 

Utastájékoztatás 125 0 125 

Jármű 3 225 0 3 225 

Kapcsolódó szolgáltatások 3 196 17 3 213 

Tartalék 4 151 22 4 173 

Összesen 48 856 1 112 49 968 

  2015     

költségfajták nettó ÁFA bruttó 

Pálya 8 752 0 8 752 

Műtárgyak 14 113 0 14 113 

Felsővezeték/energia 10 149 0 10 149 

Útépítés 2 366 639 3 005 

Forgalomtechnika 177 0 177 

Közmű 1 611 435 2 046 

Környezetvédelem 777 0 777 

Terület 214 0 214 

Utastájékoztatás 125 0 125 

Jármű 3 225 0 3 225 

Kapcsolódó szolgáltatások 3 196 17 3 213 

Tartalék 4 151 22 4 173 

Összesen 48 856 1 112 49 968 

264. táblázat Beruházási költség ütemezése (m Ft) 

10.2 Közbeszerzési/beszerzési terv 

10.2.1  Kockázatkezelési stratégia 

A projektenkénti előzetes megvalósíthatósági tanulmányokban minden egyes 

fejlesztésre vonatkozóan igyekeztünk feltárni a megvalósításra, és annak időigényére 

hatást gyakorló kockázatokat. 

A kockázatelemzés alapján a kockázatok nagyságától függően megoldások 

javasolhatók a kockázatok kezelésére. A kockázatok kezelésének főbb módszerei a 

következők (ezek együttesen is alkalmazhatók): 

 A projekttől, vagy projektrészektől való elállás; 

 A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettség-

vállalásokkal, biztosítás vagy kezességvállalás útján; 
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 A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási 

képessége alapján. 

Változók Előkészítés alatti kezelési stratégia Megvalósítás alatti kezelési stratégia 

Magasabb érzékenységű változók 

1. Az utazási idő 
megtakarítás változása 

Kezelésre került a konzervatív forgalmi 
modellezéssel. 

A projekt teljes körű megvalósításával 
(beleértve a tervezett forgalomtechnikai 
fejlesztéseket és, utastájékoztatást is, stb.), a 
becsült forgalom elérhető. 

2. Az idő értékének 
változása 

Útmutató szerint járunk el. Nem releváns. 

3. Beruházási költség  A költségbecslés az engedélyezési 
tervek alapján finomításra került, 

 Az ingatlan vásárlás/kisajátítás 
költsége az előkészítés során 
pontosodik, ami az érintett 
tulajdonosokkal való tárgyalások során 
tovább pontosodik, 

 A közműköltségek a szolgáltatókkal 
való egyeztetések során pontosodnak, 

 A műszaki tartalom és a 
közműköltségek a továbbtervezés 
során pontosodnak, 

 A projekt tartalmának csökkentése, 
 Az Erzsébet híd és a Szabadság híd 

kapcsán felmerült költségeket a 
továbbtervezés során alátámasztó 
hídvizsgálatok alapján szükséges 
pontosítani 

 k 

Olyan szerződések megkötésére kerül sor, 
amely a vállalkozókra terheli az egyes 
kockázatokat, és ami a versenyeztetés révén 
csökkenti a költségnövekedést. 

Amennyiben lehetséges, úgy tartalék 
költségkeret beállítása szükséges. 

4.Társadalmi diszkontráta Útmutató szerint járunk el. Nem releváns. 

Alacsonyabb érzékenységű változók 

5. Működési költség A járműstratégia készítése során a BKK 
Zrt-vel egyezetésre került 

Folyamatos költségkontroll lesz, az 
utókalkuláció alapján a költségek tervezett 
szintje tartható. 

6. Üzembe helyezéskor 
várható forgalom 

Lásd 1. pont Lásd 1. pont 

7.Balesetek költségeinek 
változása 

Útmutató szerint járunk el. Nem releváns. 

8. Környezeti hasznok 
változása 

Útmutató szerint járunk el. Nem releváns. 

9. A megvalósítás 
ütemezése 

A kivitelezés időintervallumait tartalékidő 
beépítésével határoztuk meg. 

Az Erzsébet híd és a Szabadság híd 
kapcsán felmerült beavatkozásokat a 
továbbtervezés során alátámasztó 
hídvizsgálatok alapján szükséges 
pontosítani, pontos időigény ezután 
határozható meg. 

A kivitelezői szerződésben a késedelmes 
teljesítést magas kötbérrel kell büntetni. 

A területen folyó egymást befolyásoló 
fejlesztések összehangolására különös 
figyelmet kell fordítani. 

10. A közbeszerzés és 
tiszta verseny szabályai 

A Kbt. szerinti közbeszerzési terv 
elkészítése és költségelése, javaslat 
független közbeszerzési szakértők 
bevonására. 

Független közbeszerzési szakértők, 
dokumentálás következetes, gondos 
kezelése, eljárások betartása. 

265. táblázat Kockázatkezelési stratégia 
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1. számú melléklet: Benchmark elemzés: villamos 

projektek városfejlesztési hatásairól nemzetközi 

példákon keresztül 

A következőkben olyan közelmúltban megvalósított villamos fejlesztési projekteket 

vizsgálunk és mutatunk be, amelyek városfejlesztési hatásai mind az előkészítés 

időszakában, majd a megvalósítás során és azt követően is vizsgálatra, és értékelésre 

kerültek, ezáltal hasznos információt szolgáltathatnak. 

Benchmark elemzésünk alapvetően nemzetközi példákra támaszkodik, tekintettel arra, 

hogy a közelmúltban előkészített és megvalósított hazai villamos fejlesztési projektek 

városfejlesztési hatásainak vonatkozásában részletes vizsgálati anyagok, tanulmányok, 

felmérések nem készültek, nem állnak rendelkezésre. 

Benchmark elemzés tárgyát képező projektek a következők voltak: 

 Lyon – T1; T2, T3, T4 és T5 vonalfejlesztések városfejlesztési hatásai 

 Brest „A” jelű villamosvonala, amely kelet-nyugati irányban 14 km hosszúságban 

szeli át a várost 

 London, Croydon – Tramlink 

 London Dockyard light rails 

 Sheffield, South Yorkshire Supertram 

 Strasbourgi villamosfejlesztések hatásai 

 Bordeaux-i villamosfejlesztés (építés és üzemeltetés) hatásai a kiskereskedelemre 

 Washington villamosfejlesztések hatásai  

 Edinburgh – 1-es villamos fejlesztése 

Az elemzések során igyekeztünk minden esetben átfogó képet adni az érintett 

villamosfejlesztés főbb paramétereiről (műszaki tartalmáról, ütemezéséről, a fejlesztett 

vonal(szakasz) városszerkezeti elhelyezkedéséről); ezt követően pedig a rendelkezésre 

álló információk és elemzések függvényében a vonali fejlesztések lakosságra, ingatlan 

fejlesztésekre; lakóingatlanokra, kiskereskedelemre, és közterület fejlesztésekre 

gyakorolt hatásait gyűjtöttük össze. 

Legszélesebb spektrumú elemzést a Lyon-i fejlesztések vonatkozásában tudtunk 

készíteni, tekintettel arra, hogy a vonali fejlesztések előkészítési, megvalósítását követő 

fázisban is készültek olyan felmérések, amelyek a villamosfejlesztések hatásait 

hivatottak előzetesen becsülni és a megvalósítást követően is visszamérni.  
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1. Lyon 

1.1. A projekt rövid összefoglalása 

Lyonban 1997-ben készült el az első közlekedésfejlesztési terv (PDU), amelyben az első 

két villamosvonal tervezési alapjait fektették le. A PDU célja a felszíni közlekedés 

előnyben részesítése és újraértelmezése volt. 

A PDU-ban három forgatókönyvet vázoltak fel: az elsőben a korábbi, metrót és 

autóutakat fejlesztő irányt, a másodikban egy egyensúlyra alapozott, minden szektort 

enyhén fejlesztő irányt, a harmadikban pedig egy megújult, élhető városfejlesztésen 

alapuló irányt vettek alapul, annak közlekedési vonzataival. Az érintettek 75%-a ez 

utóbbit támogatta. A tervet 2005-ben vizsgálták felül, következő felülvizsgálata 2014-

2015-ben várható. Ez utóbbiban a közlekedési elemek mellett a városi életminőség 

kritériumai a korábbiaknál lényegesen hangsúlyosabban fognak megjelenni. 

1.1.1. Vizsgált vonalfejlesztések 

A lyoni villamos visszatérése több évtizedes szünet után 2001-re valósult meg az első 

két vonal, a T1 és T2 megnyitásával. A francia villamos reneszánsz egyik első városa 

volt Lyon. Az első két vonal kettős szerepet tölt be: részben Lyon belvárosát tárja fel, 

részben a nagy-lyoni agglomeráció településeit érik el, mindkét vonal esetén jelentős 

egyetemi területeket is bevonva a kötöttpályás közlekedésbe.  

 

1. ábra: A T2-es vonal Jet d’eau – Mendes France megállója 

A T3-as vonal 2006-ban nyílt meg, amely egy felhagyott vasútvonalat használ, ritka 

megállóközökkel, 70 km/h-s végsebességgel, összekötve a keleti agglomeráció lakó- és 

iparterületeit a Part-Dieu pályaudvarral. 
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2. ábra: A T3-as vonal Villeurbanne állomása 

A T4-es vonal megnyitására 2009-ben került sor. A vonal szerepe az észak-déli 

összeköttetések biztosításában jelentős. Alacsonyabb státuszú lakóterületeket köt össze 

a Part-Dieu pályaudvarral, majd a T1-es vonalon közlekedik tovább a La Doua-i 

egyetemi campus felé, a vonal második, középső szakaszát 2012-ben adták át. 

A T5-ös vonal 2012-ben nyílt meg, a T2-es elágazásaként, lakónegyedeket tár fel, illetve 

az Eurexpo területét éri el, amely szakaszt csak vásárok idején használja. 

 

3. ábra: A T4-es vonal a külső szakaszán (Lénine-Corsiere megálló) 

Az első két vonal az újdonság erejével hatott, jelentősen felértékelte az érintett 

városrészeket, településeket. Az újabb vonalak pedig már kiszámíthatóbbak voltak, 

ismerve a T1 és T2 hatásait. Valamennyi vonalra igaz, hogy legalább annyira 

városfejlesztési projektek, mint közlekedésiek, egyik esetben sem csak közlekedési 
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infrastruktúra épült. A villamosok újraértékelték a városi területeket, a beruházások 

minden esetben az érintett lakóterületek épülethomlokzatainak felújításával, a 

közvilágítás fejlesztésével, a közterületek megújításával, zöldfelületek, kerékpárutak, 

vagy a T3 esetében kerékpáros folyosó létesítésével zajlottak.  

1.2. Lyoni villamos fejlesztések városfejlesztési 

hatásainak általános összefoglalása 

A hatások terén vannak könnyen számszerűsíthető, és számszerűen kevésbé mérhető 

elemek. 

 A villamosprojektek révén jelentősen nőtt az utasszám, mert javultak az átszállási 

lehetőségek, igazi hálózat alakult ki. Tehát nem csak az új vonal mentén nőtt a 

használók száma, hanem a hálózat egészén kimutatható a növekedés minden 

fejlesztés után.  

 Agglomerációs szinten a körgyűrűn belüli részen a villamosfejlesztés hatására 

csökkent az autósforgalom. 1997 és 2006 között a lyoni agglomeráció körgyűrűn 

belüli részén 3-5%-kal csökkent az autóforgalom, azon kívül jobbára stagnált. A 

következő részletes felmérések (kb. 30 000 fő kikérdezése) 2014-ben lesznek, de a 

csökkenés továbbra is kimutatható az előzetes adatok szerint.  

 A zaj- és légszennyezés változása egzakt, ezekre készültek felmérések.  

Összességében a villamost katalizátornak tekintik, amely elősegíti a változásokat, 

de önmagában nem hozza létre azokat. A városfejlesztési hatások pedig attól 

érzékelhetőek, hogy a vonalak mentén a PDU alapján PLU (Plan local d’urbanisme, kb. 

KSZT) készül, amely célzottan meghatározza, hogy hol milyen fejlesztések valósíthatók 

meg, milyen beépítési mutatók engedhetők meg. E terveket a helyi önkormányzatok 

készítik el, természetesen igazodva a felsőbb szintű tervekhez. A 2030-ra készült 

városfejlesztési előrejelzések szerint (2011) a lyoni agglomerációban (Nagy-Lyon) 

150 000 új lakás épül meg, ezek 40%-a Lyon-Villeurbanne területén, tehát a város belső 

és középső részein. 

1.3. A villamos vonali fejlesztésekhez kapcsolódó 

ex-post értékelések 

1.3.1. T1 és T2 vonalakhoz kapcsolódó ex-post értékelések 

A T1 és T2 vonalakra 2008-ban törvényi kötelezettség alapján készült ex-post elemzés, 

illetve készültek célzott, az ingatlanfejlesztőket és a kiskereskedőket feltérképező 

kvalitatív elemzések.  

A T1 és T2 vonalra készült ex-post elemzés tematikusan vizsgálja a különböző 

hatásokat, ahol lehet, ott mérhetővé téve a változásokat. Ezen kívül részletes, 

jellemzően kvalitatív elemzések is készültek egyes szakterületekre, illetve a villamos-

projektek által érintett egyes városrészekre, megállók környezetére.  

A villamos vonalak egészére készült értékelések sok esetben átlagolják a vonal 

egészére érvényes trendeket, ugyanakkor sokszor készültek konkrét területekre 
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érvényes elemzések is, amelyek azonban lyoni helyismeretet igényelnek, hogy az 

érdemi hatások érthetők legyenek. 

Kiskereskedelemre gyakorolt hatások: 

 A kiskereskedelmi tevékenységek jellemzően a megállók környezetében 

összpontosulnak, főleg ott, ahol ritkább, vagy alacsonyabb intenzitású beépítés 

jellemző 

 A kiskereskedelem össz-agglomerációs szinten jellemzően csökken (a nagy 

pólusok vonzzák a vásárlókat egyre inkább), de a villamosok mentén inkább 

fejlődőképes, mint attól távol, vagy kevésbé csökken, mint máshol. 

 Általánosan igaz, hogy az építés időszakát nehezen viselik a kiskereskedők, sok 

üzlet elköltözik, vagy bezár a több éves építés időszakában.  

Ingatlanfejlesztésekre gyakorolt hatások: 

 A lakóingatlan-fejlesztők előszeretettel fejlesztenek a megállók közelében, és 

gyakran hirdetik a villamos közelségét, illetve jelenítik meg az épületekről alkotott 

rajzokon. Az ingatlanok eladhatóságát, bérbe adhatóságát a villamos jelenléte 

növeli.  

 Amint a fejlesztők megtudták, hogy lesz villamos, elkezdtek érdeklődni a külsőbb 

területek iránt, mert biztosnak látták a fejlesztést. 20 éve az volt a vonzó, hogy 5 

perc az autópálya, ma az, hogy 2 perc a villamos elérhetősége.  

 Az árak elkezdtek megnőni a belső részeken, a külsőbbek elérhetőek lettek a 

villamossal. A külsőbb területeken is elkezdtek nőni, kb. 5-10%-al az építést 

követően a többi területhez viszonyítva, de ez főként egy-egy konkrét területet 

vizsgálva deríthető ki. 

 A T1 és T2-nél még nem tudták a fejlesztők, hogy mi lesz a hatás, most már tudják, 

hogy mi várható, néha spekuláció is van a telkeknél. A telkeket jellemzően a 

magánszféra tartja meg, de a közösség beruházza előtte a közműveket.  

Fejlesztések hasznai a közszféra vonatkozásában: 

 A fejlesztésekből a közszféra keveset profitál, jellemzően az ingatlanfejlesztések 

hasznai magánszféránál csapódnak le, a területérték-növekedést megadóztatni a 

gyakorlatban nem lehet, mert bár van rá törvény, különböző okokból nem készült 

végrehajtási rendelet hozzá. Ennek ellenére, mivel a villamos mentén fejlődő 

városrészek, új épületek új lakókat, új munkahelyeket hoznak, ez által bővül az 

közösségi közlekedést használók köre, ami bevételi forrás a közlekedés 

szolgáltatóknak, illetve javul a közterület minősége, a városrész élhetősége. Azaz, 

többlet-adó nélkül is pozitív a fejlesztés mérlege.  

 A villamos fejlesztéseket jelentős részben a 10 vagy több főt foglalkoztató cégek 

közlekedési adójából valósítják meg (ha az adott agglomeráció villamost is 

üzemeltet, a bérköltségek legfeljebb 1,8%-a), amely adót a közlekedési 

szolgáltatások megrendelője szedi be az agglomeráció egészén. Ezen kívül állami 

Az ex-post elemzés 
alapján 
megfogalmazható 
általános trendek: 
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támogatás is létezik, de a projektek egy kisebb része kap csak bizonyos forrásokat 

állami szintről.  

A következőkben a T1 és T2 vonalak esetén 2006-ban felmérések (5 évvel az átadást 

követően) készült elemzések eredményeit foglaljuk össze. A felmérés a SYTRAL 

megbízásából, a kereskedelmi és iparkamara munkája alapján készült. 85 kereskedőt 

kérdeztek meg, 7 villamosmegálló vonzáskörzetében. T1 vonal mentén 34, T2 mentén 

51 megkérdezett kereskedelmi egység volt. Mindkét érintett szakaszon voltak belvárosi 

és külsőbb megállók is.  

 

4. ábra: A T1 (északi) és T2 (déli) vonalakon lekérdezett kiskereskedők területi megoszlása (a 

megállóknál jelölve az érintett egységek száma) 

A felmérés a villamos által érintett tömbökben, de nem feltétlenül az utcafronton lévő 

kereskedőkre vonatkozott. A kereskedelmi egységek megoszlása a következő volt: 

 Élelmiszer (10) 

 Kávézó, bár, étterem, szálloda (12) 

 Újságos, dohánybolt (2) 

 Szolgáltatók (16) 

 Gyógyszertár (4) 

 Szabadidőhöz köthető üzletek (6) 

 Háztartási, lakásfelszerelési üzletek (14) 

 Személyhez kötődő célú üzletek (21) 

T1 és T2 vonalak 
kiskereskedelemre 
gyakorolt hatások 
felmérési eredményei 
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5. ábra: Példa a kiskereskedelmi egységek felmérésére a villamos közvetlen zónájában a T1 

esetén 

Az üzletek 39%-a a villamos építését követően létesült, 61%-uk már korábban is 

helyben volt. Jellemzően 6 fő alatti alkalmazotti létszámú cégek voltak. 

 

6. ábra: A megkérdezett kiskereskedelmi egységek alapterület alapú megoszlása (átlagosan 152 

nm-es üzletek) 
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7. ábra: Az egyes tényezők megítélése a kiskereskedők részéről 

Felmérték, hogy az egyes tényezőket milyennek tartják a kiskereskedők a villamos 

megérkezését követően (5 évvel az átadás után). Ez alapján a legnagyobb 

elégedettséget az utcák, közterületek állapota váltotta ki, 71%-uk egyetért azzal, hogy a 

villamos hatásaként az utcák, közterületek szebbek lettek. 

Szintén jelentősen pozitívnak ítélték, hogy a városrész kevésbé szennyezett (57%), 

illetve 47% tartotta úgy, hogy a közterületek felélénkültek.  

Az autós közlekedés a megkérdezettek 70%-a szerint a villamos hatására romlott, 65%-

uk szerint a kiskereskedelmi forgalom sem javult, 95% szerint pedig romlottak a parkolás 

feltételei. 

A villamos megjelenése előtt is már helyben lévő üzleteket üzemeltetők 37%-a állította, 

hogy a villamost követően a közterületek használata felélénkült, a később odaköltöző 

üzleteket üzemeltetők viszont 64%-a jelezte, hogy erősödött a közterületek használata a 

villamost követően.  

Jellemző a válaszokból, hogy azoknál a helyeknél, amelyek külsőbb városrészekben 

lévő megállóknál vannak, sokkal több kiskereskedő állította, hogy nőtt a forgalma, mint a 

belsőbb városrészekben lévőknél. (46-50% - külső vs. 12-25% - belső). 

Lényeges, hogy miként ítélték meg a vásárlóközönségüket az egyes kereskedők a 

villamos megjelenése után: 

 Mindössze 27%-uk állította, hogy jelentősen, vagy közepesen nőtt a forgalmuk, 

58% szerint stagnált a közelből érkező (a környéken lakó, vagy a környéken 

dolgozók) részéről 

 A gépkocsival érkező vásárlók esetében a kereskedők 13%-a állította, hogy 

valamelyest nőtt a jelenlétük a villamos után, 52%-uk szerint viszont ez a réteg 

csökkent 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          491 

 

  

 

 A közösségi közlekedéssel érkezők körében a kereskedők 38%-a szerint nőtt e 

réteg adta forgalom, 44%-uk szerint stagnált a villamos után is. 

A vásárlási szokásokat tekintve a villamos megépítése előtt már jelenlévő 

üzlettulajdonosok körében a következőket állították 

 38%-uk szerint a vásárlási szokások nem változtak a villamos hatására 

 38%-uk szerint csökkentek a vásárlásaik 

 14%-uk szerint bővültek a vásárlási szokások a villamost követően 

Arra a kérdésre, hogy mennyiben hatottak az egyes tényezők pozitívan az üzletvitelükre, 

a következőket állították: 

 A villamoshoz kötődő fejlesztések a megkérdezettek 51%-a szerint pozitívan 

hatottak a forgalmukra 

 A környékre települő új kereskedelmi egységek a megkérdezettek 78%-a szerint 

pozitívan hatottak a forgalmukra 

 A nagy bevásárlóközpontok jelenléte és fejlődése viszont a megkérdezettek 60%-a 

szerint stagnálást, 40%-uk szerint visszaesést eredményezett a forgalmukra nézve. 

 

8. ábra: Az üzleti forgalom változásának megítélése a villamos építésének és átadásának 

időszakában, majd azt követően  
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A fenti ábra mutatja, hogy a megkérdezett üzlettulajdonosok miként ítélték meg a 

forgalmuk változását 2000 és 2005 között. Ebből a villamos közvetlen hatása nem 

mutatható ki, de érzékelhető, hogy az építés időszakában 55%-uk szerint csökkent a 

forgalmuk, ebből 49%-nak jelentősen, azt követően viszont jellemzőbb volt a stagnálás, 

illetve az átadást követően 34, majd 33%-uknak nőtt a forgalma 2002-ben és 2003-ban. 

Az erősen növekedő forgalmú üzletek aránya is nőtt. 2003-ban 7%, 2004-ben 5%, 2005-

ben viszont már 11%-a a megkérdezett üzlettulajdonosoknak válaszolta azt, hogy üzleti 

forgalmuk jelentősen bővült. 

A megkérdezettek 44%-a szerint a villamos létesítését követően nehezebbé vált az 

üzletük ellátása, 52%-uk szerint nem változott, mindössze 4%-uk szerint javult. 

A kiskereskedelmi helyiségek bérleti díját a következőképp ítélték meg 5 évvel a 

villamos átadását követően: 

 11%-uk szerint nem változott 

 46%-uk szerint 0-15% között emelkedett 

 17%-uk szerint 15-30% között emelkedett  

 26% nem válaszolt 

2006-ban a következőt vetítették előre a megkérdezettek a bérleti díjak tekintetében: 

 4%-uk szerint 0-15%-os csökkenés várható 

 19%-uk szerint nem lesz változás 

 38%-uk szerint 0-15%-os emelés várható 

 9%-uk szerint 15% feletti emelés várható 

 30%-uk nem válaszolt 

A villamos átadását követően a következőket állították az üzlettulajdonosok: 

 61%-uk állította, hogy növekedett a bérleti díj 

 35%-uk állította, hogy dinamikusabbá vált a városrész kiskereskedelme 

 19%-uk állította, hogy változatosabbá vált az üzletek köre a környéken 

A régi kereskedők 48%-a, az újak 58%-a szerint a villamos kiskereskedelmi 

szempontból több előnnyel jár, mint hátránnyal, 17, illetve 33%-uk szerint nincs hatása, 

35, illetve 9%-uk szerint kiskereskedelmi szempontból több hátrányt jelent, mint előnyt.   

Készültek elemzések arra vonatkozóan, hogy a villamos mentén, 50 méteres sávban 

hogyan változtak az üzleti tevékenységek a többi területen tapasztalható változásokhoz 

képest.  
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9. ábra: A T1 és T2 vonalak mentén lévő üzletek változása, valamint a globális változások 2000 

és 2006 között, 2000-et 100%-ként tekintve 

Az látható, hogy a „belvárosiasabb” T1-es vonal mentén kisebb visszaesés, majd 

stagnálás, a külsőbb területeket feltáró T2-es vonal mentén viszont kismértékű 

növekedés volt tapasztalható.  

 

10. ábra: A T1 és T2 vonalak mentén lévő szolgáltatások változása, valamint a globális 

változások 2000 és 2006 között, 2000-et 100%-ként tekintve 

A szolgáltatások tekintetében már közel hasonlóan viselkedik a két vonal, és nagyjából 

lekövetik az általános trendeket.  
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11. ábra: A T1-es vonal belvárosi szakaszán a kiskereskedelmi (világosabb kék) és a 

szolgáltatások (sötétebb kék) elhelyezkedése és az adott épületben megtalálható számosságuk 

2000-ben és 2006-ban. 

A fenti ábra mutatja, hogy jellemzően a szolgáltatások bővültek az adott szakaszon, és 

valamelyest polarizálódtak a megállók (Saint André, Guillotiere) környezetében. 
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12. ábra: A T2-es vonal belváros-közeli szakaszán a kiskereskedelmi (világosabb kék) és a 

szolgáltatások (sötétebb kék) elhelyezkedése és az adott épületben megtalálható számosságuk 

2000-ben és 2006-ban. 

A T2-es vonal belváros-közeli szakasza az Avenue Berthelot, amely korábban egy 

ötsávos tranzit folyosó volt. A T2-es villamos jelentős forgalomcsillapítást hozott, és 

ezen a szakaszon hatalmas ingatlanfejlesztés kezdődött. Az ábrán látható 2006-os 

állapot is már változást mutat 2000-hez képest, főként a megállók közelében való 

koncentrálódást tekintve.  
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13. ábra: A T2-es vonal külvárosi (Bron) szakaszán a kiskereskedelmi (világosabb kék) és a 

szolgáltatások (sötétebb kék) elhelyezkedése és az adott épületben megtalálható számosságuk 

2000-ben és 2006-ban. 

Az ábra azt mutatja, hogy Bron belső területén csökkent a kiskereskedelmi területek 

száma, viszont erősödött a szolgáltatásoké és valamelyest aprózódott a megálló 

környezetében.  
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14. ábra: Külsőbb városrészben a villamos megjelenésével csökkentett közúti kapacitáshoz 

kiülős terasz társult (Hotel de Ville Bron) 

A 2006-os felmérés alapján a T1 és T2 vonalak esetén a következő, főbb eredmények 

állapíthatók meg: 

 Ott, ahol a villamos közösségi közlekedéssel már korábban jól feltárt területeket ért 

el, sűrűn beépített városrészekben, jelentős változások nem történtek (leszámítva, 

hogy az építés időszakában a projekt részeként az épületek homlokzatait rendbe 

hozták).  

 A fejlesztők számára a kiszámítható tervi háttér a legfontosabb (PLU megléte és 

megfelelő alkalmazása), azaz biztosított legyen, hogy az érintett területen valóban 

megvalósulnak a közszféra azon beruházásai, amelyekre ők ráfejleszthetnek. Ez 

elsősorban a rehabilitációval érintett városrészekre és a külsőbb zónákra igaz, a 

beállt területeken kevésbé értelmezhető ez a szempont. 

 A villamos közelsége motiváló erő a fejlesztéseik e területekre összpontosításához, 

de első sorban azért, mert már előtte a közszféra számára is itt alakultak ki a 

legfontosabb fejlesztési zónák. 

 Külsőbb területeken, ott, ahol nagyobb beépítési sűrűség engedhető, egyértelműen 

növekedtek a telekárak, illetve a fejlesztők olyan zónákban is megjelentek, ahol 

korábban nem szívesen ruháztak be, mivel e külsőbb részek elérhetősége javult. 

 E területeken (2006 előtt) erős konkurencia harc volt a beruházók között, a kereslet 

felülmúlta a kínálatot, így eladhatóak voltak a telkek. 

 A lakásépítésekben a villamos által érintett területekre a fiatal családok igényeit 

kielégítő szociális lakások építése erősödött meg.   
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T1 és T2 vonalfejlesztések lakáspiacra gyakorolt hatásai 

 A villamos által érintett városrészekben összességében nőtt a lakásállomány 

minősége (sok esetben bontás-építés révén) 

 A használt ingatlanok terén sok spekulációs célú vásárlás valósult meg a villamos 

átadását követően, mivel erősödött a kereslet ezekre a területekre. De a lakbérekre 

(erős a bérlakás állomány Franciaországban) közvetlen hatást nem gyakorolt a 

villamos, esetileg volt kimutatható, hogy a bérlő váltásakor azonban 5-10%-os 

emelést érvényesített az ingatlan bérbeadója. 

 A lakóingatlanok esetén a villamos által érintett területeken lelassult a bérlők 

cserélődése.  

 Irodaépületek esetén mind az új, mind a használt ingatlanok esetén egyértelműen 

nőttek a bérleti díjak 10-30%-kal, attól függően, hogy az adott környék elérhetősége 

hogyan változott.  

 Arra a kérdésre, hogy mi lett volna, ha nem épül meg a villamos, a következő 

megállapítások születtek: 

 A T1 esetében (amely sűrűn beépített városrészeket érint, korábban is jól 

feltárt közösségi közlekedéssel) nagy különbség nem lett volna a villamos 

nélküli esetben 

 A T2 esetében (amely új területeket és településeket vont be) 

strukturálatlanabb fejlesztések lettek volna, illetve erősebb lett volna a 

helyi közönség jelenléte lakás- és iroda esetében, a villamos révén 

azonban a távolabbról is szívesen mennek az adott területekre. A nagy 

jelentőségű, magánszféra által közösségi célú fejlesztéseket is magában 

foglaló, ún. ZAC területeken lassabb lett volna a funkciók betelepülése, a 

~településrendezési szerződések létrejötte nehézkesebb lett volna.  

1.3.2. T4 vonalakhoz kapcsolódó ex-post értékelések 

A 2009-ben átadott T4-es vonal első szakaszára jelenleg készül ex-post értékelés, 

amely előzetes elemzése már rendelkezésre áll. Négy eltérő felmérés készült: lakossági 

(telefonos), kiskereskedelmi (személyes, kérdőíves), ingatlanfejlesztési, valamint 

kvantitatív elemzés a változások mértékéről.  
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15. ábra: A T4-es vonal első és második üteme (Phase 1, Phase 2) 

A T1 és T2-höz készült felmérésekhez képest komoly előrelépés, hogy a T4 esetében a 

legtöbb felmérésre 2006-2007-ben és 2012-2013-ban is sor került, így az eredmények 

összemérhetőek, a változások érzékelhetőbbek. A minta nagysága a T4 esetében a 

következő volt: 

 Lakossági  

 364 lakos 2006-ban, valamint 

 300 lakos 2012-ben 

 Ingatlanfejlesztési 

 13 ingatlanos cég lekérdezése 2006-ban, valamint 

 13 ingatlanos cég lekérdezése 2012-ben. 

 Kiskereskedelmi 

 54 kiskereskedő 2006-ban, valamint 

 54 kiskereskedő 2013-ban 

 A kiskereskedelmi felmérések főbb alapadatai és megállapításai. A lekérdezettek 

(54 üzlet) megoszlása a következő volt  

 Élelmiszer (19%) 

 Kávézó, bár, étterem, szálloda (16%) 

 Újságos, dohánybolt (11%) 

 Szolgáltatók (19%) 
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 Gyógyszertár (16%) 

 Háztartási, lakásfelszerelési üzletek (3%) 

 Személyhez kötődő célú üzletek (16%) 

 A megkérdezett kiskereskedők 37%-a a villamos megérkezését követően 

jelent meg a területen.  

 A megkérdezettek 56%-a szerint a villamos által érintett terület jó, vagy fejlődő és 

csak 17%-uk tartja problémásnak. 

 2007-ben a kiskereskedők 64%-a, 2013-ban 61%-a tartotta kimondottan 

előnyösnek, hogy a villamos megjelent a városrészben. 

 Ezzel szemben, egy nagyon leromlott, sok szociális problémával küzdő 

városrészben, Vénissieux-ben 2007-ben a kiskereskedők 56%-a, viszont 2013-ban 

már 75%-a állította, hogy kiskereskedelmi szempontból a villamos előnyt jelent a 

számukra. 

 Az építés előtti, alatti és utáni időszakra nézve a következő megállapításokat tették: 

 Az építés előtt 36%-uknál volt forgalomnövekedés, 59%-uknál stagnált, 

6%-uknál csökkent a forgalom. 

 Az építés során már csak 12%-uknál volt forgalomnövekedés, 35%-uknál 

stagnált, viszont 53%-uknál csökkent a forgalom, ebből 35%-nál 10% 

feletti mértékben. 

 Az építést követően 41%-uknál volt forgalomnövekedés, 35%-uknál 

stagnált, és csak 24%-uknál csökkent a forgalom, amelyből mindössze 

12%-nál 10% feletti mértékben. 

 Az üzlethelyiségek bérleti díját tekintve a következő megállapítások születtek: 

 A belsőbb városrészben 18%-nál volt díjemelkedés a villamos építést 

követően, 71%-nál nem, 12% nem válaszolt 

 A problémásabb Vénissieux városrészben 30%-nál emelkedtek a díjak, 

55%-nál nem, 15% nem válaszolt. 

 Érzékelhető, hogy a T4-es vonal mentén tevékenykedő kereskedők számára a 

villamos kiskereskedelmi előnyt jelent, de főként a korábban a leromlott 

városrészekben, ahol minőségi, városfejlesztési értelemben látványosabb javulást 

ért el. 

 A belsőbb városrészekben a kiskereskedők 94%-a állította, hogy a T4-es vonal 

révén a városrész elérhetősége javult vagy sokat javult, a külsőbb részeken lévők 

esetén ez 90% volt.  

A T4-es vonal megépítése és első szakaszának 2009-es átadása kapcsán 2007-ben és 

2012-ben is elemzéseket végeztek az ingatlanfejlesztők és ingatlannal foglalkozó egyéb 

érintettek körében annak értékelésére, hogy az előtte és utána állapot összemérhető 

legyen.  

T4 vonalfejlesztés 
ingatlanfejlesztésekre 
és lakáspiacra 
gyakorolt hatásai 
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Ehhez 2012-ben hat magán ingatlanfejlesztőt, két nagy szociális lakásügynökséget, 

valamint a két érintett település (Lyonnal egybeépült Vénissieux és Feyzin) 

önkormányzatát kérdezték ki.  

Összességében a következő főbb megállapítások láttak napvilágot: 

 A villamos közelsége garanciát jelent a fejlesztések révén megvalósuló ingatlanok 

könnyebb értékesíthetőségére, az ingatlanok eladhatóbbak (bérbe adhatóbbak, 

mint máshol) 

 Kiemelték, hogy a villamos, mint városfejlesztő elem jelentősen javította a városi 

környezetet, a közterületek minőségét, amelyek visszahatottak az épületek 

értékesíthetőségére, az új lakóingatlanok bérbe adhatóságára 

 A lakbérek valamivel magasabban tarthatók (3-5%), mint a villamostól távol, de 

erősebb hatás, hogy a villamos mentén könnyebben kiadhatók, mint távol tőle.   

 A külsőbb területeken megjelentek az ingatlanfejlesztők (Vénissieux), hasonlóan, 

mint a T2 esetén Bron-ban, ahol korábban érdemi fejlesztéseket nem végeztek.  

 Azonban jelezték többen, hogy a villamos kisajátítja a közterületeket, elsősorban a 

személygépkocsik elől, így a parkolás és járműbirtoklás megoldatlan maradt a 

villamos mentén, amely bizonyos rétegek számára hátrányos.  

Konkrét eredményeket vizsgálva a T4-es vonal mentén, az ingatlanokra vonatkozóan a 

következők állapíthatók meg:  

 

16. ábra: A T4-es vonal ingatlan szempontból vizsgált hatásterülete (I. ütem lilával, II. ütem 

naranccsal). 
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17. ábra: A T4-es vonal használtingatlan-értékesítési adatai a hatásterületen és azon túl. 

A fenti ábrán látható, hogy miként alakultak használt ingatlanok adás-vételei a T4-es 

vonalon kívül egy meghatározott sávban (zölddel) és a T4-es vonal hatásterületén belül 

(pirossal). A közvetlen hatásterületet 500m-en belül tekintették. A hatásterületen az 

ingatlan értékesítések kb. 20%-a történt a vizsgált, hatásterületen túli 100%-hoz képest. 

Látható, hogy az I. ütem építése során (2005-2007) az összes vizsgált adás-vételhez 

képest jelentősebb növekedés volt a villamos mentén, mint attól távolabb. De tény, hogy 

az ingatlan-értékesítésben nehezen választhatók szét a villamos okozta hatások a 

háttérhatásoktól, például a válság okozta folyamatoktól, ez főleg a 2008-as időszak után 

figyelhető meg. 

 

18. ábra: A használt-ingatlan árak alakulása Lyon 3. kerületében a T4-es vonal hatásterületén és 

azon túl. 

. 
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A fenti ábra azt mutatja, hogy a villamos hatásterületén lévő használt ingatlanok értéke 

(pirossal) valamelyest magasabban volt, mint a hatásterületen túli szakaszokon lévő 

ingatlanoké (zölddel). Az értékek átlagosak és egy négyzetméterre vonatkoznak. A 

villamos ezen a szakaszon 2011-ben került átadásra, a T4 második ütemeként. Az árak 

folyamatos emelkedése mellett az látható, hogy az építés időszakában (2008-2010), 

illetve az átadáskor 9-10%-kal magasabb volt az átlagos négyzetméter-ár a villamos 

hatásterületén, mint összességében, Lyon 3. kerületében. 

 

19. ábra: A használt-ingatlan árak alakulása Vénissieux-ben a T4-es vonal hatásterületén és 

azon túl. 

Vénissieux-ben, amely Lyon egyik legproblémásabb lakóterülete volt, az előzővel 

ellentétes hatások figyelhetők meg. A villamos által érintett szakaszokon jelentősen 

alulmaradtak a használt ingatlanok esetén négyzetméterárak a település egészén 

vizsgált értékesítési adatokhoz képest. Ez részben azzal magyarázható, hogy a villamos 

mentén nagyon leromlott lakótelepi állomány volt, amely megújítása részben 

bontásokkal 2011 után kezdődött, tehát itt az új építésekhez kötődő ingatlanárak 

mutatnak valójában érdemi változásokat a villamoson túli területekhez képest. Az ábrán 

a T4-es vonal hatásterületén történt változások pirossal, az azon túliak zölddel jelöltek. 

Az új ingatlanok értékére vonatkozóan egyelőre nincsenek megfelelő adatok, ugyanis a 

legtöbb komoly beruházás 2011 után kezdődött, vagy jelenleg is folyamatban van, a 

korábbiak pedig jellemzően a mai T4 vonalától távolabb valósultak meg. 
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A felmérés a 2012-ben lekérdezett 300 telefonos interjú eredményeit tartalmazza, illetve 

bizonyos helyeken összehasonlítást ad a 2007-es, 364 fős lekérdezéshez viszonyítva. 

 

20. ábra: A T4-es vonal első üteme mentén megkérdezett lakosság területi megoszlása (és a 

minták száma) a vonal egyes szakaszai alapján 

 

21. ábra: A megkérdezettek megoszlása terület és korcsoport szerint, az előző ábrán 

megjelenített területi kategóriáknak megfelelően 

T4 vonalfejlesztés 
lakosságra gyakorolt 
hatásai 
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114. ábra: A vonal mentén érintett lekérdezettek megoszlása az általuk leggyakrabban használt 

közlekedési módok alapján. Ezek rendre: egyéni közlekedés; több mód használata; közösségi 

közlekedés; lágy módok (kerékpár, gyalogos). 2012-es felmérés. 

A fenti ábrából látható, hogy a villamos egyre külsőbb részein lakók (ábrán egyre lejjebb 

lévő diagramok) egyre nagyobb mértékben használják a közösségi közlekedést, amely 

részben azzal magyarázható, hogy alacsonyabb státuszú, sűrű beépítésű lakótelepi 

területeket tár fel a villamos a külső részeken. Különösen igaz a „Darnaise” megállóra, 

amely nagy lakótelepi területek mellett található. A lágy módok használata viszont a 

belváros közelibb területeken erősebb, amely érthető, hiszen egyrészt a belső területek 

felé rövidebb távolságok adódnak, másrészt a VéloV kerékpárkölcsönző rendszer is a 

belsőbb területeken épült ki. 
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22. ábra: 2007-es és 2012-es elégedettségi lekérdezések a villamos pozitív hatásaival 

kapcsolatban 

Látható, hogy a villamos átadását követően növekedett azok aránya, akik szerint a 

villamos pozitívan hatott akár a közlekedési tényezőkre, akár a városrész élhetőségére, 

a közterületek megítélésére, és csökkent azok aránya, akik szerint a villamos nem jár 

előnyökkel sem a közlekedésre, sem a városrész élhetőségére vonatkozóan.  

Felmérték, hogy milyen hatásokat váltott ki a villamos (T4) a lakókörnyezet 

megítélésére. A 2012-es felmérés során a megkérdezettek (300 lakos) 79%-a már a 

villamos építése előtt is ugyanott lakott, 21%-a pedig a villamos építését követően 

költözött a területre. Azt vizsgálták, hogy a régi lakosok helyben maradására és az újak 

beköltözésére milyen mértékben hatott a villamos, mint közlekedési és városfejlesztési 

tényező.  

A vonal átadását követően a területre költözők 33%-ánál játszott motivációs szerepet a 

villamos, a régi lakosok körében pedig a helyben maradás indokaként 37%-uk 

válaszolta, hogy a villamos miatt nem költöznének máshová.  

A 2007-es felméréskor a válaszadók 83%-a tekintette pozitív lépésnek a villamos 

megjelenését a lakókörnyezetükben, 2012-ben ugyanezen kérdésre ugyanezen vizsgált 

területen már 87%-uk tekintette pozitívumnak a villamos megjelenését, minden 

szempontot együttesen mérlegelve.  

A részletesebb elemzést vizsgálva a területi különbségek is érdekesek: 
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23. ábra: Területi különbségek a villamos megítélésében 2007-ben és 2012-ben. A Minguettes 

(legkülsőbb rész), Vénissieux (Lyonhoz közelebb eső, de külső városrész) és Lyon 8. kerülete 

esetében vizsgálták, a színek rendre: zöld – jó dolognak tartja; piros – kedvezőtlennek tartja; 

bézs – nem válaszolt 

A fenti ábra mutatja, hogy valamennyi területen emelkedett azok aránya, akik a villamost 

„jó dolognak” tartják, de a legnagyobb emelkedés a sűrűn beépített, Lyon belsőbb 

területén élők körében volt tapasztalható, ahol 78%-ról 85%-ra nőtt a villamost 

pozitívnak értékelők aránya, miközben az ellenzők aránya 16%-ról 3%-ra csökkent.  

 

24. ábra: Az érintett városrész elérhetősége 2012-ben és 2007-ben a megkérdezettek véleménye 

alapján. Zöld – elérhető; piros – nem elérhető. 

Látható, hogy míg 2007-ben még a megkérdezettek 12%-a vélelmezte, hogy a 

városrész, amelyben lakik, és a leendő T4 vonal fogja feltárni, nem elérhető 

megfelelően, addig 2012-ben már csak 4%-uk tartotta így. Azt is felmérték, hogy melyek 

voltak a villamos legfontosabb pozitívumai és negatívumai.  

A pozitívumok terén a következőket állapították meg (269 válaszadó esetén, egy választ 

megjelölve, a négy legfontosabb választ kiemelve, 2012-ben): 

 71-en (26%) válaszolták, hogy a városrész elérhetősége javult, 

 50-en (19%) válaszolták, hogy a környezet minősége javult, 

 30-an (11%) válaszolták, hogy a zajterhelés csökkent, 

 25-en (9%) válaszolták, hogy a városrész fejlődött. 
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A negatívumok terén a következőket állapították meg (130 válaszadó esetén, egy 

választ megjelölve, a négy legfontosabb választ kiemelve, 2012-ben): 

 27-en (21%) válaszolták, hogy a villamos miatt nehézkesebb a parkolás, a villamos 

sok helyet foglal el 

 22-en (17%) válaszolták, hogy a villamos miatt nehezebb közlekedni autóval, 

 22-en (17%) válaszolták, hogy a villamos zajos, 

 18-an (14%) válaszolták, hogy a villamos veszélyes a gyalogosokra nézve. 

A negatívumok értékelésében elsősorban az játszott szerepet, hogy a villamos azokon a 

területeken újonnan jelent meg (és Lyonban is csak 2001 óta van jelen több évtized 

kihagyást követően), tehát a napi rutinnak és odafigyelésnek még nem feltétlenül volt 

része, ellentétben olyan városokkal, ahol a villamos folyamatosan jelen van és a 

közlekedési szocializáció részének tekinthető.  

Vizsgálták (2012-ben), hogy az egyes megállók környezetében a villamos mennyire 

alakította a városrészről alkotott képet. 

 

25. ábra: A villamos által érintett megállók környezetében a villamos szerepe a városrész 

megítélésében. (A megállók sorrendje felülről lefelé haladva a belsőbb részektől kifelé. A színek 

jelentése rendre: mindenképp; inkább igen; inkább nem; egyáltalán nem; nem tudja) 

Az ábrából látható, hogy kiugróan magas a villamos pozitív megítélése Vénissy megálló 

közelében, ahol lakótelepi épületek bontásával és új lakóterület és közterületek 

létrehozásával jelentősen emelkedett a városrész élhetősége és környezeti megítélése. 

A többi megálló esetében is ott erős a pozitív megítélés, ahol komolyabb 

városfejlesztési, ingatlanfejlesztési akciók kísérték a villamos megjelenését.  

Elvégezték a villamos hatásairól alkotott képösszegző elemzését is, hogy milyen 

tényezőkre összességében milyen mértékben hatott a T4-es villamos a megkérdezett 

lakos lakóhelye környezetében.  

Ezek alapján a következő főbb megállapítások a következők (2007-ben): 

 A megkérdezettek 86%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

városrész megítélésére (59% szerint nagyon pozitívan, 27% szerint pozitívan). 

 A megkérdezettek 75%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

városrész fejlődésére (42% szerint nagyon pozitívan, 33% szerint pozitívan). 
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 A megkérdezettek 77%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

városrész dinamikájára, pezsgésére (49% szerint nagyon pozitívan, 28% szerint 

pozitívan). 

 A megkérdezettek 75%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott az 

ingatlan értékének növekedésére (56% szerint nagyon pozitívan, 19% szerint 

pozitívan). 

 A megkérdezettek 66%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

kiskereskedelem fejlődésére (32% szerint nagyon pozitívan, 34% szerint pozitívan). 

Ugyanezen elégedettségi felmérés 2012-ben: 

 A megkérdezettek 85%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

városrész megítélésére (49% szerint nagyon pozitívan, 36% szerint pozitívan). 

 A megkérdezettek 77%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

városrész fejlődésére (45% szerint nagyon pozitívan, 32% szerint pozitívan). 

 A megkérdezettek 64%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

városrész dinamikájára, pezsgésére (27% szerint nagyon pozitívan, 37% szerint 

pozitívan). 

 A megkérdezettek 63%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott az 

ingatlan értékének növekedésére (23% szerint nagyon pozitívan, 40% szerint 

pozitívan). 

 A megkérdezettek 36%-a szerint a villamos megjelenése pozitívan hatott a 

kiskereskedelem fejlődésére (12% szerint nagyon pozitívan, 24% szerint pozitívan). 

Látható, hogy elsősorban azon tényezőket emelték ki a villamossal összefüggésben 

pozitívan, amelyek a lakókörnyezet megítélésével, annak élhetőségével vannak 

összefüggésben. Ugyanakkor érzékelhető, hogy a 2007-es és 2012-es megkérdezések 

között jelentős eltérések tapasztalhatók mind sorrend, mind az értékek alapján. 

Különösen a kiskereskedelemre gyakorolt hatások megítélését értékelték felül a villamos 

megjelenése előtt a villamos megjelenése után végzett felméréshez képest, és 

valamelyest hasonló trend figyelhető meg az ingatlanok értékére vonatkozóan is. De 

mindkét esetben nehezen választhatók el a globális trendektől és egyéb háttérhatásoktól 

az értékek, de az bizonyos, hogy a komolyabb hatásokat tulajdonítottak az építés előtt, 

mint azt követően. A közterületekre, a városrész megítélésére azonban ez már nem 

igaz, ott a várakozásoknak megfelelő volt a megítélés 2012-ben a 2007-eshez képest is, 

mivel kézzelfoghatóvá váltak a közterületi átalakítások, a lakókörnyezet fejlődése, 

ellentétben a közvetettebb tényezőkkel, mint a kiskereskedelem alakulása, vagy az 

ingatlanok értéke, amelyek már közvetettebb következmények, és a villamos nem 

generálja, csak katalizálja azokat. A közterületi és lakókörnyezeti változásokat viszont a 

villamos közvetlenül generálja, tekintve, hogy a fejlesztési projekt legalább annyira 

városfejlesztési, mint közlekedési beruházás.   
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Felhasznált dokumentumok: 

 Évaluation des impacts des lignes T1 et T2 sur le commerce, les activités, les 

bureaux et les logements - Analyse quantitative des commerces et services de 

proximité sur la base du fichier SIRENE, 2006 

 Évaluation des impacts des lignes de tramway T1 et T2 – Enquête auprès des 

commerçants – Chambre de Commerce et d’Industrie, Agence d’Urbanisme, 

SYTRAL, Lyon, 2006 

 Évaluation des impacts des lignes de tramway T1 et T2 – entretiens auprès des 

professionnels de l’immobilier - Enquête auprès des habitants réalisée par IPSOS, 

Chambre de Commerce et d’Industrie, Agence d’Urbanisme, SYTRAL, Lyon, 2006 

 Évaluation des impacts de la ligne de tramway T4 – immobilieres – Agence 

d’Urbanisme, SYTRAL, 2012-2013 

 Évaluation des impacts de la ligne de tramway T4 – habitants – Agence 

d’Urbanisme, SYTRAL, 2012-2013 

Személyes interjúk: 

 CERTU,  

 SYTRAL,  

 Lyon ENS,  
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2. Brest 

2.1. A projekt rövid összefoglalása 

A nyugat-bretagne-i bresti villamost 2012-ben adták át, mintegy öt éves előkészítést 

követően. A jelenlegi egyetlen, „A” jelű vonal kelet-nyugati irányban szeli át a várost, a 

keleti végén kettéágazik, és az utolsó három-három megálló külön vonalszakaszon 

található. A vonal belvárosi, lakótelepi, lakóterületi és kereskedelmi területeket is feltár, 

teljes hossza a két ágat figyelembe véve 14 km. A követési idő a közös szakaszon 

hétköznap jellemzően hat perc, összesen tizenhat jármű közlekedik egyszerre a 

beszerzett húsz villamosból. Ahogy a legtöbb francia városban, Brestben is a villamos 

legalább annyira városfejlesztő elem, mint közlekedési kapcsolatokat biztosító 

kötöttpályás rendszer.  

Brest lakossága 140 000 fő, közvetlen agglomerációjával együtt 210 000 fő. A közösségi 

közlekedés részaránya (az összes helyváltoztatásra vetítve) 2008-ban mindössze 8% 

volt, és csak néhány belvárosi városrészben érte el a 10-15% közötti arányt. 

 

26. ábra: A bresti villamos 

2.2. A villamosfejlesztés városfejlesztési hatásainak 

mérése 

2.2.1. Általános megállapítások 

Franciaországban törvény szabályozza, hogy minden nagy közlekedésfejlesztési 

projektről társadalmi és gazdasági mérleget kell készíteni az átadás után öt évvel, és azt 

nyilvánosságra hozni. Ennek megfelelően a projekt hatásait folyamatosan monitorozzák. 

A közvetlen hatásterület a tervezett megállók 7 perces gyaloglással elérhető körzete (kb. 

450-500 m), a közvetett hatásterület a teljes agglomeráció (Brest métropole océane). A 
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villamosvonal mentét belvárosi (4 városrész), átmeneti (3 városrész) és városszéli (3 

városrész) területekre osztották. Az ezekre vonatkozó adatokból egyelőre csak a 

projektet megelőző (2007-es referenciaévre vonatkozó), valamint az építés közbeni 

(2010-2011-es) adatok állnak rendelkezésre, de lesz egy harmadik értékelési hullám is 

az átadás utáni (2013-2015-ös) adatok alapján. Mivel a villamosvonal még csak egy éve 

nyílt meg, a hosszú távú hatások értelemszerűen még nem láthatók, de az építési 

időszak és az átadás utáni első év tapasztalatai már láthatók.  

2.2.2. Az építési időszak hatása a hatásterület kereskedelmére 

Az építés évei az érintett kereskedők számára nehéz időszakot jelentettek. A hatások 

ugyanakkor üzlettípusonként jelentős mértékben eltértek: 

 A vendéglátóhelyek általánosságban jól alkalmazkodtak a helyzethez, az 

építkezésen dolgozó sok száz ember kiszolgálása ellensúlyozta a korábbi 

vendégkör egy részének elpártolását. 

 A bútorboltok és más, a teherautós áruszállítástól erősen függő üzlettípusok 

nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mert nehéz volt teherautóval megközelíteni 

az üzleteket. 

 A kisebb, családi tulajdonban lévő üzletek kiszolgáltatottabbak voltak, mivel 

ezekben az esetekben a család megélhetése jellemzően az adott üzlet forgalmától 

függ, és tőkével is nehezebben tudták áthidalni a nehezebb időszakot. Ezek a 

tényezők erősítették körükben a változástól való félelmet. 

 Ezzel szemben a nagyobb kereskedelmi láncok (ruházati üzletek, bankok, 

étteremláncok stb.) át tudják hidalni az építési időszak nehézségeit, és mivel 

hasonló fejlesztések az elmúlt években számos francia városban történtek, van 

tapasztalatuk arról, hogy érdemes ezeken a helyeken fenntartani vagy akár bővíteni 

a tevékenységüket, mert hosszabb távon a villamos hatása pozitív. 

 

27. ábra: A Rue de Siam (belváros) az építés alatt (fénykép: Dominique Leroux) 
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28. ábra: A Rue de Siam (belváros) a villamos építése alatt (fénykép: Dominique Leroux) 

Ezeknek a tényezőknek a hatására voltak átalakulások a kereskedelmi szerkezetben: 

egyes üzletek kivonultak, mások terjeszkedtek vagy újonnan érkeztek. Jellemzően 

kisebb vállalkozások üzletei szűntek meg, és nagyobb cégek nyitottak a helyükön. Az 

irányokat tekintve ez volt a tapasztalat, hogy a villamos építése felgyorsította az amúgy 

is folyamatban lévő átalakulást. 

A kereskedők kárát enyhítendő a város 1,5 millió eurót osztott szét kártalanításként. 

Ennek módja az volt, hogy a kereskedőknek igényelniük kellett a kártalanítást, és 

igazolniuk a kárukat; a leadott mérlegeket a város által megbízott könyvvizsgáló 

ellenőrizte, és csak annak fizettek, akinek a kárát igazoltnak látták.  

 

29. ábra: A Rue de Siam 2013-ban 
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2.2.3. A villamos, mint a közszféra fejlesztéseinek vezérfonala 

A francia villamosfejlesztésekre jellemző módon a bresti villamos sem pusztán a 

jelenlegi közlekedési igények kiszolgálására hivatott közlekedési elem.  

A villamosfejlesztés a vonal összes városias jellegű szakaszán túllép magának a 

villamosvonalnak a kiépítésén, és a teljes közterület faltól falig történő átalakítását 

magában foglalja. Ez persze a beruházási költségekben is tükröződik: a beruházási 

költség 1 km-re vetítve meghaladta a 23 millió eurót (mindent, járműbeszerzést is 

beleértve). 

 

30. ábra: Faltól falig megújított közterületek a Place de la Libertén (fénykép: Dominique Leroux) 

A közterületek megújításán túl a villamos fejlesztés felfűzi a közszféra nagy 

városfejlesztési, városrehabilitációs akcióterületeit is. 

A Pontenézen városnegyedet 1970-es, 1980-as években épült magas lakótömbök 

alkották, 100%-ban önkormányzati szociális bérlakások. A társadalmi összetétel nagyon 

rossz volt, rendszeresek voltak a konfliktusok (autók felgyújtása, buszok kővel 

dobálása). Mindezek miatt a városrész rossz hírű, stigmatizált negyed volt, ahová a 

brestiek be sem tették a lábukat. 

A villamos nyomvonala az eredeti elképzelések szerint a városrész peremén haladt 

volna, de végül úgy döntöttek, hogy a városrész közepén vezetik keresztül, mivel ehhez 

kapcsolódóan belefoghatnak a városnegyed átalakításába, és egyúttal a közösségi 

közlekedésnek is számos új ügyfelet szerezhetnek. Ennek érdekében több nagy épület 

lebontásával egy új, széles sugárutat építettek a városrész tengelyében, és itt vezetik 

végig a villamost, két megállóval (Pontenézen és Europe). A lebontott épületek helyett új 

lakóépületeket is építettek (önkormányzati fejlesztésben, mivel magánberuházót ide 

nem találtak volna), amelyekben eladták a lakásokat, hogy ne csak szociális bérlakásból 

álljon az egész városrész. A kereskedők odacsábítása nagyon nehezen ment, jelentős 

adókedvezményeket kapnak. Brest összes városrésze közül itt a legnagyobb a 
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közszféra egy főre eső beruházásainak értéke, azaz jelentős, pénzben is mérhető 

erőfeszítéseket tesznek a városrész rehabilitálása érdekében. A brestiek a villamoson 

utazva fedezték fel a korábban soha nem látogatott városnegyedet, és jellemzően az a 

benyomás alakult ki, hogy nem is olyan rossz környék, mint amilyen híre van, ezáltal 

kicsit javult is a híre. 

 

31. ábra: Brest, Pontazénec városrész a villamos építése előtt (forrás: Brest métropole océane 

 

32. ábra: Brest, Pontazénec városrész a villamos építést követően: a lakótelep legproblémásabb 

területére, annak súlyvonalába építették a villamost épületbontásokkal, új funkciók és épületek 

létesítésével (forrás: Brest métropole océane) 

A Recouvrence negyedben, mely a folyó nehezebben fejlődő jobb partján található, 

jellemzően a minimális jogszabályi feltételeknek sem megfelelő minőségű, olcsó 

bérlakások találhatók, melyeket nagyon szegény, munkanélküli embereknek adnak ki. 

Vannak intézmények (bölcsőde, iskola, uszoda), de jellemzően régiek, alacsony 

színvonalúak. 
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33. ábra: A villamos átvezetése a korábban rossz hírű Pontazénec városrészben. A villamos 

mentén új és felújított lakóépületek találhatók ezen a szakaszon (fénykép: Dominique Leroux) 

A városrész északi részén (Capucins) korábbi haditengerészeti területek (műhelyek, 

raktárak, kiszolgáló területek) találhatók, mely 16 hektáros területet a város nemrégiben 

vett át a haditengerészettől. A város elvégzi a területrendezést, területelőkészítést, 

közművesítést, úthálózat kiépítését, majd a kialakított parcellákat magánfejlesztőknek 

értékesíti, hogy fejlesztéseket hajtsanak végre. A területfelértékelődés mértéke nem 

meghatározható, mert mind a terület (katonai terület), mind a rajta álló és 

megtartandó épületek (nagy műhelyek) egyediek, korábban nem piaci 

hasznosításúak voltak, így kezdő értékük sem volt meghatározható. 

A villamos a területet 4 megállóval szolgálja ki; hozzá kapcsolódóan a közterületek is 

megújultak. Az új lakófejlesztéshez nem építenek intézményeket (iskolát, 

bevásárlóközpontot), hanem a szomszédos területen már meglévő intézményeket 

újítják fel, ezzel javítva a kihasználtságukat és elősegítve a társadalmi keveredést. 

A villamoson kívül egy városi (tarifarendszerbe integrált) kötélpályát is építenek a folyó 

túlpartjáról a városrész feltárására. 

2.2.4. Ingatlanpiacra gyakorolt hatás 

Az ingatlanpiacra gyakorolt hatás nehezen meghatározható, mert más francia városok 

korábbi fejlesztéseivel szemben itt egy az egyben a gazdasági válság időszakára esett a 

fejlesztés, amikor mindenütt estek az ingatlanárak. Ezzel együtt az alábbi hatások 

megállapíthatók: 

 Korábban, a válság előtt a város minden területén voltak ingatlanfejlesztési 

projektek. A válság hatására ezek nagy része leállt, illetve újabbak alig indultak; ami 

viszont folyamatban van, az a villamosvonal körül koncentrálódik. 

 Az ingatlanárak a válság hatására jellemzően mindenütt esnek, a villamosvonal 

mentén azonban stabilabbak. 
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 A 2007-2010-es időszak adatait nézve egy háromszobás lakás átlagos 

négyzetméterára (az ekkor még csak épülő) villamos közvetlen hatásterületén 1518 

euró volt, míg a város fennmaradó részén 1449 euró. A 2004-2006-os időszak 

átlagáraihoz képest a növekedés a villamos közvetlen hatásterületén 16,6%, a 

város fennmaradó részén 14,3% volt. A növekedés főként a klasszikus 

városközponthoz közeli, de ahhoz képest olcsóbb belvárosi területeken (Saint-

Martin/Saint-Michel, Haut Jaurès) volt jelentős. 

 Az ingatlanügynökségek kínálatában minden esetben feltüntetik, ha egy ingatlan a 

villamos közelében található, ez egy fontos marketingszempont az eladók részéről. 

A vevők részéről azonban a villamos kínálta elérhetőség belvárosi területeken 

megjelenik a parkolási lehetőségek szűkössége miatti aggodalom is. 

 A háromszobás lakások forgalma a 2007-2010-es időszakban a villamos közvetlen 

hatásterületén éves szinten az állomány 3,9%-át tette ki, ami jóval stabilabb piacot 

jelent, mint a város többi részén mért 6,4%-os arány. Erre két magyarázatot adnak 

a szakemberek: a lakók elégedettebbek a lakásukkal, ezért kevésbé válnak meg 

tőle; illetve a befektetési céllal lakást birtoklók további áremelkedésre számítanak. 

 

34. ábra: Ingatlaniroda kínálata Brestben. A hirdetések közel 50%-án szerepel a villamos (az 

elérhetőség kifejezésére, pl. villamostól két percre, villamos közelében, stb.) 

11 Felhasznált dokumentumok: 

 Un tramway au service du projekt urbain, Brest, Juillet 2012 

 Observatoire du tramway No. 1-15, Brest 2008-2013 

 
Személyes interjúk: 

 Brest Métropole Océane,  

 személyes bejárások  
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3. London, Croydon, Tramlink 

3.1. A projekt rövid összefoglalása 

Croydon London egy 3 millió lakossal rendelkező kerülete, mely a város déli részén 

található. Három vonalból álló villamoshálózatát 1997 januárjában kezdték építeni, és a 

3-as vonalat (Croydon – New Addington) 2000. május 10-én, a 2-est (Croydon – 

Beckenham Junction) május 23-án, az 1-est (Wimbledon – Elmers End) pedig május 30-

án adták át a forgalomnak. Az összesen 28 km hosszú hálózat 38 megállóból áll, a 

megengedett maximális sebesség és 80 km/h. 

 

35. ábra: A 'Tramlink' hálózata és átszállási kapcsolatai Croydonban (térkép: 

http://www.projectmapping.co.uk/index.html) 

3.2. A projekt eredményei és hatásai
13

 

A villamos vonal megnyitását követő másfél évben az utasok száma elérte a 17,3 millió 

főt. Az utazások több mint fele hivatás jellegű volt, ezt követték a vásárlási és oktatási 

célú utazások. Ezt igazolja az utazóközönség korbeli megoszlása is: az utasok 60%-át a 

25-59 éves, aktív korú korosztály tette ki. Az emberek elsősorban a megbízhatósága és 

a gyorsasága miatt választották az új utazási lehetőséget, az ár és az átszállásmentes 

kapcsolat csak kis százalékban befolyásolta döntésüket. A modal split jelentős javulását 

mutatja, hogy az autót használók száma az érintett területeken átlagosan 14%-kal 

csökkent. Ezzel együtt a csökkent parkoló autók száma, valamint a továbbra is 

személygépkocsival utazók menetidő-csökkenést tapasztaltak az érintett 

                                                           
13Transport for London – Croydon Tramlink Impact Study, June 2002. 

http://www.projectmapping.co.uk/index.html


A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          519 

 

  

 

útszakaszokon. A Tramlink sikerességét mutatja, hogy az utazók nagy része rendelkezik 

személygépkocsival és/vagy választhatott volna egyéb alternatív utazási lehetőséget is; 

valamint a várakozásokat felülmúlva magasabb volt az utasszám, mint amennyit az 

előzetes felmérések alatt megállapítottak.  

 

 

36. ábra: Croydon: villamos a 2-es vonalon (fotók: http://www.rail.co.uk/) 

Az ingatlanpiacra, a kereskedelemre és a területfejlesztésekre is jelentős hatást 

gyakorolt a vonal kiépítése. Az új vonal által érintett területeken a villamoshoz közelében 

található ingatlanok értéke 14%-kal magasabb volt, mint a távolabb találhatóké. A 

fejlesztés egyértelmű haszonélvezői a kiskereskedelmi egységek, melyek közül 

rengetek új települt a városrészbe. Az emberek könnyebben és gyorsabban elérik 

ezeket a helyeket, és egyre több időt töltenek vásárlással. A legnagyobb hatás a 

http://www.rail.co.uk/
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megvalósult befektetések terén érzékelhető. 10 év alatt, több mint £2 Mrd értékű 

fejlesztés jelent meg a területen, melyek közül kiemelkedő a már említett 

kiskereskedelmi egységek nagyszámú megjelenése, ezen kívül különböző iroda- és 

lakásfejlesztések, multifunkcionális épületek megjelenése, ipari területek fejlesztése 

jellemezte az időszakot. 

Mindezek mellett egy átgondolt, részletesen megtervezett intézkedést mutat, hogy a 

buszhálózatot úgy alakították át, hogy a villamossal egymást kiegészítő közösségi 

közlekedési rendszert alkossanak, ne pedig egymás versenytársaiként jelenjenek meg. 

  



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          521 

 

  

 

Modal split Hétköznap az összes utazás 15%-át, hétvégén 17%-át 

villamossal teszik meg. (Mindez New Addingtonnál 32 

és 22%) 

Hétköznap a személygépkocsival történő utazások 

54%-ról 40%-ra, hétvégén 66%-ról 52%-ra csökkentek. 

(New Addingtonban ugyanez 59%32%, illetve 

72%41%)  

Parkolás A villamosvonal megnyitása utáni 12 hónapban 6%-kal 

esett vissza az utcán parkoló autók száma a megelőző 

12 hónaphoz képest. 

A villamos preferenciája 

más közlekedési 

módokkal szemben 

A villamoshasználók 55% rendelkezik 

személygépkocsival, 86%-uk pedig egyéb alternatív 

lehetőség helyett választotta a villamost. 

A villamos- és az 

autóbusz-hálózat 

kapcsolata 

Az autóbusz hálózatot úgy alakították át, hogy a 

villamos hálózat kiegészítője, nem pedig versenytársa 

legyen. 

Ingatlanárak változásai A villamoshálózat megjelenése erős pozitív hatást 

gyakorolt a foglalkoztatottságra és az ingatlanárakra. 

A villamos által feltárt területeken (főként a 

megállóhelyek közelében) az ingatlanárak átlagosan 

14%-kal emelkedtek. 

Beruházások 

megjelenése az érintett 

térségben 

10 év alatt az érintett területen a beruházások értéke 

meghaladta a £2Mrd-ot. 

Beruházások és fejlesztések: 

 jelentős kiskereskedelmi egységek (£1,5 Mrd) 

 irodaszektor fejlesztése 

 2 db multifunkcionális épület (mozi, éttermek, 

bárok, sport klubok) 

 koncertterem felújítása és bővítése 

 ipari fejlesztések 

 lakásfejlesztések 

Foglalkoztatottság A hátrányos helyzetűek körében 35%-kal csökkent a 

munkanélküliek száma a villamoshálózat átadás után. 

  

                                                           
14 Transport for London – Croydon Tramlink Impact Study, June 2002.; Light Rail Transit Forum 

(www.lrtf.org.uk) 

Tényadatok14 
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4. London Dockyards light rails 

4.1. A rendszer rövid bemutatása 

A Dockyards Light Rails (DLR) könnyűvasúti rendszert alapvetően a londoni 

dokknegyed (Dockyards) a város vérkeringésébe való bekapcsolására tervezték, egyik 

alapvető mozgatórugója lett a területen megvalósult hatalmas léptékű irodai 

fejlesztéseknek, a városrész revitalizációjának. 

A rendszer első szakaszát 1987-ben adták át, azóta folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetően a 4 a város külső részein található végállomás 2 belvárosi végállomással 

nyert közvetlen kapcsolatot, illetve számos átszállási lehetőséget alakítottak ki metró és 

hajóvonalakra, hagyományos vasúti járatokra, illetve a rendszer biztosítja a London City 

Airport repülőtér közvetlen kapcsolatát is a belváros felé. 

A rendszer 2013-ra összesen mintegy 34 km vonalhosszt ért el, jelenleg 39 állomást 

érint, nagyobb részt felszíni vonalvezetéssel 

 

37. ábra: A Londoni DLR hálózata (forrás: http://www.tfl.gov.uk) 

4.2. Térszerkezeti hatások 

A DLR megépítése a legfontosabb előfeltételnek tekinthető a Canary Wharf és az Isle of 

Dogs területeken beindult nagyléptékű fejlesztéseknek, hiszen a beruházók onnantól 

kezdve értékelték a területet fejlesztésre érdemesnek, hogy biztossá vált, hogy a 

minőségi tömegközlekedés kialakításra kerül. 
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 A Canary Wharf fejlesztése jó példája a tömegközlekedési elemek 

felhasználásának, a DLR állomás szó szerint az épület belsejében került 

kialakításra. 

 A vonal Bexton felé vezető szakasza a városrész fejlesztésének gerincéül szolgált a 

Royal Docks mentén. 

 A nagy utasforgalmat generáló létesítmények környezetében különös figyelmet 

szenteltek a minőségi állomások kialakítására, az állomások jó 

megközelíthetőségére. 

 Több leromlott városrész közvetlen összeköttetést kapott a városközponttal. Ez 

legerősebben a Lewisham felé és a Woolwich felé vezető vonalnál érzékelhető, 

ahol egy-egy új, a Temze alatt áthaladó alagút is épült. 

Összességében kijelenthető, hogy a rendszer tervezése során a térszerkezethez 

való igazodásra nagy hangsúlyt fordítottak, sőt döntő szerepet játszott a 

dokknegyed szerkezetének átstrukturálásban is. 

4.3. A fejlesztés társadalmi-gazdasági hatásai 

A dokknegyed korábban leromlott városrészének fejlesztésében jelentős szerepet 

játszott a DLR kialakítása. Az irodai fejlesztések mindenképpen pozitívan hatottak a 

környékre, a terület felértékelődése azonban a korábban itt lakók számára negatív 

hatásokkal is járt, a lakások árának emelkedésével a korábbi lakók egy része 

„elidegenedett” a területtől. 

A Temze déli partján található, korábban elszigetelt városrészek számára új lehetőséget 

jelentenek a megépült alagutak a belváros elérésére, ami jelentős mértékben hozzájárult 

ezen városrészek felértékelődéséhez. 

A DLR megépítése jelentősen hozzájárult, hogy a térség megítélése jelentősen javult, a 

korábbi leszakadó, leromlott városrészből, mára London egyik leggyorsabban fejlődő 

negyedévé vált. 

A területen az ingatlanok elértéktelenedése megállt, sőt a lakóházak fejlesztésének 

köszönhetően a lakásárak jelentősen növekedtek is. Meg kell említeni, hogy a lakásárak 

növekedése a lakosság nagy mértékű kicserélődését is magával hozta, ugyanis a terület 

korábbi lakosai a jelenlegi árakat már nem engedhetik meg maguknak. Az irodaárak is 

jelentős emelkedést mutatnak (a fejlesztések beindulásának egyik fő oka az volt, hogy 

az elhagyatott egykori ipari területeken olcsó irodaházakat tudtak létrehozni), mára 

megközelítik a belvárosi árakat. A lakás- és irodafejlesztésekben a DLR kiépítésének 

nagy szerepe volt, ugyanis magas színvonalú tömegközlekedés, a 

városközponthoz való közvetlen összeköttetés nélkül a fejlesztéseket a beruházók 

nem, vagy nem ekkora léptékben valósították volna meg. 

A DLR megépítése természetesen hozzájárult az új munkahelyek létrehozásához is, 

azonban inkább közvetett hatásokról beszélhetünk, mintsem közvetlen 

munkahelyteremtésről, azaz a DLR kialakítása vonzóbbá tette a területet a potenciális 

beruházok körében.  
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5. Sheffield: South Yorkshire Supertram 

5.1. A rendszer bemutatása 

A South Yorkshire Supertram (SYS) a Dél-yorkshere-i térség mintegy 1,5 millió 

lakosának tömegközlekedési problémáinak enyhítésére jött létre, elsősorban az 

autóbusz járatok kiváltására Sheffield agglomerációjának egyes részein. 

A rendszer tervezése már 1976-ban megkezdődött, de, többek között a jogi és 

intézményi szabályozásban beálló többszöri változások hatására csak 1995-re készült 

el. 

Jelenleg összesen négy útvonalon közlekednek járatok Sheffieldet átszelve és több 

közeli települést összekötve az agglomeráció központjával. 

 

38. ábra: A South Yorkshire Supertam hálózata 

5.2. Térszerkezeti hatások 

A rendszer tervezésének értékelésekor meg kell említeni, hogy a jogszabályi és 

intézményi környezet radikális változásából is adódóan a rendszer megtervezése 

gyakorlatilag különálló projektként zajlott le, a városi vezetőkkel, az autóbuszjáratok 

üzemeltetőivel kevés kapcsolat létesült. 

Az 1-es vonal szinte egyáltalán nem hasznosult városfejlesztési szempontból, mivel 

egyrészt az északi vonalszakaszon már egy kész városi környezetben került kiépítésre 

(itt inkább visszafejlődés volt tapasztalható a vonal kiépítését követően, egyes 

területeken lakóházak kerültek elbontásra, amelyek helye azóta sem lett beépítve), 

másrészt, a vonal rossz megítélésének is köszönhetően (főleg az elhúzódó kivitelezés, a 

szereplők közötti sorozatos összetűzések miatt) a déli szakaszon a fejlesztésbe bevonni 

kívánt vállalkozók is sorra visszamondták a felkérést. 
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A 2-es vonalon városfejlesztési szempontból a vonal sikeresebbnek tekinthető. A vonal 

a város központját köti össze a periférián található Lower Don Valley-vel (egykori 

kohászati központ), ahol a vonal építésekor már jelentős rehabilitációs célú fejlesztések 

kezdődtek meg. Ezen fejlesztések a vonal mentén is folytatódtak, így érzékelhetően 

tudott hozzáadni a terület szerény mértékű felértékelődéséhez ez a fejlesztés is. 

Összességében a fejlesztés térszerkezeti hatásainak megítélése vegyesnek mondható, 

igazán jelentős fejlesztő hatást nem sikerült elérnie. Ennek fő okai az elhúzódó 

kivitelezésből fakadó bizalomhiányban, az ebből következően alacsony együttműködési 

hajlandóságban, így egyes szempontokból szükségszerűen elhibázott tervezésben, 

illetve a beruházás befejezésének siettetésében (pl. csak az átadás után fokozatosan 

kiépített szolgáltatások – információs táblák, megállóhelyek felszerelése, stb.) 

keresendők. 

5.3. Társadalmi-gazdasági hatások 

 A rendszer kevés kimutatható társadalmi hasznot hozott, ami többek között annak is 

köszönhető, hogy a térségben jól működő kiépített autóbusz-hálózat üzemelt, mely 

az SYS kiépítése után annak ellenfelévé vált, gyakran alacsonyabb díjakat 

biztosítva. 

 Az SYS környezetében jelentősebb lakásépítési projektet nem folytattak le, inkább 

egyes háztömbök lerombolása volt a jellemző az elmúlt időszakban. Kétséges, hogy 

jobb tervezéssel a rendszer hozzá tudott-e volna járulni a térség lakásállományának 

fejlődéséhez. 

 A 2-es vonal mentén megfigyelhető új irodakapacitások kiépülése, melyhez 

feltehetően hozzájárult az SYS megvalósítása is, hiszen ezen munkahelyek főleg 

alacsony bérű munkavállalókra alapozzák tevékenységüket, akik számára egy jó 

lehetőséget biztosít a munkahely elérésére a rendszer. Ezt támasztja alá, hogy a 

számítások szerint akár 10%-kal is magasabbak lehetnek az ingatlanárak a vonal 

közvetlen közelében, mint az egyébként hasonló adottságú, de távolabb fekvő 

részeken. 
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6. Strasbourg villamos rendszere 

6.1. A rendszer bemutatása 

A strasbourgi villamoshálózat első vonalát 1994-ben nyitották meg a városközpont 

revitalizációját célzó program keretében. A rendszert a helyi közlekedési társaság 

folyamatosan fejleszti, 2011-től már 6 vonal áll az utazók rendelkezésére. 

 

39. ábra: A Stasbourg-i villamoshálózat (forrás: http://www.cts-strasbourg.eu) 

A villamos vonalak kialakításánál fontos szempont volt, hogy modern arculatot 

kölcsönözzön a belvárosnak, a revitalizáció egyik legfontosabb elemeként tekintettek rá 

(a vonalak kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek a modern, környezettudatosságot 

sugalló, kellemes városkép kialakításra). A hálózat tervezésekor fontos szempont volt a 

gépjárműforgalom csökkentése, ennek érdekében a vonalak mentén P+R parkolókat 

alakítottak ki. További szempont volt a „gettósodás” folyamatának megállítása is. 
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6.2. Térszerkezeti hatások 

 A város közterületeinek fejlesztése a villamos vonalak kialakításával párhuzamosan 

zajlott le, az új vonalak mentén zöldfelületeket, gyalogos zónákat alakítottak ki, 

ennek köszönhetően a belváros sokkal vonzóbbá vált. 

 A villamos forgalomcsökkentő hatásainak maximalizálása érdekében a vonalak 

mentén P+R parkolók sokaságát alakították ki, valamint a ráhordó buszjáratokat 

sűrítették, a villamossal való párhuzamosságot pedig gyakorlatilag megszüntették. 

 A város természetföldrajzi adottságai miatt sok folyók, csatornák által 

természetesen elzárt, kevés kapcsolattal rendelkező városrész található, melyeknek 

a város vérkeringésébe történő intenzívebb bekapcsolásához a villamos fejlesztés 

hozzájárult.  

6.3. Társadalmi-gazdasági hatások 

 A munkahelyek jelentős mértékű áthelyeződését a vonalak kialakítása nem hozta 

magával. 

 Jelentős hatással volt azonban a projekt az iskolák működésére, ugyanis a rendszer 

üzembe helyezése óta a külső városrészekben elhelyezkedő iskolákba járók száma 

a jobb elérhetőségnek köszönhetően megnőtt. 

 Strasbourg jelentős kihasználatlan irodai kapacitásokkal rendelkezik, így az 

irodaárak szempontjából a fő befolyásoló tényező a gazdasági konjunktúra, ehhez 

képest a villamos vonalak fejlesztése a legtöbb városrészben elhanyagolhatónak 

tekinthető. 

 A belvárosban kimutathatóan nőtt az üzletek átlagos mérete, valamint jelentősen 

(néhol 200%-os mértékben) emelkedett a bérleti díj is. 

 A lakásárak tekintetében kisebb mértékű változás figyelhető meg, amihez az is 

hozzájárul, hogy a jól kiépített P+R rendszer miatt a megállóhelyektől való távolság 

jelentősége csökkent. Ezzel együtt a kis méretű lakások esetében a villamoshálózat 

által legjobban ellátott területeken nagyobb mértékű növekedés tapasztalható a 

négyzetméterárakban (egyes részeken akár 10% körüli), mint a villamostól távolabb 

eső területeken. 

 Meg kell jegyezni, hogy a közterületek fejlesztését a legtöbb helyen követte a 

magán tulajdonban lévő házak homlokzatának felújítása is, ami szintén hozzájárult 

ezek értékének a növekedéséhez. 
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7. A villamos fejlesztések városfejlesztési hatásainak 

mérésére irányuló módszertan szempontjából 

vizsgált nemzetközi példák, tanulmányok 

A kötöttpályás közlekedés fejlesztésének városfejlesztési hatásaira a megvizsgált 

tanulmányok több féle módszert alkalmaznak: a projekt hatásviselőinek körében végzett 

kérdőíves felméréseket, a tömegközlekedésben résztvevők számának/arányának 

változásának vizsgálatát, a projekt hatására a hatásterületen megvalósult fejlesztések 

számbavételét, illetve az ingatlanárak, vagy bérleti díjak változásának vizsgálatát. 

7.1. Könnyű vasúti / gyorsvillamos kötöttpályás 

közlekedési fejlesztések hatása az ingatlanárakra 

(forrás: PB 100 Years - The effect of rail transit on property values: A summary of 

studies, February 27, 2001)) 

Egy 2001-es tanulmányban 12 amerikai város 19 vasúti projektjének eredményeit 

foglalta össze a PB 100 Years mérnöki szolgáltatásokkal foglalkozó amerikai cég. 

Az összegzésben egybegyűjtötték a kereskedelmi és lakóingatlanok értékét érintő 

változásokat. A hatásokat több szempontból vizsgálták: 

 különböző vasút-típusokat tanulmányoztak, 

 egyaránt elemezték a kereskedelmi valamint lakóingatlanokat, 

 mind a pozitív, mind a negatív hatásokat megfigyelték. 

Az egyes tanulmányok egymástól eltérő szempontjai és megközelítései megnehezítik a 

tanulmányok összehasonlítását egymással. Az egymásnak ellentmondó eredmények 

legtöbbször az eltérő elemzési módszerekből és a regionális különbségekből adódnak. 

Mindazonáltal az eredményekből az világosan látszik, hogy a könnyűvasúti rendszerek 

javuló elérése, közelsége a legtöbb esetben növelik az ingatlanok értékét, viszont azt is 

meg kell jegyezni, hogy az eredmények szerint több esetben előfordul, hogy egyes 

ingatlanfajták esetében, a vágányok közelében az ingatlanárak csökkennek. 

7.2. Washington villamos projekt esettanulmány 

(forrás: Goody Clancy – Streetcar land use study, District of Columbia, phase one, 

January 2012) 

A villamos-fejlesztéssel járó általános hasznokat a szerzők az alábbiak szerint 

összegezték 

 Módváltás: csökken a közlekedési költség azáltal, hogy minden háztartás negyed 

mérföldes körzetében lesz villamos-hozzáférés, ami a gépkocsi-használat 

csökkenését eredményezi. (Országosan az átlagos éves költsége az autó-

birtoklásnak elérte a 8.437$ 2010-ben.) 
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 Gazdasági növekedés: elősegíti a gazdasági növekedést a főutakon azáltal, hogy a 

villamos újabb lakókat és dolgozókat vonz a területre, akik évente több mint 300 

millió dollárt injektálnak a kiskereskedelme, 

 Munkahelyhez jutás lehetősége: növeli a munkahelyhez jutás lehetőségét azzal, 

hogy további 72.000 háztartásnak biztosít járható távolságon belül lévő közösségi 

közlekedést, ami garantálja, hogy az érintett lakosság számára elérhető legyen a 

város irodai munkahelyeinek több mint 85%-a, valamint az összes munkahely több 

mint a fele. 

 Előzetes becslések szerint a villamos hálózat növekedése folyamán 6300-ról 7700-

ra (projekt nélküli eset / projektes eset) növekedett az állások száma, valamint 

4.000-ről 12.000-re (projekt nélküli eset / projektes eset) a háztartások száma. 

 Ez az értéknövekedés a lakóházakra, kereskedelemre, kiskereskedésekre egyaránt 

kihat, de a villamos vonal egyes részein lévő területekre különböző mértékben.  

 Növeli a város bevételeit azáltal, hogy erősíti az ingatlanpiacot, új lakókat vonzva a 

városba, növelve az adófizetők számát. Ezek együtt évente körülbelül 238-291 

millió dollárt generálnának az új bevételi rendszer befejezésétől számított 10 éven 

belül.  

 Erősödik a termelő gazdaság (általános, művészet, média és kommunikáció üzlet) a 

könnyebb megközelíthetőség, a nagyobb kényelem, a gyalogos közlekedés 

feltételei javulása miatt.  

 Növeli a közegészséget azáltal, hogy az autót mellőzve többet gyalogolnak az 

emberek, a légszennyezés csökken, valamint az emberek nagyobb százaléka 

választaná a biztonságosabb tömegközlekedést a gépkocsi közlekedésnél. 

 Emeli az ingatlanok értékét 5-7 milliárd dollárral, majd további fejlesztéseken 

keresztül a villamos megvalósítását követő 10 évben további 5-8 milliárd dollárral. 

7.3. Edinburgh 1-es villamos 

(forrás: Mott MacDonald - Socio Economic Effects) 

A projekt megvalósítás során az építkezésnek vannak direkt és indirekt hatásai a 

foglalkoztatottságra. Direkt hatás az építkezéshez kapcsolódó állások képződése 

(mérnökök, munkások, gépkezelők).  

Az építkezés előre lefektetett feltételezései mellet (a költségek kb. 175millió£-ra 

becsülhetőek, a költségek összege az építkezés alatt nem változik, 2008-ra befejeződik 

a megvalósítás (kb. 6 év), 80000£ biztosítja egy ember egy évi munkaviszonyát) úgy 

becsülik, hogy több mint 3 éven át évente 730 teljes munkaidős állást biztosít. Mivel a 

projekt komplex és jelentős mértékben szaktudással valamint tapasztalattal rendelkező 

szakembereket igényel, a legtöbb dolgozó a vizsgált területen kívülről érkezik. Ezen 

szakemberek alkalmazása a költségek 70%-át is igénybe vehetik. Ezek után csupán kb. 

65 állandó részmunkaidős állás marad a vizsgált területen élőknek, mely az ottani 

munkanélküliek számának kevesebb, mint 1%-a. 
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A közvetett foglalkozási hatás abból ered, hogy a szükséges árukat és szolgáltatásokat 

a helyi beszállítóktól szerzik meg (pl. ideiglenes épületek, anyagok, alvállalkozók). Ez a 

hatás akár 10%-kal megnövelheti a direkt hatások okozta gazdasági aktivitás-serkentés 

mértékét. 

Ezzel további 7 részmunkaidős állás képződik, amivel együtt már 72 helyi lakosnak 

nyílik lehetősége munkát vállalni.  

A villamos üzembe helyezése és működése is hatással van a foglalkoztatottságra, a 

megvalósítása után 184 állandó állást nyújt. 

A villamos bevezetése miatt az esetlegesen csökkenő autóbusz járatsűrűség vagy a 

busz útvonalak méretének/számának csökkentése ahhoz vezethet, hogy csökken az 

eddig foglalkoztatottak száma, ám pontosan ezt nehéz megbecsülni. Egy körülbelüli 

ésszerű érték 30 munkavállaló. Ezek szerint a villamos bevezetésének hatására kb. 

150-155 állás kerülhet betöltésre. Ezen emberek foglalkoztatásának indirekt hatására 

azonban újabb 15 ember foglalkoztatására kerülhet sor, így a végleges érték 170 

munkahely, amely a munkanélküliek számát 2%-kal csökkentené. 

Az üzleti életre ható pozitív és negatív hatásokat a STAG (ScottishTransport Appraisal 

Guidence) és az EALIs (Economic Activity and Location Impacts) segítségével 

határozták meg. Pozitív hatások közé sorolható a munkahelyek, üzletek, egészségügyi 

intézmények jobb megközelíthetősége, valamint hogy a kiadó szobák, szállások 

közelében létrejövő jobb közlekedés miatt kelendőbbek. Akár 30%-kal több kiadó szoba 

is elkelhet a projekt miatt.  

7.4. Dallas 

1999-ben egy Észak-texasi Egyetem készített egy esettanulmányt Dallas 

gyorsvasútjának gazdasági hatásairól. 700 kereskedelmi és lakóingatlant vizsgálva, 

melyek 15 meglévő Light Rail állomás 400m-es körzetében vannak, arra a 

következtetésre jutottak, hogy a 15 állomásból 11 közelében növekedtek az 

ingatlanárak. A Dallas-i közlekedéses körzetben (Dallas Area Rapid Tranzit) átlagosan 

25%-kal nagyobb mértékben növekedtek az ingatlanárak, mint a területből kívül eső 

részek ingatlanjai.  

A legnagyobb lakóingatlan értéknövekedés a Lovers Lane állomás közelében volt 

tapasztalható, 66%.  

Az irodaingatlanok árai 73%-kal emelkedtek. A Cityplace állomásnál a lakóingatlanok 

értéke 59%-kal, az iroda ingatlanok értéke 69%-kal, a kiskereskedelmi üzeltek és értéke 

67%-kal emelkedett. A Kiest állomásnál a kiskereskedési üzlethelyiségek értéke 84%, 

az üresen álló ingatlanok értéke 44%-kal nőtt meg.  

Az lakóingatlanok értékében a legnagyobb növekedés a VA Hospital állomásnál volt 

tapasztalható, ahol az árak 65%-kal nőttek. A legnagyobb emelkedés az ipari 

értékekben (industrial values) a Corinth állomásnál volt tapasztalható. 

A tanulmányban kitértek a kihasználtsági arányra és a bérleti díjakra is.  
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40. ábra: Dallas kötöttpályás közlekedési rendszere 

200 irodaház, kiskereskedés és ipari terület esett a vizsgált helyszínek közé a könnyű 

vasúti állomások 400m-es körzetében. Az átlagos kihasználtsági rátája egy A kategóriás 

irodaháznak, amely a Dallas-i közlekedéses körzetben (Dallas Area Rapid Tranzit, 

DART) található az 1994-es 80,2%-ról 1998-ra 88,5%-ra ugrott, amely messze felülmúlja 

az 1%-os növekedést, amely a teljes várost tekintve következett be. Ezzel 

párhuzamosan a bérleti díjak 7,40 $-ról 23$-ra ugrottak négyzetméterenként.  

A B kategóriás irodaházat kihasználtsági rátái 4,9%-kal növekedtek, a bérleti díjak 40%-

kal. A C kategóriás irodaépületek kihasználtsági rátái 1,6%-ról 46,4%-ra növekedtek. A 

bérleti díjak ez esetben 21%-kal növekedtek, 11,39$-ra négyzetméterenként.  

Az A és C kategóriás irodaházak hasonlóak az egész város tekintetében. A 

kihasználtsági ráták az ipari ingatlanokat tekintve 16%-kal, a bérleti díjak 27,4%-kal 

emelkedtek.  

A kiskereskedelmi üzletek esetében, a bérleti díjak 29%-kal növekedtek 1994 és 1998 

között. Azonban a kihasználtsági aránya csökkent a közösségi kereskedelmi 

központokban. A közeli kiskereskedések bérleti díja 3,3%-kal növekedett, míg a 

kihasználtsági arány 6,2%kal nőtt. 

Az érintett bevásárló-utcákban (Strip Centres) 4,2%-os kihasználtsági-arány növekedést 

tapasztaltak, és 14%-os növekedést a bérleti díjakban.  
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7.5. Könnyűvasúti projektek hatásai Franciaországban 

– Union Internationale des Transports Publique, 1995 

forrás: Graham R. Crampton - Economic Development Impacts of Urban Rail 

Transport, 27-30 August 2003) 

1995-ben a könnyű vasúti (light rail) rendszerekkel kapcsolatos felmérést végzett az erre 

a feladatra felállított UTIP- munkacsoport; a vasútfejlesztés hatásait kérdőívek 

segítségével mérték. A kérdőívet 34 város töltötte ki, illetve részletes esettanulmányokat 

végeztek a franciaországi Nantes, Lausanne és San Diego városában.  

Az eredményeket feldolgozva, a 34-ből 12 város tartotta fontos szempontnak a 

városfejlesztési hatásokat a vasúton történő utazás, szállítás választásánál: 

 6 városban bevásárló üzleti növekedést lehetett megfigyelni a LRT vonalának (light 

rail train) közelében 

 5 város számolt be új bevásárlóközpontok létrejöttéről 

 4 városban növekedett a munkavállalók száma 

A városok vasúti fejlesztések kapcsán kialakított további tervek: 

 20 város új lakónegyedeket szeretne létrehozni  

 14 város munkahely-teremtési célú fejlesztéseket tervez 

 10 város új bevásárló helyeket szeretne vasúti fejlesztés által 

A felmérésben részt vett 34 város közül 11 számolt be arról, hogy az LRT kialakítása 

tekintetében fontos szerepet játszott közvélemény. 3 város nyilatkozta, hogy a korábban 

LRT-ellenes lakók és üzlettulajdonosok véleménye a kötöttpályás közlekedési 

rendszerről a villamos rendszer működésének kezdete után megváltozott. 

Nantes-ban (a villamos bevezetése után) 1985-1995 között 25%-kal nőtt az irodák 

száma, 13%-kal a kereskedelmi épületek száma és 25%-kal emelkedett a lakóépületek 

száma 400 méteren belül a vasút mindkét oldalán. Az árváltozás általában közvetlenül 

nem volt összefüggésbe hozható a villamossal (forrás: What light rail can do for cities) 

A másik két részletes tanulmányban, San Diego és Lausanne esetében a vasúti 

rendszer kiépítése lendületet adott a város fejlődésének; új házak, szállások, irodák és 

üzletek jöttek létre. 

Példaként Lausanne-ban ekkor jött létre a Croset kereskedelmi központ, valamint a 

Provance-Center kereskedelmi épület, mindkettő a Mallet-állomáshoz közel. Új 

kollégium is épült l’Ecublens-ben, a vasúthoz közel. 

San Diegoban a 80-as évek elején éttermek és irodák nyíltak a nemzetközi San-Ysidro 

állomás közelében. Szintén fejlődés mutatkozott a Chula-Vista állomás közelében a 

kereskedelemben (Palomar street), valamint új irodaházak nyíltak 600 embert 

foglalkoztatva a National City szomszédságában. Végül 500 új lakás épült Amaya 

állomás közelében.  
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2. számú melléklet: A városfejlesztési hasznok 

számítása a vizsgált projektek esetén 

A városfejlesztési hatásokat a fejlesztések kapcsán várható ingatlanpiaci változásokkal 

mérjük. A fejlesztések közvetett szűkebb hatásterületén az ingatlanpiaci tendenciák 

változását alapvetően a javuló elérhetőség, valamint a közterületek fejlesztése, illetve az 

ezekhez kapcsolódó közvetett hatások (településkép, növekvő fejlesztési potenciál, stb.) 

hozza magával; az ingatlanpiacra gyakorolt hatásokat tehát egyrészt az utazási idő 

megtakarítás nagyságából, másrészt a közterületek minőségi javulásából vezetjük le.  

Az ingatlanpiaci tendenciákat a 4.2 „Projekt nélküli eset leírása” című fejezetben 

mutatjuk be. Az ingatlanpiacra gyakorolt hatások tekintetében az alábbi haszonelemeket 

vettük számításba: 

 A lakóingatlanok jelenlegi értékének változása a javuló elérhetőséggel 

 A kiskereskedelmi és szolgáltató ingatlanok bérleti díjainak növekedése a 

villamos, mint a megállók környezetében kiskereskedelmi forgalmat generáló 

közlekedési mód kapcsán 

 Az irodapiaci ingatlanok bérleti díjainak változása a javuló elérhetőséggel 

 A javuló közterületi minőség kapcsán megjelenő ingatlanár változás a lakó, 

irodai és kiskereskedelmi ingatlanpiaci szektorban 

A fejlesztések összességében a város teljes ingatlanállományának értékét növelik. A 

számszerűsített ingatlanpiaci változásokat a városfejlesztési hatások komplex 

mérőszámaként értelmezzük. A hasznok ebben az értelemben tehát elméleti 

közgazdasági haszonnak tekinthetők, függetlenül attól, hogy egy-egy érintett területen 

megvalósulnak-e olyan ingatlanpiaci adás-vételek és tranzakciók, amelyek esetében a 

haszon valóban realizálódik.  

Az ingatlanérték változás számításánál az alábbi tényezőket vettük figyelembe: 

 Az egyes ingatlantípusok / ingatlanpiaci kategóriák esetében meglévő hasznos 

terület 

 lakó-, 

 kiskereskedelemi/szolgáltató- és 

 irodaingatlanok esetében, 

a különböző, ingatlanpiaci szempontból lehatárolható, egységesen kezelhető 

területegységekben: Otthontérkép (otthonterkep.hu) adatai a különböző 

városrészek tekintetében. 

 A jelenlegi ingatlanárak az egyes piaci szegmensekben és a különböző, 

ingatlanpiaci szempontból lehatárolható területegységekben (lásd részletesen 

3.4 „A projekt hatásterületének ingatlanpiaci helyzete” című fejezet) 

 Az ingatlanárak várható növekedés a projekt nélküli esetben (lásd részletesen 

a 4.2 „Projekt nélküli eset leírása” című fejezetben) 
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 Az ingatlanárak növekedése a projekt megvalósulása esetén (lásd részletesen 

a „Hatások, társadalmi hasznosság” című fejezetben) 

Az egyes ingatlanpiaci változásokat az elérhetőséggel kapcsolatos számításoknál a 

projekt közvetett, szűkebb hatásterületére végeztük, amely a tervezett nyomvonal 

környezetében egy 2×500me-s sávot fed le (lásd részletesen: 3.2.1 „A projekt 

hatásterületének meghatározása” című fejezet). 

A tömegközlekedés javulásának hatása mindenkit érint, aki használja a fejlesztett 

vonalat. A hatások keresztmetszeti érvényesülése elsősorban a „rágyaloglási 

távolságtól”, és attól függ, hogy milyen közel húzódnak más járatok az új fejlesztéshez. 

Budapest tömegközlekedési lefedettségét, valamint a villamos kiemelt közösségi 

közlekedési jelentőségét figyelembe véve így az átlagos hatástávolság, a rágyaloglás 

tekintetében 500m-re becsültük; a vonaltól 500m-re élőket már elhanyagolható 

mértékben érinti a fejlesztés, azaz 0-ig lecsengő hatás vehető figyelembe. 

A kiskereskedelem/szolgáltatások tekintetében a villamosvonal megjelenésének 

alapvetően egy vizuális potenciál-növelő hatása van, illetve a megállók közelében egy a 

vásárlók nagytömegekben való megjelenése adja. A keresztmetszetet vizsgálva 

elmondható, hogy a vizuális hatás kizárólag a villamosvonal hosszanti szakaszán lesz 

tapasztalható, a hatásterület többi részén már nem. A vásárlóerő egy ponton 

(megállóban) való megjelenése ugyanakkor kismértékben kihathat a keresztutcákra is, 

amelyen keresztül a gyalogos forgalom a hatásterület külsőbb részeit megközelíti. 

Ebben az esetben a hatást pl. egy saroknyira 50%-os súllyal, de kétsaroknyira már 0%-

os súllyal vehetjük figyelembe. 

Az irodapiaci hatásokat – a fentiekhez hasonlóan – kétféleképpen értelmezhetjük. Az új 

villamosvonal nagyobb vizualitást ad egy-egy meglévő irodaház, vagy fejlesztési terület 

számára. Ez a hatás a villamos útszakasz mentén oszlik el, egyenletes arányban. A 

második hatás az elérhetőség növekedése, mely a megállók környékén erősebb, attól 

távolodva gyengülő hatást mutat. A keresztmetszet esetén elmondható, hogy a 

legnagyobb hatást a villamosvonal mentén fogja kifejteni, attól távolodva, a keresztutcák 

mentén még 100 méterig mérhető, attól távolabb a hatás elhanyagolható. 

Összességében, a közterület-fejlesztési elemek által generált hasznokat csak a 

beavatkozásokkal közvetlenül érintett tömbökben értelmezzük, az elérhetőség 

javulásából származó hasznok azonban tágabb hatásterületen jelennek meg. Mindkét 

esetben – tekintettel arra, hogy a hatások a tervezett nyomvonaltól való távolsággal 

arányosan csökkennek – a különböző hatásterületekre számított hasznok esetében egy 

hatásterületi korrekciós tényezőt is alkalmaztunk, amely a szűkebb közvetett 

hatásterület – az ingatlanpiacra gyakorolt elérhetőségi hatások – esetében 0,3, illetve a 

kiskereskedelmi ingatlanok tekintetében 0,1, a határoló tömbök – közterületi fejlesztési 

elemek – esetében pedig 0,7. 

A területi adatok számítását a különböző ingatlanpiaci szegmensekre, hatásterületekre 

és városrészekre (213db) külön-külön végeztük el. A kiindulási adatok esetében 

Budapest új Településszerkezeti Tervének (TSzT) megalapozó munkarészeiben közölt 
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területhasználati és beépítési adatokra támaszkodtunk15, az adatfeldolgozás 

térinformatikai rendszerben történt. 

 

41. ábra: A hatások megjelenésének intenzitása a tervezett fejlesztés környezetében: elméleti 

becsült hatásterületi korrekciós tényező az szűkebb közvetett hatásterület – az ingatlanpiacra 

gyakorolt hatások – esetében 

Az egyes ingatlanpiaci kategóriák esetében, hatásterületenként és városrészenként, a 

területhasználatot leíró adatok alapján határoztuk meg az adott tömbre/ingatlanra 

jellemző funkciót / ingatlanpiaci kategóriát (lakó, kiskereskedelmi és iroda), illetve annak 

területfoglalását (tömb/ingatlan területe). Az így kapott területfoglalási értékeket a 

szintterületi mutatókkal megszorozva megkaptuk az adott tömbben/ingatlanon meglévő, 

az adott funkcióhoz tartozó bruttó területnagyságot, amelyet nettó, hasznos alapterületre 

számoltunk át tapasztalati korrekciós tényezők segítségével (családi házas beépítés 

esetén 0,9, más esetben 0,7-es korrekciós tényezőket alkalmaztunk). A kiskereskedelmi 

egységek esetében az utcai kiskereskedelem területét külön, a területi funkcióktól 

függetlenül vettük figyelembe, tekintettel arra, hogy ezek a területhasználati adatokban 

nem jelennek meg explicit formában. A „többfunkciós” tömbök/ingatlanok esetében 

(jellemzően belvárosi városközponti területek) a lakó-, kereskedelmi- és irodafunkciók 

arányát tapasztalati alapon határoztuk meg: 50:35:15 arányban.  

Az összesített ingatlanérték meghatározásánál ezen ingatlanterületet vettük figyelembe 

a hatásterületre, városrészenként, illetve ingatlanpiaci szegmenseként.  

A projekt társadalmi költségei között a fejlesztések hatására, a vonal mentén a villamos 

üzemelésével megnövekvő zajterhelések vehetők számításba, amelyek az érintett 

                                                           
15 A Településszerkezeti Tervben közölt információkat a Budapest Főváros Városépítési Tervező 

Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.  
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ingatlanok áraiban, illetve a környezeti hasznok esetében is megjelennek, így ezek 

számítása külön nem szükséges.  

Fontos megjegyezni, hogy bár a teljes városi lakosság, illetve a szűkebb közvetett 

hatásterület lakossága átfed, az utazási idő megtakarításból származó vagy a környezeti 

hasznok, stb., valamint az ingatlanár-változás tekintetében átfedés nem jelentkezik, 

hiszen míg az előbbi esetben „valódi” (modellezett) utazásokról van szó, addig az 

ingatlanár változása ezektől függetlenül jelenik meg. 

Az ingatlanok értékének változását a lakófunkció szempontjából a kiemelten fontos 

célpontok elérési idejének változása, valamint a rendezett közterület eredményezi16. A 

kiindulási adatok számításnál komplex elérhetőségi mutató alakítottunk ki, amelynek 

segítségével – a jelenlegi állapot figyelembevételével – meghatároztuk az ingatlanárak, 

valamint a komplex elérhetőség közötti összefüggést.  

Az ingatlanok árát sok tényező határozza meg, ezért van lehetőség egy csokornyi 

tulajdonság együttes hatásának mutatójaként értelmezni. (Egy lakás összeállhat például 

az alábbi tulajdonságokból: 70 négyzetméternyi lakóterületből, szépen csempézett 

amerikai konyhából, korszerű fűtési rendszerből, jó szigetelésből, ugatós kutyájú 

szomszédból, 40 méterre lévő villamosmegállóból, fél kilométerre lévő moziból. Ennek 

megfelelően az ingatlan ára felfogható úgy, mint az egyenként beárazott egyes 

tulajdonságok összege. Ezt, az úgynevezett elvet használtuk számításunk során arra, 

hogy egy kiemelt tulajdonság lakásárra gyakorolt hatását vizsgáljuk. ) 

Elemzésünk során megvizsgáltuk a budapesti ingatlanárakat, hogy az adatbázisban 

megtalálható tényezők közül melyik hogyan függ össze az árakkal.  Magyaráztuk tehát a 

budapesti lakásárakat az alapterületükkel, a típusukkal, és az egyik legfontosabb 

tulajdonságukkal, az elhelyezkedésükkel. Az elhelyezkedés mutatójaként a komplex 

elérhetőségi idő mutatót használtuk a regresszióban. A számos specifikációban, nagy 

adatbázison végzett vizsgálat eredményeként a megközelíthetőség komplex mutatója és 

a lakásárak közötti összefüggés az alábbiak szerint fogalmazható meg: 

1%-kal csökkenő éves utazási idő 0,34%-kal növeli a lakások árát. 

Az ingatlanárak tekintetében az Otthontérkép alapját is képező, az FHB által a NAV-tól 

vásárolt illetékhivatali adatbázis rendelkezésre álló adatait, míg az elérési idők esetében 

a modellezett elérési időket (projekt nélküli, ill. a projekt megvalósulása esetén 

modellezett értékek) vettük figyelembe.  

Az összefüggést a projekt hatásterületének ingatlanpiaci adottságainak 

figyelembevételével értelmeztük, tehát a modellszámítások során figyelembe vettük, 

hogy az adott hatásterület a város mely részén, milyen, az ingatlanpiaci szempontból 

meghatározó jellegzetességekkel bír, mint pl. beépítés jellege (családiházas vs. 

belvárosi társasházas beépítés), a városban elfoglalt státusz (magas vs. alacsony 

státuszú terület). Az ingatlanpiaci kérdésekkel foglalkozó közgazdasági és 

                                                           
16 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték.  

A lakóingatlanok 
értékének változása – 
elérhetőség javulás 
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városgazdasági szakirodalom alapján feltételeztük, hogy ezen tényezők a város egy-egy 

adott területén az ingatlanárakban is megjelennek. A projekt hatására várható 

változatokat ezek után a hatásterület közlekedetés-földrajzi helyzetének 

megváltozásával mértük. 
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42. ábra: Az elérhetőség és a lakásárak kapcsolatának számszerűsítése 

 

43. ábra: Az egyes vonalváltozások lakásárakra gyakorolt hatásának számszerűsítése 
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Az általánosan megfogalmazott összefüggéssel kapcsolatos legfontosabb 

megállapítások, eltérések a következők: 

 Az eredmény, mivel egész Budapestre, és minden típusú lakóingatlanra lett 

számítva, változhat különböző típusú és helyzetű ingatlanok esetén. 

 Családi házas beépítés esetében az összefüggés kisebb meredekségű 

függvényt eredményez (átlagosan 0,14% egész Budapestre). Ennek számos 

oka képzelhető el, pl.:  

 A legdrágább házak körében már a tömegközlekedés általi 

megközelíthetőséghez képest más szempontok kerülhetnek inkább 

előtérbe, így a panoráma, a privátszféra, megfelelő méretű telkek 

elérhetősége stb. Ezt tapasztaljuk a XII. kerület esetében például 

(külön regressziót futtatva), ahol a jobb megközelíthetőség és az ár 

között a várttal ellentétes kapcsolat áll fenn: a kevésbé megközelíthető 

házak drágábbak.  

 Általában elképzelhető, hogy a családi házak lakói inkább 

rendelkeznek más jelentősebb anyagi javakkal, például autóval is, így 

kevésbé fontos számukra a közösségi közlekedési megközelíthetőség 

adott mutatója. 

 Panellakások esetében is megtalálható összefüggés, 0,24%-os értéket vesz 

fel, míg (a számosságukat tekintve legjelentősebb) lakástípusok esetében az 

összefüggés a legerősebb, 0,35%-os.  

 Az eredmények kismértékben különbözőek attól függően, hogy pl. mely éveket 

vesszük figyelembe (a közölt eredmények 2002-12 közötti adatokat 

tartalmaznak), vagy milyen kontrollváltozókat használunk fel (pl. kontrollálunk-e 

külön arra, hogy Budán található-e egy terület – alapesetben igen).  

 Az eredmények differenciálhatók aszerint, hogy milyen méretű ingatlanról van 

szó. Egész Budapestet tekintve a nagyobb ingatlanok esetében kevésbé látszik 

jelentősnek a megközelíthetőség: 30 m2-nél például 0,38%-os hatásról 

beszélünk, míg 120 m2-nél már csak 0,26%-osról.  

 A megközelíthetőség szempontjából kiemelt jelentőségű a központ 

megközelítése. Ha a komplex mutató helyett csak a központtól való távolságot 

vizsgáljuk, akkor is jelentős eredményeket kapunk: egész Budapestet tekintve 

egy 0,27%-os eredményt.   

 Az ingatlanok árát számos tulajdonságuk határozza meg. A megfigyelések egy 

szűkebb körére részletesebb adatokkal is rendelkezünk, így például az építés 

évére, a szobák számára, az állagra vagy a komfortosságra. Csak ezekre a 

megfigyelésekre elvégezve az összehasonlítást, 29%-os eredményt kapunk. 

A komplex elérhetőségi mutató kialakításánál az alábbi utazási célokat vettük 

figyelembe: 

 Munkahelyek; a munkahelyek esetében kerületi szinten becsültük az utazási 

irányokat. Azt feltételeztük, hogy a dolgozók negyede ugyanabból a kerületből 
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érkezik dolgozni, ahol lakik, míg a munkavállalók jelentősebb része más 

kerületekből érkezik; az arány megegyezik, az egyes kerületek közt ingázók 

arányával. 

 Szórakozás – belváros: feltételeztük, hogy a lakosság szórakozási céllal, illetve 

általános rekreációs céllal Budapest központjába a Deák tér – Király utca 

térségébe jár, és az irányítószámok ettől a közlekedési körzettől való 

távolságát vettük utazási időnek. 

 Járóbeteg ellátási helyek „SZTK”: feltételeztük, hogy a kerület lakosai a saját 

kerületük SZTK-jába mennek, kivétel:  

 I. kerület, amelyiknek közös SZTK-ja van a XII. kerülettel  

 VI. kerület, amelyiknek a VII. kerületben található az SZTK-ja a 1074-

es irányítószám körzetben 

 feltételeztük, hogy 1074-be csak a VI. kerületből járnak, a 1074-es 

körzetűek a saját VII. kerületi SZTK-ba járnak (1072-es irányítószám 

körzet) 

 Okmányiroda – kerületi adminisztrációs központ: feltételeztük, hogy a kerületek 

lakosai a saját kerületükön belül hozzájuk legközelebb eső okmányirodát 

használják ügyintézésre, a két központi okmányirodát nem vettük figyelembe. 

Kivételek: 

 II. kerületi hivatalba jár: 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, a 

Pesthidegkútiba pedig: 1021, 1025, 1028, 1029 

 III. kerületi hivatalba jár: 1031-1037, Békásmegyeribe pedig: 1038, 

1039 

 IV. kerületi hivatalba jár: 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 

Káposztásmegyeribe: 1044, 1048 

 XVII. kerület Pesti út 163-ba: 1172, 1173, 1174, Pesti út 368-ba: 1171 

 XVIII. kerület Városház u. 16-ba: 1183, 1184, 1185, Batthyány Lajos 

u. 80-ba: 1181, 1182, 1186, 1188, Ady Endre u. 100-at nem vettük 

figyelembe 

 Bevásárlás – „pláza”: feltételeztük, hogy az adott irányítószám-körzet lakosai 

elsősorban a hozzájuk legközelebbi plázát keresik fel. Itt csak a 10 ezer nm-nél 

nagyobb kiskereskedelmi területtel rendelkező bevásárlóközpontokat vettük 

figyelembe a vizsgálat során (összesen 31 db), illetve az azonos 

irányítószámmal rendelkező bevásárlóközpontokat egynek tekintettük 

(összesen így 26 db irányítószám körzet rendelkezik jelentősebb 

bevásárlóközponttal). 

 Bevásárlás – piac: feltételeztük, hogy az adott irányítószám körzet lakosa a 

hozzá legközelebbi piacot látogatja. A piacokat helyének meghatározása: 

http://www.budapestinfo.hu/piacok.html honlapon közölt adatok alapján történt 

(kivétel Virágpiac és Használtcikk piacok).  

http://www.budapestinfo.hu/piacok.html
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 Rekreáció – jelentős városi közpark: feltételeztük, hogy az adott irányítószám 

körzet lakosai leginkább a hozzájuk legközelebb eső nagyobb városi közparkot 

látogatják. Összesen 8 zöldterületet vettünk számításba ezek: Gellérthegy, 

Római Part, Hármashatár-hegy, Népliget, Normafa, Városmajor, Margitsziget, 

Városliget 

A komplex mutató kialakításánál különböző korcsoportok utazási szokásai szerint az 

utazásokat különböző súlyokkal szerepeltettük; a súlyok meghatározásánál kérdés az, 

hogy az adott korcsoport egy tipikus tagja évente hány alkalommal keresi fel a 

különböző kiemelt célpontokat. A súlyok meghatározásnál a kiindulási információkat 

több hazai és nemzetközi szakirodalmi közlésből származtattuk; ezek közül a 

legfontosabbak: KSH (2012): Időmérleg – 2009/2010, OEP (2011): Statisztikai évkönyv, 

http://newsblogs.chicagotribune.com/triage/2008/08/how-often-do-am.html, 

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/docvisit.htm. 

 A kiindulási információk az utazási célok tekintetében becslésekkel éltünk, 

hiszen ezen szempontrendszerre felmérés nem készült. A Becsléseknél 

figyelembe vettük nemcsak azt, hogy egy-egy csoport milyen gyakorisággal 

keres fel egy adott célpontot, hanem azt is, hogy azt milyen járművel teszi. 

Ebben a tekintetben olyan megfontolásokkal éltünk, amelyek ugyan változtattak 

a belső arányokon, azonban a számítások végeredményére minimális hatással 

vannak; ilyen volt pl. bevásárlási szokások, ahol az aktív korcsoport 

tekintetében feltételeztük, hogy míg egy bevásárlóközpontba jellemzően 

gépkocsival jár, addig a mindennapi bevásárlást inkább intézi a közösségi 

közlekedési eszközök használatával.  Fiatal korcsoport – oktatási-nevelési 

intézménybe járó; minden munkanap eljárnak az oktatási-nevelési 

intézménybe, a nagyobbak heti rendszerességgel járnak szórakozni, 

sportolnak, ritkán járnak orvoshoz és bevásárolni. 

 Aktív korcsoport – munkahelyre járó; minden munkanap eljárnak a 

munkahelyükre, szabadidejüket részben zöld területen és szórakozóhelyeken 

töltik, ritkán járnak orvoshoz, gyakran bevásárolni. 

 Idősebb inaktív korcsoport; ritkábban járnak a városközpontba, a többieknél 

gyakrabban orvoshoz. 

Az egyes korcsoportok tagjainak éves utazásait az egyes utazási célok tekintetében az 

alábbi táblázat összesíti: 

 Fiatal korcsoport Aktív korcsoport 
Idősebb inaktív 

korcsoport 

Munkahelyek 0 200 0 

Szórakozás - belváros 100 50 30 

Járóbeteg ellátási 
helyek 

0 10 50 

Okmányiroda 10 10 30 

Bevásárlás – Pláza 50 20 10 

Bevásárlás – piac 10 40 40 

http://newsblogs.chicagotribune.com/triage/2008/08/how-often-do-am.html
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/docvisit.htm
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 Fiatal korcsoport Aktív korcsoport 
Idősebb inaktív 

korcsoport 

Rekreáció – jelentős 
városi közpark 

50 20 30 

1. táblázat: Az egyes vizsgált csoportok utazási szokásai (a használt közlekedési eszköz 

figyelembevételével képzett számok alapján) 

A fenti utazási szokásokat az egyes kerületekben jellemző népességi jellemzőkkel 

súlyoztuk, és ezek alapján előállítottuk a 161 darab irányítószám körzetre a súlyozott 

utazási cél mátrixot. A súlyozott mátrix, valamint az irányítószám körzetekre aggregált 

elérési idő mátrix összevetéséből az egyes irányítószám körzetekre számítottuk a 

súlyozott elérhetőségi mátrixot, amely így összevethető a szintén irányítószám 

körzetekre, illetve városrészekre (213 darab) is rendelkezésre álló ingatlanpiaci 

adatokkal (Otthontérkép). Az összevetésből regressziós számításokkal határoztuk meg 

a különböző körzetekre vonatkozó összefüggést az ingatlanárak, valamint a komplex 

elérési mutató között.  

Az irodapiaci szegmens vizsgálatára a lakóingatlanok vizsgálatához hasonló, de 

egyszerűsítet módszertan segítségével került sor: itt csak a hatásterület (illetve érintett 

városrészek és irányítószám körzetek) és városközpont közötti elérési időt vettük 

figyelembe, tekintettel arra, hogy ezen ingatlanpiaci szegmensben az ingatlanok értéke 

a városközpont elérhetőségével mutatott releváns összefüggést. Az eredmények szerint, 

az irodák esetében a városközpont egy százaléknyi idővel gyorsabb elérése 0,61%-kal 

növeli a bérleti díjakat. 

A becsléshez használt adatbázis mintegy 360 irodaházat és összesen körülbelül 3,1 

millió négyzetméternyi területet fed le, ami a becsült budapesti bériroda-piacnak 

meghatározó hányada. Ezekben az esetekben a négyzetméterenkénti bérleti díjra, 

elhelyezkedésre és az épület kategóriájára vonatkozó információkból indultunk ki. Az 

elérési idő változásának és a bérleti díjak változásának összefüggését a jelenlegi 

helyzet elemzésével, regressziós és statisztikai számítások segítségével határoztuk 

meg. 

Az első esetben feltételeztük, hogy az utazási idő egy percnyi változása a 

városközponttól való távolságtól függetlenül ugyanannyi százalékkal változtatja meg a 

bérleti díjakat. A második eset mögött feltételezés az, hogy nem az utazási idő abszolút, 

hanem annak százalékos változása számít. Tehát, ha két irodát tekintünk, amelyek pl. a 

Széchenyi tértől 10 illetve 30 percre vannak, akkor az utazási idő 9 illetve 29 percre 

csökkenése a távolabbi iroda bérleti díjának kisebb mértékű emelkedését vonja maga 

után. A kétfajta becslési mód hasonló eredményt ad. Például, Pesten egy percnyi 

csökkenés az elérési időben a második specifikáció szerint is kb. 2–3,5%-os bérletidíj-

növekedéssel jár. A központhoz közel nagyobb, kifelé haladva, az elérési idő 

növekedésével és ezzel az időmegtakarítás arányának csökkenésével kisebb a hatás.  

A Duna két oldalának eltérő fejlődése, domborzati viszonyai, beépíthetőségi korlátai, 

közlekedési ellátottsága miatt nem alakulhatott ki olyan irodasűrűség Budán, mint 

Pesten. Ezért különböző variációkat használtunk a becslés során ennek kezelésére, az 

eltérő domborzati viszonyok miatt az utazási idő hatásainak eltérését a modellben 

A kiskereskedelmi / 
szolgáltató- és 
irodaingatlanok 
értékének változása – 
javuló elérhetőség 
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megengedtük. Ebben az esetben a két városrész közti eltérés alacsony, így egy darab 

együttható használata elfogadható mindkét városrészben. 

A kiskereskedelmi ingatlanok esetében az elérési idő javulása önmagában nem 

meghatározó tényező, az minden esetben az érintett lakosság, a potenciális használók 

számának függvénye is. Ezen tényezőt a lakóingatlanok árának változása tekintetében 

már figyelembe vettük, így ezen elem újbóli számbavételére a 

kiskereskedelmi/szolgáltató egységek esetében nem kerül sor.  

A kiskereskedelem/szolgáltatások tekintetében a villamosvonal megjelenésének két 

hatását tudjuk megkülönböztetni a hatásterületen. Egyrészt egy új villamosvonal 

megjelenése nagy tömegű potenciális vásárló elhaladását jelenti az adott útszakaszon, 

mely az útszakasz kiskereskedelmi egységeinek vizuális potenciálját növeli meg. A 

vizuális potenciál növekedése hozzájárul a terület teljes kiskereskedelmi potenciáljának 

növekedéséhez is, mely hatáshoz a közterület felújítás is hozzájárul. Ez a hatás az 

útvonal hosszában nagyrészt egyenletesnek mondható. A hatásnövekedést lokálisan 

csökkentheti egy-egy tereptárgy, illetve a hatásterület egészén csökkenti egy már 

meglévő, az útvonalon már jelenleg is működő autóbuszvonal, amely már most is 

biztosítja ezt a hatást. A második hatást az egy-egy új megállóban megjelenő tömeges, 

potenciális vásárlók adják, mely a megálló bizonyos távolságában erősíteni fogja a helyi 

kiskereskedelmet (de a vonal többi részén esetleg gyengítheti azt).  

Miután a kiskereskedelmi és szolgáltató egységek esetében a hatásmechanizmus eltér 

a lakó- és irodaingatlanok esetében feltártakétól, a fentiekhez hasonló modellszámítások 

elvégzésére nem volt mód. A bérleti díjak növekedését itt hazai és nemzetközi 

benchmarkok alapján, az egyes vonalak és városrészek esetében egyedileg, szakértői 

becsléssel határoztuk meg. Szélsőséges esetben, kiemelkedő kereskedelmi potenciálú 

területeken, pl. a belvárosi, forgalmas csomópontokban a villamosvonal megjelenése 

akár 25-30% közötti bérleti árnövekedést is jelenthet, míg külvárosi, alacsony forgalmú 

területeken a bérleti díjnövelő hatás méréskelt, csupán néhány %-os értéket és el.  

A fejlesztésekhez kapcsolódó közterület-megújítások jelentősebb változást jelentenek a 

jelenlegi állapothoz képest, például új funkciók megjelenése (pl. pihenés - padok), 

jelentősebb minőségi fejlesztés (új burkolat, díszburkolat), utcafásítás, stb., valósul meg 

az érintet vonalak mentén. Ezeknek a hatása a szomszédos tömbökre, ezeken belül is 

elsősorban a fejlesztéssel érintett közterületek szomszédságában lévő ingatlanok 

esetében jelentkezik (lásd korrekciós tényező). Általában, a hazai és nemzetközi 

tapasztalatok alapján 2,5%-os árnövekedéssel számolhatunk17. 

A nemzetközi szakirodalomban fellelhetőek olyan vizsgálatok, amelyek közterület-

felújítások ingatlan árakra gyakorolt pozitív hatásait veszik számba, akár 10%-os 

áremelkedést kimutatva. Ezen tanulmányok általában nagyon nagy volumenű 

felújításokat dokumentálnak (egyetemek költözése, háztömbök megújulása, parkok 

kialakítása), de a publikációs szelekció is gyengítheti a külföldi eredmények 

                                                           
17 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték.  

A közterület-fejlesztési 
elemek az 
ingatlanárakra gyakorolt 
hatásai 
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felhasználhatóságát, hiszen a jelentős fejlesztések nagyobb pozitív hatásait bemutató 

tanulmányok inkább alkalmasak publikációra, és gyakrabban is hivatkozottak. 

Hazai tapasztalataink szerint – amelyekhez a megalapozó számításokat az utazási idő 

hatásainak méréséhez is felhasznált adatbázison végeztünk – ritkábban mutatható ki 

szignifikáns árhatás a közterületi fejlesztések után. Hirdetési szövegeket vizsgálva 

kiderül, hogy a lakók tudnak a felújításokról, az új létesítményekről, és pozitív 

értékmódosító tényezőként említik, de a statisztikailag kimutatható hatások 

bizonytalanok. Legmagasabb értéket az általunk vizsgált felújítások hatásai közül 

Balatonfüred parti szakasza esetében találtuk, 4-8%-os, de itt is bizonytalanul mérhető 

árhatás mutatkozott. Más, esetekben, mint a Corvin-negyed megújulása és VIII. kerületi 

Tavaszmező utca felújítása, nem találtunk statisztikailag kimutatható árhatásokat. 

A tapasztalatok alapján az alábbi hipotéziseket vettük figyelembe: 

 A felújítások lakásárakra gyakorolt hatása még a legjobb esetben is 

egyszámjegyű. 

 A nagy felújítások lehetnek hatással egy-egy környékre, amikor a környék 

jellege megváltozik: zöldebb, pihenőbb jellege lesz, átalakul az imidzse (kiemelt 

fejlesztések). 

 A felújítások, a környezet, magas státuszú lakóknak ér többet. Az alacsonyabb 

státuszú környékeken a lakók nem értékelik sokra a díszburkolatot, kültéri 

padokat vagy a kiültetett fákat (a jelenlegi ingatlanárakkal (státusz) összefüggő 

hatások). 

 A hatások csak lokálisan érvényesülnek, nincs érzékelhető kisugárzó hatásuk 

egy-két háztömbnyivel arrébb sem – lásd hatásterület meghatározása 

(szomszédos tömb figyelembe vétele, illetve 07-es korrekciós tényező). 

A fenti általános becslés, valamint a hipotézisek figyelembe vételével a közterületi 

fejlesztési elemek az ingatlanárakra gyakorolt értéknövekedését az alábbiak szerint 

határoztuk meg: 

 
Ingatlanár kategória 

(ezer Ft / m2) 

Átlagos ingatlanár 
növekedés 

(%) 

Korrekció jelentős 
fejlesztés esetén  

 

Magas státuszú 
területek  

280> 2 0,5 

Átlagos státuszú 
területek 

230-280 1,5 0,3 

Alacsony státuszú 
területek 

<230 1 0,2 

2. táblázat: A közterület-fejlesztési elemek az ingatlanárakra és bérleti díjakra gyakorolt hatása 
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3. számú melléklet: A külső Bécsi úti villamos (V14 

változat) részletes közgazdasági elemzése 

1. Közgazdasági költségek becslése 

A Bécsi úti villamos változat teljes és éves beruházási költségeit az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 Teljes költség Éves költség 

Pálya 1 560 000 116 297 

Műtárgyak 350 000 20 672 

Felsővezeték/energia 1 800 000 123 850 

Útépítés 590 000 40 595 

Forgalomtechnika 0 0 

Közmű 1 050 000 62 015 

Környezetvédelem 70 000 6 974 

Terület 850 000 46 750 

Utastájékoztatás 250 000 24 906 

Jármű 0 0 

Kapcsolódó szolgáltatások 
(elsz. 7%-a) 

502 040 27 612 

Tartalék (10%) 652 000 35 860 

Összesen 7 674 040 505 530 

3. táblázat: A Bécsi úti villamos változat teljes és éves beruházási költsége (különbözet, eFt) 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésénél megkülönböztettünk járműre, 

illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 Bécsi úti villamos 

Metró 0 

Villamos 1 455 

Busz -37 

Trolibusz 0 

4. táblázat: A Bécsi úti villamos változat futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek a fogaskerekű vasút változat esetében a következőképpen alakulnak. 

 Bécsi úti villamos 

Villamospálya hosszának módosulása 3 000 

5. táblázat: Pályahossz módosulása a Bécsi úti villamos változat esetén (m) 

Fentiek alapján a Bécsi úti villamos változat működési költsége az alábbi táblázatban 

került összesítésre.  

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási költségek 
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 Bécsi úti villamos 

Jármű 286 237 

Metró 0 

Villamos 291 138 

Busz -4 902 

Trolibusz 0 

Infrastruktúra 28 619 

Összesen 314 855 

6. táblázat: A Bécsi úti villamos változat éves üzemeltetési és karbantartási költsége (különbözet, 

eFt) 

2. Közgazdasági hatások, hasznok becslése 

Az egyes haszonelemek becslése a módszertanban (6.2. fejezet) ismertetett metodika 

alapján történt. A vonali változatok esetében városfejlesztési hatásokkal nem 

számoltunk. 

Városfejlesztési hatások, hasznok 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a városfejlesztési 

hatások, hasznok pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 V14 

Elérhetőség változásának hasznai 102 908 

Közterületek megújulásának hasznai 350 632 

Összesen 453 540 

7. táblázat: Városfejlesztési hatások összegzése (eFt/év) 

A projekt megvalósulásával várható városfejlesztési hatások komplex 

hatásmechanizmusokon keresztül érvényesülnek, alapvetően az érintett terület 

vonzerejének növelésében jelentkeznek. A vonzerő növekedése a projekt három 

alapvető eredményével magyarázhatók, ezek: 

 a javuló/változó közösségi közlekedési elérhetőség,  

 a javuló szolgáltatási színvonal, valamint 

 a közterületek megújulása. 

Ezen tényezők közül a változó elérhetőség és javuló szolgáltatási színvonal komplex 

módon teljes városrészekre kiterjedő, akár az érintett városrészeken kívül jelentkező 

hatásokat hozhatnak, amelyek a közvetlen és a szűkebb közvetett hatásterületen az 

elérhetőség változásával a tágabb, városrészi szintű hatásterületen pedig a közlekedési 

hálózati változásokkal vannak összefüggésben. A közterületek megújításának közvetlen 

hatásai alapvetően helyi jellegűek, nagyobb léptékben értelmezhető települési 

változásokat csak közvetett módon, és igen korlátozott mértékben eredményez. A 

különböző hatásterületi szinteken (lásd 3.2.1 „A projekt hatásterületének 

meghatározása” című fejezet) jelentkező települési hatásokat az alábbiak szerint 

definiálhatjuk: 

 A számítás főbb 
eredményei 

 A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavételeeredmény
ei 
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 Közvetlen hatásterület Szűkebb közvetett hatásterület Tágabb közvetett hatásterület 

Javuló/változó közösségi 
közlekedési elérhetőség 

Javuló szolgáltatási 
színvonal 

A városi funkciók intenzitása 
jelentősen növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók kis-közepes mértékben 
erősödnek 

A funkció nélküli, alulhasznosított 
területek megújulásának, új 
funkciók megjelenésének 
kismértékű elősegítése  

A településkép kismértékű 
javulása – közterületek, térfalak, 
beépítések egységes 
megjelenésének elősegítése 

A terület ingatlanállományának 
felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók kismértékben 
erősödnek 

A terület ingatlanállományának 
kis-közepes mértékű 
felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A fejlesztéssel érintett városrész 
a települési térben való 
elhelyezkedésének, státuszának 
javulása 

Az érintett városrésszel 
versenyző más városrészek 
státuszának relatív romlása 

Közterületek megújulása A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók jelentősen erősödnek 

A funkció nélküli, alulhasznosított 
területek megújulásának, új 
funkciók megjelenésének 
elősegítése  

A településkép jelentős javulása 
– közterületek, térfalak, 
beépítések egységes 
megjelenésének elősegítése 

A terület ingatlanállományának 
jelentős mértékű felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A településkép kismértékű 
javulása 

A terület ingatlanállományának 
kismértékű felértékelődése 

 

8. táblázat: A közvetett és közvetlen hatásterületeken azonosítható főbb hatások 

A fenti hatások számszerűsítése során az ingatlanárak a közvetlen és a szűkebb 

közvetett hatásterületen várható változását modelleztük. Itt feltételeztük, hogy az 

ingatlanállomány felértékelődése komplex módon „méri” a területen megjelenő 

városfejlesztési hatásokat, és – bár korlátokkal – magába foglalja az önmagukban 

nehezen mérhető, közvetett hatásokat is. 

A számszerűsítés részletes módszertanát a 6.3 „Városfejlesztési hatások vizsgálatának 

módszertana” című fejezetben mutattuk be. Az elemzés műszaki jellegű változatokra 

nem készült, mert feltételeztük, hogy a változatok közötti kisebb jelentőségű műszaki, 

hálózati és üzemi jellegű változatok városfejlesztési szempontból releváns eltéréseket 

nem eredményeznek. A projekt esetében csak egy, műszaki szempontból relevánsnak 

tekinthető nyomvonal- és hálózati változatra készült külön vizsgálat feltételezzük, hogy a 

V03/a1 és V03/a2 műszaki jellegű változatok városfejlesztési szempontból nem térnek el 

érdemben.   

A számításokhoz felhasznált inputok részben a jelenlegi helyzet és a projekt 

megvalósulása nélküli eset leírásánál kerültek bemutatásra; ezek a jelenlegi, valamint a 

projekt megvalósulása nélküli esetben érvényes ingatlanárak, ingatlanpiaci tendenciák 

A számszerűsített 
hasznok meghatározása 

A költség-haszon 
elemzés során 
felhasznált inputok 
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(lásd: 3.4 „A projekt hatásterületének ingatlanpiaci helyzete”, valamint 4.2 „Projekt 

nélküli eset leírása” című fejezeteket)18. 

Az alábbiakban azon adatok mutatjuk be, amelyek a módszertani fejezetben leírtak 

szerint a számítások kiindulási adatai voltak: 

Az elérhetőség és a szolgáltatási színvonal javulásából eredő hasznok 

számításának kiindulási adatai – V14 projektváltozat  

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

III. kerület 436 429 59 778 148 048 

Aranyhegy 13 466 0 0 

Csúcshegy 1 111 0 0 

Filatorigát 72 382 9 904 59 278 

Kaszásdűlő 1 080 49 875 7 779 

Óbuda 91 830 0 753 

Táborhegy 81 276 0 38 772 

Testvérhegy 109 287 0 38 849 

Törökkő 51 158 0 2 616 

Ürömhegy 14 838 0 0 

Végösszeg 436 429 59 778 148 048 

9. táblázat: Az érintett kerületekben és városrészekben számba vett, különböző funkciókhoz 

tartozó hasznos, nettó négyzetméterek 

Az alábbi táblázatban a projekt megvalósulása esetén a különböző ingatlanpiaci 

szegmensekben becsült ingatlanérték-növekedési rátákat, valamint ezek, a projekt 

nélküli esethez képest számított eltérését mutatjuk be. 

Kerület/városrész 
Lakóingatlanok 

értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége - 

lakóingatlanok 

Irodaingatlanok 
értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége – 

irodaingatlanok 

Kiskereskedelmi 
ingatlanok 

értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége – 

kisker. ingatlanok  

Aranyhegy 3,6386 1,13% 0,02565 0,95% 0,3564 19,80% 

Csúcshegy 3,2544 1,13% 0,02565 0,95% 0,396 19,80% 

Filatorigát 2,6555 1,13% 0,02565 0,95% 0,4554 19,80% 

Kaszásdűlő 2,4069 1,13% 0,02565 0,95% 0,4752 19,80% 

Óbuda 2,7233 1,13% 0,02565 0,95% 0,5544 19,80% 

Táborhegy 3,3787 1,13% 0,02565 0,95% 0,396 19,80% 

Testvérhegy 3,3674 1,13% 0,02565 0,95% 0,396 19,80% 

Törökkő 2,8815 1,13% 0,02565 0,95% 0,396 19,80% 

10. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; növekedés mértéke és 

növ. ráta; 2015-2020 

                                                           
18 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték. 
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A vizsgált hatásterületen az ingatlanárak a projekt hatására bekövetkezett változását a 

projekt nélküli esethez képest az alábbi ábra szemlélteti: 

A közterületek megújulásából eredő hasznok számításának kiindulási adatai – V14 

projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

III. kerület 77 485 8 748 96 083 

Filatorigát 7 630 8 748 39 489 

Táborhegy 2 459 0 15 939 

Testvérhegy 28 854 0 38 849 

Törökkő 38 543 0 1 806 

Végösszeg 77 485 8 748 96 083 

11. táblázat: Az érintett kerületekben és városrészekben számba vett, különböző funkciókhoz 

tartozó hasznos, nettó négyzetméterek 

A vizsgált ingatlanok értéknövekedése tekintetében becsült rátákat a városrész a 

városban a lakófunkció tekintetében elfoglalt helye, a városrész „státusza” szerint 

egységesen értelmeztük; az egyes ingatlanár kategóriákhoz rendelt növekedési rátákat, 

illetve ezek magyarázatát lásd részletesen a 6.3 „Városfejlesztési hatások vizsgálatának 

módszertana” című fejezetben, illetve összefoglaló jelleggel, megismételve az alábbi 

táblázatban: 

 
Ingatlanár kategória 

(lakóingatlanok) 
Átlagos ingatlanár növekedés 

Magas státuszú területek  280> 2,5 

Átlagos státuszú területek 230-280 1,8 

Alacsony státuszú területek <230 1,2 

12. táblázat: A közterület-fejlesztési elemek az ingatlanárakra és bérleti díjakra gyakorolt hatása 

Az alábbi táblázatokban az egyes haszonelemek tekintetében számba vehető hasznokat 

mutatjuk be, városrészenként, illetve vizsgálat projektváltozatonként: 

Az elérhetőség és a szolgáltatási színvonal javulásából eredő hasznok – V14 

projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

III. kerület 1 328 954 18 400 754 600 

Aranyhegy 48 996 0 0 

Csúcshegy 3 616 0 0 

Filatorigát 192 210 3 048 323 942 

Kaszásdűlő 2 601 15 351 44 357 

Óbuda 250 082 0 5 010 

Táborhegy 274 608 0 184 247 

Testvérhegy 368 014 0 184 610 

A számítások részletes 
eredményei 
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Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

Törökkő 147 411 0 12 433 

Ürömhegy 41 416 0 0 

Összesen 1 328 954 18 400 754 600 

Hatásterületi korrekció 0,3 0,3 0,1 

Összes haszon 398 686 5 520 75 460 

Összes haszon/év 21 928 5 520 75 460 

13. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; 2015-2020; ezer Ft 

A közterületek megújulásából eredő hasznok – V14 projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

Filatorigát 32 273 5 102 19 618 

Táborhegy 18 384 0 9 563 

Testvérhegy 214 962 0 23 309 

Törökkő 176 910 0 780 

Összesen 442 529 5 102 53 271 

Hatásterületi korrekció 0,7 0,7 0,7 

Összes haszon 309 770 3 571 37 290 

Összes haszon/év 17 037 3 571 37 290 

14. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; 2015-2020; ezer Ft 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a városfejlesztési 

hatások, hasznok pénzben kifejezett értékei az alábbiak szerint alakulnak: 

 V14 

Elérhetőség változásának hasznai 102 908 

Közterületek megújulásának hasznai 350 632 

Összesen 453 540 

15. táblázat: Városfejlesztési hatások összegzése (eFt/év) 

  

A számítás főbb 
eredményei 
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A hasznok összegzése 

A 6.2. fejezet nyomán a vizsgált változatok közgazdasági hasznai a következők. 

 Bécsi úti villamos 

Utazási idő megtakarítás 168 642 

Baleseti kockázat változása -135 

Jármű üzemköltség 2 099 

Környezeti hatások 1 542 

Összes éves haszon 170 606 

16. táblázat: A Bécsi úti villamos változat közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 

 Bécsi úti villamos 

Elérhetőség változásának hasznai 
102 908 

Közterületek megújulásának hasznai 
57 899 

Összesen 160 806 

17. táblázat: A Bécsi úti villamos változat városfejlesztési hasznai (különbözet, m Ft) 

3. A változat értékelése 

A költség-haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázat tartalmazza. 
 Bécsi úti villamos 

Összes éves költség 820 386 

Összes éves haszon 170 606 

Haszon-költség egyenleg -649 779 

BCR 0,21 

18. táblázat: A Bécsi úti villamoshoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül (különbözet, eFt) 

A változat városfejlesztési hasznai a következőképpen alakultak: 

 Bécsi úti villamos 

Összes éves költség 820 386 

Összes éves haszon 331 413 

Haszon-költség egyenleg -488 973 

BCR 0,40 

19. táblázat: A Bécsi úti villamoshoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vételével (különbözet, eFt 
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4. számú melléklet: Műegyetem rakparti villamos 

(V15 változat) részletes közgazdasági elemzése 

1. Közgazdasági költségek becslése 

A Műegyetem rakparti villamos változat teljes és éves beruházási költségeit az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

 Teljes költség Éves költség 

Pálya 
3 327 000 248 026 

Műtárgyak 
250 000 14 765 

Felsővezeték/energia 
2 948 000 202 838 

Útépítés 
1 416 000 97 428 

Forgalomtechnika 
379 000 37 758 

Közmű 
1 501 000 88 651 

Környezetvédelem 
0 0 

Terület 
535 000 29 425 

Utastájékoztatás 
0 0 

Jármű 
0 0 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(elsz. 7%-a) 
797 412 43 858 

Tartalék (10%) 
1 035 600 56 958 

Összesen 
12 189 012 819 708 

20. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változat teljes és éves beruházási költsége 

(különbözet, eFt) 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésénél megkülönböztettünk járműre, 

illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Metró 
0 

Villamos 
201 

Busz 
0 

Trolibusz 
0 

21. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változat futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek a Műegyetem rakparti villamos változat esetében a következőképpen 

alakulnak.  

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási költségek 
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 A Műegyetem rakparti villamos 

Villamospálya hosszának módosulása 
2 855 

22. táblázat: Pályahossz módosulása a Bécsi úti villamos változat esetén (m) 

Fentiek alapján a Műegyetem rakparti villamos változat működési költsége az alábbi 

táblázatban került összesítésre. 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Jármű 
40 219 

Metró 
0 

Villamos 
40 219 

Busz 
0 

Trolibusz 
0 

Infrastruktúra 
27 235 

Összesen 
67 455 

23. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változat éves üzemeltetési és karbantartási költsége 

(különbözet, eFt) 

2. Közgazdasági hatások, hasznok becslése 

Az egyes haszonelemek becslése a módszertanban (6.2. fejezet) ismertetett metodika 

alapján történt. A vonali változatok esetében városfejlesztési hatásokkal nem 

számoltunk. 

Városfejlesztési hatások, hasznok 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a városfejlesztési 

hatások, hasznok pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 V15 

Elérhetőség változásának hasznai 15 310 

Közterületek megújulásának hasznai 19 357 

Összesen 34 867 

24. táblázat: Városfejlesztési hatások összegzése (eFt/év) 

A projekt megvalósulásával várható városfejlesztési hatások komplex 

hatásmechanizmusokon keresztül érvényesülnek, alapvetően az érintett terület 

vonzerejének növelésében jelentkeznek. A vonzerő növekedése a projekt három 

alapvető eredményével magyarázhatók, ezek: 

 a javuló/változó közösségi közlekedési elérhetőség,  

 a javuló szolgáltatási színvonal, valamint 

 a közterületek megújulása. 

Ezen tényezők közül a változó elérhetőség és javuló szolgáltatási színvonal komplex 

módon teljes városrészekre kiterjedő, akár az érintett városrészeken kívül jelentkező 

 A számítás főbb 
eredményei 

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 
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hatásokat hozhatnak, amelyek a közvetlen és a szűkebb közvetett hatásterületen az 

elérhetőség változásával a tágabb, városrészi szintű hatásterületen pedig a közlekedési 

hálózati változásokkal vannak összefüggésben. A közterületek megújításának közvetlen 

hatásai alapvetően helyi jellegűek, nagyobb léptékben értelmezhető települési 

változásokat csak közvetett módon, és igen korlátozott mértékben eredményez. A 

különböző hatásterületi szinteken (lásd 3.2.1 „A projekt hatásterületének 

meghatározása” című fejezet) jelentkező települési hatásokat az alábbiak szerint 

definiálhatjuk: 

 Közvetlen hatásterület Szűkebb közvetett hatásterület Tágabb közvetett hatásterület 

Javuló/változó közösségi 
közlekedési elérhetőség 

Javuló szolgáltatási 
színvonal 

A városi funkciók intenzitása 
jelentősen növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók kis-közepes mértékben 
erősödnek 

A funkció nélküli, alulhasznosított 
területek megújulásának, új 
funkciók megjelenésének 
kismértékű elősegítése  

A településkép kismértékű 
javulása – közterületek, térfalak, 
beépítések egységes 
megjelenésének elősegítése 

A terület ingatlanállományának 
felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók kismértékben 
erősödnek 

A terület ingatlanállományának 
kis-közepes mértékű 
felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A fejlesztéssel érintett városrész 
a települési térben való 
elhelyezkedésének, státuszának 
javulása 

Az érintett városrésszel 
versenyző más városrészek 
státuszának relatív romlása 

Közterületek megújulása A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók jelentősen erősödnek 

A funkció nélküli, alulhasznosított 
területek megújulásának, új 
funkciók megjelenésének 
elősegítése  

A településkép jelentős javulása 
– közterületek, térfalak, 
beépítések egységes 
megjelenésének elősegítése 

A terület ingatlanállományának 
jelentős mértékű felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A településkép kismértékű 
javulása 

A terület ingatlanállományának 
kismértékű felértékelődése 

 

25. táblázat: A közvetett és közvetlen hatásterületeken azonosítható főbb hatások 

A fenti hatások számszerűsítése során az ingatlanárak a közvetlen és a szűkebb 

közvetett hatásterületen várható változását modelleztük. Itt feltételeztük, hogy az 

ingatlanállomány felértékelődése komplex módon „méri” a területen megjelenő 

városfejlesztési hatásokat, és – bár korlátokkal – magába foglalja az önmagukban 

nehezen mérhető, közvetett hatásokat is. 

A számszerűsítés részletes módszertanát a 6.3 „Városfejlesztési hatások vizsgálatának 

módszertana” című fejezetben mutattuk be. Az elemzés műszaki jellegű változatokra 

nem készült, mert feltételeztük, hogy a változatok közötti kisebb jelentőségű műszaki, 

hálózati és üzemi jellegű változatok városfejlesztési szempontból releváns eltéréseket 

nem eredményeznek. A projekt esetében csak egy, műszaki szempontból relevánsnak 

A számszerűsített 
hasznok meghatározása 
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tekinthető nyomvonal- és hálózati változatra készült külön vizsgálat feltételezzük, hogy a 

V03/a1 és V03/a2 műszaki jellegű változatok városfejlesztési szempontból nem térnek el 

érdemben. 

A számításokhoz felhasznált inputok részben a jelenlegi helyzet és a projekt 

megvalósulása nélküli eset leírásánál kerültek bemutatásra; ezek a jelenlegi, valamint a 

projekt megvalósulása nélküli esetben érvényes ingatlanárak, ingatlanpiaci tendenciák 

(lásd: 3.4 „A projekt hatásterületének ingatlanpiaci helyzete”, valamint 4.2 „Projekt 

nélküli eset leírása” című fejezeteket)19. 

Az alábbiakban azon adatokat mutatjuk be, amelyek a módszertani fejezetben leírtak 

szerint a számítások kiindulási adatai voltak. 

Az elérhetőség és a szolgáltatási színvonal javulásából eredő hasznok 

számításának kiindulási adatai – V15 projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

XI. kerület 665 372 152 844 93 386 

Infopark 0 69 591 0 

Kelenföld 33 725 68 599 5 012 

Lágymányos 498 949 14 654 66 223 

Szentimreváros 104 550 0 22 150 

Gellérthegy (XI.) 28 147 0 0 

Tabán (XI.) 0 0 0 

Végösszeg 665 372 152 844 93 386 

26. táblázat: Az érintett kerületekben és városrészekben számba vett, különböző funkciókhoz 

tartozó hasznos, nettó négyzetméterek 

Az alábbi táblázatban a projekt megvalósulása esetén a különböző ingatlanpiaci 

szegmensekben becsült ingatlanérték-növekedési rátákat, valamint ezek, a projekt 

nélküli esethez képest számított eltérését mutatjuk be.  

                                                           
19 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték. 

A költség-haszon 
elemzés során 
felhasznált inputok 
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Kerület/városrész 
Lakóingatlanok 

értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége - 

lakóingatlanok 

Irodaingatlanok 
értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége – 

irodaingatlanok 

Kiskereskedelmi 
ingatlanok 

értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége – 

kisker. ingatlanok  

Infopark 0 0,00% 0,3705 9,75% 0,18 7,20% 

Kelenföld 15,7365 5,85% 0,26325 9,75% 0,1512 7,20% 

Lágymányos 15,7365 5,85% 0,26325 9,75% 0,2448 7,20% 

Szentimreváros 16,4385 5,85% 0,26325 9,75% 0,2016 7,20% 

Gellérthegy (XI.) 21,06 5,85% 0,312 9,75% 0,108 7,20% 

Tabán (XI.) 16,614 5,85% 0,312 9,75% 0,108 7,20% 

27. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; növekedés mértéke és 

növ. ráta; 2015-2020 

A vizsgált hatásterületen az ingatlanárak a projekt hatására bekövetkezett változását a 

projekt nélküli esethez képest az alábbi ábra szemlélteti: 

A közterületek megújulásából eredő hasznok számításának kiindulási adatai – V15 

projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

XI. kerület 47 515 104 793 88 373 

Infopark 0 69 591 0 

Kelenföld 0 35 202 0 

Lágymányos 23 150 0 66 223 

Szentimreváros 24 364 0 22 150 

Végösszeg 47 515 104 793 88 373 

28. táblázat: Az érintett kerületekben és városrészekben számba vett, különböző funkciókhoz 

tartozó hasznos, nettó négyzetméterek 

A vizsgált ingatlanok értéknövekedése tekintetében becsült rátákat a városrész a 

városban a lakófunkció tekintetében elfoglalt helye, a városrész „státusza” szerint 

egységesen értelmeztük; az egyes ingatlanár kategóriákhoz rendelt növekedési rátákat, 

illetve ezek magyarázatát lásd részletesen a 6.3 „Városfejlesztési hatások vizsgálatának 

módszertana” című fejezetben, illetve összefoglaló jelleggel, megismételve az alábbi 

táblázatban. 

 
Ingatlanár kategória 

(lakóingatlanok) 
Átlagos ingatlanár növekedés 

Magas státuszú területek  280> 2,5 

Átlagos státuszú területek 230-280 1,8 

Alacsony státuszú területek <230 1,2 

29. táblázat: A közterület-fejlesztési elemek az ingatlanárakra és bérleti díjakra gyakorolt hatása 

Az alábbi táblázatokban az egyes haszonelemek tekintetében számba vehető hasznokat 

mutatjuk be, városrészenként, illetve vizsgálat projektváltozatonként: 
A számítások részletes 
eredményei 
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Az elérhetőség és a szolgáltatási színvonal javulásából eredő hasznok – V15 

projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

XI. kerület 767 765 8 806 0 

Infopark 0 4 760 0 

Kelenföld 38 103 3 334 0 

Lágymányos 563 713 712 0 

Szentimreváros 123 390 0 0 

Gellérthegy (XI.) 42 559 0 0 

Tabán (XI.) 0 0 0 

Összesen 767 765 8 806 0 

Hatásterületi korrekció 0,3 0,3 0,1 

Összes haszon 230 329 2 642 0 

Összes haszon/év 12 668 2 642 0 

30. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; 2015-2020; ezer Ft 

A közterületek megújulásából eredő hasznok – V15 projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

Filatorigát 0 4 760 0 

Táborhegy 0 1 711 0 

Testvérhegy 112 093 0 4 053 

Törökkő 171 160 0 1 551 

Összesen 283 254 6 471 5 603 

Hatásterületi korrekció 0,7 0,7 0,7 

Összes haszon 198 278 4 530 3 922 

Összes haszon/év 10 905 4 530 3 922 

31. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; 2015-2020; ezer Ft 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a városfejlesztési 

hatások, hasznok pénzben kifejezett értékei az alábbiak szerint alakulnak. 

 V15 

Elérhetőség változásának hasznai 15 310 

Közterületek megújulásának hasznai 19 357 

Összesen 34 867 

32. táblázat: Városfejlesztési hatások összegzése (eFt/év)  

A számítás főbb 
eredményei 
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A hasznok összegzése 

A 6.2. fejezet nyomán a vizsgált változatok közgazdasági hasznai a következők. 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Utazási idő megtakarítás 
666 101 

Baleseti kockázat változása 
-21 

Jármű üzemköltség 
0 

Környezeti hatások 
0 

Összes éves haszon 
666 080 

33. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változat közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 

A változat városfejlesztési hasznai a következőképpen alakultak. 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Elérhetőség változásának hasznai 15 310 

Közterületek megújulásának hasznai 19 357 

Összesen 
34 667 

34. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változat városfejlesztési hasznai (különbözet, m Ft) 

3. A változat értékelése 

A költség-haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Összes éves költség 
887 162 

Összes éves haszon 
666 080 

Haszon-költség egyenleg 
-221 082 

BCR 
0,75 

35. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági 

eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vétele nélkül (különbözet, eFt) 

 A Műegyetem rakparti villamos 

Összes éves költség 
887 162 

Összes éves haszon 
700 747 

Haszon-költség egyenleg 
-186 415 

BCR 
0,79 

36. táblázat: A Műegyetem rakparti villamos változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági 

eredményeinek összegzése a városfejlesztési hatások figyelembe vételével (különbözet, eFt) 
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5. számú melléklet: Fogaskerekű vasút fejlesztése 

(V16 változat) részletes közgazdasági elemzése 

1. Közgazdasági költségek becslése 

A fogaskerekű vasút változat teljes és éves beruházási költségeit az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 Teljes költség Éves költség 

Pálya 
4 168 970 310 794 

Műtárgyak 
2 029 690 119 876 

Felsővezeték/energia 
3 268 000 224 856 

Útépítés 
399 000 27 453 

Forgalomtechnika 
  0 

Közmű 
435 742 25 736 

Környezetvédelem 
  0 

Terület 
0 0 

Utastájékoztatás 
5 000 498 

Jármű 
8 000 000 550 443 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(elsz. 7%-a) 
778 278 42 805 

Tartalék (10%) 
915 320 50 343 

Összesen 
20 000 000 1 352 805 

37. táblázat: A fogaskerekű vasút fejlesztésének teljes és éves beruházási költsége (különbözet, 

eFt) 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésénél megkülönböztettünk járműre, 

illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 A fogaskerekű vasút 

Metró 
0 

Villamos 
257 

Busz 
0 

Trolibusz 
0 

38. táblázat: A fogaskerekű vasút változat futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek a fogaskerekű vasút változat esetében a következőképpen alakulnak. 

  

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási költségek 
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 A fogaskerekű vasút 

Villamospálya hosszának módosulása 
1 700 

39. táblázat: Pályahossz módosulása a fogaskerekű vasút változat esetén (m) 

Fentiek alapján a fogaskerekű vasút változat működési költsége az alábbi táblázatban 

került összesítésre. 

 A fogaskerekű vasút 

Jármű 
66 852 

Metró 
0 

Villamos 
66 852 

Busz 
0 

Trolibusz 
0 

Infrastruktúra 
21 082 

Összesen 
87 934 

40. táblázat: A fogaskerekű vasút változat éves üzemeltetési és karbantartási költsége 

(különbözet, eFt) 

2. Közgazdasági hatások, hasznok becslése 

Az egyes haszonelemek becslése a módszertanban (6.2. fejezet) ismertetett metodika 

alapján történt. A vonali változatok esetében városfejlesztési hatásokkal nem 

számoltunk. 

Városfejlesztési hatások, hasznok 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a városfejlesztési 

hatások, hasznok pénzben kifejezett hatásai az alábbiak szerint alakulnak: 

 V16 

Elérhetőség változásának hasznai 228 

Közterületek megújulásának hasznai 20 172 

Összesen 20 300 

41. táblázat: Városfejlesztési hatások összegzése (eFt/év) 

A projekt megvalósulásával várható városfejlesztési hatások komplex 

hatásmechanizmusokon keresztül érvényesülnek, alapvetően az érintett terület 

vonzerejének növelésében jelentkeznek. A vonzerő növekedése a projekt három 

alapvető eredményével magyarázhatók, ezek: 

 a javuló/változó közösségi közlekedési elérhetőség,  

 a javuló szolgáltatási színvonal, valamint 

 a közterületek megújulása. 

Ezen tényezők közül a változó elérhetőség és javuló szolgáltatási színvonal komplex 

módon teljes városrészekre kiterjedő, akár az érintett városrészeken kívül jelentkező 

 A számítás főbb 
eredményei 

A városfejlesztési 
hatások általános 
számbavétele 
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hatásokat hozhatnak, amelyek a közvetlen és a szűkebb közvetett hatásterületen az 

elérhetőség változásával a tágabb, városrészi szintű hatásterületen pedig a közlekedési 

hálózati változásokkal vannak összefüggésben. A közterületek megújításának közvetlen 

hatásai alapvetően helyi jellegűek, nagyobb léptékben értelmezhető települési 

változásokat csak közvetett módon, és igen korlátozott mértékben eredményez. A 

különböző hatásterületi szinteken (lásd 3.2.1 „A projekt hatásterületének 

meghatározása” című fejezet) jelentkező települési hatásokat az alábbiak szerint 

definiálhatjuk. 

 Közvetlen hatásterület Szűkebb közvetett hatásterület Tágabb közvetett hatásterület 

Javuló/változó közösségi 
közlekedési elérhetőség 

Javuló szolgáltatási 
színvonal 

A városi funkciók intenzitása 
jelentősen növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók kis-közepes mértékben 
erősödnek 

A funkció nélküli, alulhasznosított 
területek megújulásának, új 
funkciók megjelenésének 
kismértékű elősegítése  

A településkép kismértékű 
javulása – közterületek, térfalak, 
beépítések egységes 
megjelenésének elősegítése 

A terület ingatlanállományának 
felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók kismértékben 
erősödnek 

A terület ingatlanállományának 
kis-közepes mértékű 
felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A fejlesztéssel érintett városrész 
a települési térben való 
elhelyezkedésének, státuszának 
javulása 

Az érintett városrésszel 
versenyző más városrészek 
státuszának relatív romlása 

Közterületek megújulása A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók jelentősen erősödnek 

A funkció nélküli, alulhasznosított 
területek megújulásának, új 
funkciók megjelenésének 
elősegítése  

A településkép jelentős javulása 
– közterületek, térfalak, 
beépítések egységes 
megjelenésének elősegítése 

A terület ingatlanállományának 
jelentős mértékű felértékelődése 

A városi funkciók intenzitása 
kismértékben növekszik 

A településkép kismértékű 
javulása 

A terület ingatlanállományának 
kismértékű felértékelődése 

 

42. táblázat: A közvetett és közvetlen hatásterületeken azonosítható főbb hatások 

A fenti hatások számszerűsítése során az ingatlanárak a közvetlen és a szűkebb 

közvetett hatásterületen várható változását modelleztük. Itt feltételeztük, hogy az 

ingatlanállomány felértékelődése komplex módon „méri” a területen megjelenő 

városfejlesztési hatásokat, és – bár korlátokkal – magába foglalja az önmagukban 

nehezen mérhető, közvetett hatásokat is. 

A számszerűsítés részletes módszertanát a 6.3 „Városfejlesztési hatások vizsgálatának 

módszertana” című fejezetben mutattuk be. Az elemzés műszaki jellegű változatokra 

nem készült, mert feltételeztük, hogy a változatok közötti kisebb jelentőségű műszaki, 

hálózati és üzemi jellegű változatok városfejlesztési szempontból releváns eltéréseket 

A számszerűsített 
hasznok meghatározása 
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nem eredményeznek. A projekt esetében csak egy, műszaki szempontból relevánsnak 

tekinthető nyomvonal- és hálózati változatra készült külön vizsgálat feltételezzük, hogy a 

V03/a1 és V03/a2 műszaki jellegű változatok városfejlesztési szempontból nem térnek el 

érdemben. 

A számításokhoz felhasznált inputok részben a jelenlegi helyzet és a projekt 

megvalósulása nélküli eset leírásánál kerültek bemutatásra; ezek a jelenlegi, valamint a 

projekt megvalósulása nélküli esetben érvényes ingatlanárak, ingatlanpiaci tendenciák 

(lásd: 3.4 „A projekt hatásterületének ingatlanpiaci helyzete”, valamint 4.2 „Projekt 

nélküli eset leírása” című fejezeteket)20. 

Az alábbiakban azon adatok mutatjuk be, amelyek a módszertani fejezetben leírtak 

szerint a számítások kiindulási adatai voltak: 

Az elérhetőség és a szolgáltatási színvonal javulásából eredő hasznok 

számításának kiindulási adatai – V16 projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

XII. kerület 176 914 0 19 788 

Svábhegy 140 997 0 14 420 

Széchenyihegy 28 591 0 5 368 

Zugliget 7 327 0 0 

Végösszeg 176 914 0 19 788 

43. táblázat: Az érintett kerületekben és városrészekben számba vett, különböző funkciókhoz 

tartozó hasznos, nettó négyzetméterek 

Az alábbi táblázatban a projekt megvalósulása esetén a különböző ingatlanpiaci 

szegmensekben becsült ingatlanérték-növekedési rátákat, valamint ezek, a projekt 

nélküli esethez képest számított eltérését mutatjuk be. 

Kerület/városrész 
Lakóingatlanok 

értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége - 

lakóingatlanok 

Irodaingatlanok 
értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége – 

irodaingatlanok 

Kiskereskedelmi 
ingatlanok 

értéknövekedése 

Értéknövekedés 
különbsége – 

kisker. ingatlanok  

Svábhegy 0,079 0,02% 0,00027 0,01% 0 0,00% 

Széchenyihegy 0,0746 0,02% 0,00027 0,01% 0 0,00% 

Zugliget 0,0774 0,02% 0,00027 0,01% 0 0,00% 

44. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; növekedés mértéke és 

növ. ráta; 2015-2020 

A vizsgált hatásterületen az ingatlanárak a projekt hatására bekövetkezett változását a 

projekt nélküli esethez képest az alábbi ábra szemlélteti. 

A közterületek megújulásából eredő hasznok számításának kiindulási adatai – V16 

projektváltozat 

                                                           
20 Az ingatlanpiaci háttér feltárását az Ecorys Magyarország Kft., valamint az Eltinga – ELTEcon 

Ingatlanpiaci Kutatóközpont munkatársai végezték. 

A költség-haszon 
elemzés során 
felhasznált inputok 
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Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

XII. kerület 51 293 0 19 788 

Svábhegy 51 185 0 14 420 

Széchenyihegy 108 0 5 368 

Végösszeg 51 293 0 19 788 

45. táblázat: Az érintett kerületekben és városrészekben számba vett, különböző funkciókhoz 

tartozó hasznos, nettó négyzetméterek 

A vizsgált ingatlanok értéknövekedése tekintetében becsült rátákat a városrész a 

városban a lakófunkció tekintetében elfoglalt helye, a városrész „státusza” szerint 

egységesen értelmeztük; az egyes ingatlanár kategóriákhoz rendelt növekedési rátákat, 

illetve ezek magyarázatát lásd részletesen a 6.3 „Városfejlesztési hatások vizsgálatának 

módszertana” című fejezetben, illetve összefoglaló jelleggel, megismételve az alábbi 

táblázatban. 

 
Ingatlanár kategória 

(lakóingatlanok) 
Átlagos ingatlanár növekedés 

Magas státuszú területek  280> 2,5 

Átlagos státuszú területek 230-280 1,8 

Alacsony státuszú területek <230 1,2 

46. táblázat: A közterület-fejlesztési elemek az ingatlanárakra és bérleti díjakra gyakorolt hatása 

Az alábbi táblázatokban az egyes haszonelemek tekintetében számba vehető hasznokat 

mutatjuk be, városrészenként, illetve vizsgálat projektváltozatonként. 

Az elérhetőség és a szolgáltatási színvonal javulásából eredő hasznok – V16 

projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

XII. kerület 13 839 0 0 

Svábhegy 11 139 0 0 

Széchenyihegy 2 133 0 0 

Zugliget 567 0 0 

Összesen 13 839 0 0 

Hatásterületi korrekció 0,3 0,3 0,1 

Összes haszon 4 152 0 0 

Összes haszon/év 228 0 0 

47. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; 2015-2020; ezer Ft 

A közterületek megújulásából eredő hasznok – V15 projektváltozat 

Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

Svábhegy 505 452 0 721 

Széchenyihegy 1 007 0 242 

Összesen 506 459 0 963 

A számítások részletes 
eredményei 
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Kerület/városrész Lakóingatlanok Irodaterületek Kiskereskedelmi területek 

Hatásterületi korrekció 0,7 0,7 0,7 

Összes haszon 354 522 0 674 

Összes haszon/év 19 499 0 674 

48. táblázat: Ingatlanállomány értékének növekedése a projekt hatására; 2015-2020; ezer Ft 

A módszertanban bemutatott fajlagos értékek figyelembe vételével a városfejlesztési 

hatások, hasznok pénzben kifejezett értékei az alábbiak szerint alakulnak. 

 V16 

Elérhetőség változásának hasznai 228 

Közterületek megújulásának hasznai 20 172 

Összesen 20 300 

49. táblázat: Városfejlesztési hatások összegzése (eFt/év) 

A hasznok összegzése 

A 6.2. fejezet nyomán a vizsgált változatok közgazdasági hasznai a következők. 

 A fogaskerekű vasút 

Utazási idő megtakarítás 
-31 047 

Baleseti kockázat változása 
-26 

Jármű üzemköltség 
0 

Környezeti hatások 
0 

Összes éves haszon 
-31 073 

50. táblázat: A fogaskerekű vasút változat közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 

A változat városfejlesztési hasznai a következőképpen alakultak: 

 A fogaskerekű vasút 

Elérhetőség változásának hasznai 228 

Közterületek megújulásának hasznai 20 172 

Összesen 
20 401 

51. táblázat: A fogaskerekű vasút változat városfejlesztési hasznai (különbözet, m Ft) 

  

A számítás főbb 
eredményei 
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3. A változat értékelése 

A költség-haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázatok tartalmazzák. 

 Fogaskerekű vasút 

Összes éves költség 
1 440 739 

Összes éves haszon 
-31 073 

Haszon-költség egyenleg 
-1 471 812 

BCR 
-0,02 

52. táblázat: A fogaskerekű vasúthoz kapcsolódó fejlesztések  közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vétele nélkül (különbözet, eFt) 

 Fogaskerekű vasút 

Összes éves költség 
1 440 739 

Összes éves haszon 
-10 673 

Haszon-költség egyenleg 
-1 451 411 

BCR 
-0,01 

53. táblázat: A fogaskerekű vasúthoz kapcsolódó fejlesztések  közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vételével (különbözet, eFt) 
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6. számú melléklet: Trolibusz-hálózat fejlesztések– a 

leghatékonyabb elemek figyelembe vételével 

összeállított hálózati változat részletes 

közgazdasági elemzése 

1. Közgazdasági költségek becslése 

A trolibusz-hálózat fejlesztések változat teljes és éves beruházási költségeit az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 Teljes költség Éves költség 

Pálya 
0 0 

Műtárgyak 
0 0 

Felsővezeték/energia 
1 774 565 122 100 

Útépítés 
45 900 3 158 

Forgalomtechnika 
0 0 

Közmű 
0 0 

Környezetvédelem 
0 0 

Terület 
0 0 

Utastájékoztatás 
0 0 

Jármű 
8 061 544 554 678 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(elsz. 7%-a) 
760 915 41 850 

Tartalék (10%) 
988 201 54 351 

Összesen 
11 631 125 776 137 

54. táblázat: A trolibusz-hálózat fejlesztések változat teljes és éves beruházási költsége 

(különbözet, eFt) 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésénél megkülönböztettünk járműre, 

illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 Trolibusz-hálózatfejlesztések 

Metró 
0 

Villamos 
0 

Busz 
775 

Trolibusz 
3 177 

55. táblázat: A trolibusz-hálózat fejlesztések változat futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási költségek 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          567 

 

  

 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek a Műegyetem rakparti villamos változat esetében a következőképpen 

alakulnak. 

 Trolibusz-hálózatfejlesztések 

Villamospálya hosszának módosulása 
1 033 

56. táblázat: Pályahossz módosulása Trolibusz-hálózat fejlesztések változat esetén (m) 

Fentiek alapján a Műegyetem rakparti villamos változat működési költsége az alábbi 

táblázatban került összesítésre. 

 Trolibusz-hálózatfejlesztések 

Jármű 
603 902 

Metró 
0 

Villamos 
0 

Busz 
102 669 

Trolibusz 
501 233 

Infrastruktúra 
2 050 

Összesen 
605 952 

57. táblázat: A trolibusz-hálózat fejlesztések változat éves üzemeltetési és karbantartási költsége 

(különbözet, eFt) 

2. Közgazdasági hatások, hasznok becslése 

Az egyes haszonelemek becslése a módszertanban (6.2. fejezet) ismertetett metodika 

alapján történt. A vonali változatok esetében városfejlesztési hatásokkal nem 

számoltunk. 

  



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          568 

 

  

 

A 6.2. fejezet nyomán a vizsgált változatok közgazdasági hasznai a következők. 

 Trolibusz-hálózatfejlesztések 

Utazási idő megtakarítás 
2 730 731 

Baleseti kockázat változása 
-1 537 

Jármű üzemköltség 
0 

Környezeti hatások 
-43 975 

Összes éves haszon 
2 685 219 

58. táblázat: A trolibusz-hálózat fejlesztések változat közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 

3. A változat értékelése 

A költség-haszon elemzés összesített eredményét a következő táblázat tartalmazza. 

 Trolibusz-hálózatfejlesztések 

Összes éves költség 
1 382 089 

Összes éves haszon 
2 685 219 

Haszon-költség egyenleg 
1 303 130 

BCR 
1,94 

59. táblázat: A trolibusz-hálózat fejlesztések változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági 

eredményeinek összegzése  (különbözet, eFt) 

  

A hasznok összegzése 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          569 

 

  

 

7. számú melléklet: M1 kisföldalatti meghosszabbítás 

(Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítás együttes részletes közgazdasági 

elemzése 

1. Közgazdasági költségek becslése 

Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat teljes és éves beruházási költségeit az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

 Teljes költség Éves költség 

Pálya 
10 635 117 792 841 

Műtárgyak 
2 504 700 147 931 

Felsővezeték/energia 
2 653 797 182 596 

Útépítés 
741 437 51 015 

Forgalomtechnika 
18 513 1 844 

Közmű 
465 092 27 469 

Környezetvédelem 
0 0 

Terület 
0 0 

Utastájékoztatás 
168 200 16 757 

Jármű 
0 0 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(elsz. 7%-a) 
707 388 38 906 

Tartalék (10%) 
918 686 50 528 

Összesen 
18 812 929 1 309 887 

60. táblázat: A M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat teljes és éves beruházási költsége (különbözet, eFt) 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésénél megkülönböztettünk járműre, 

illetve infrastruktúrára vonatkozó költségeket. 

  

Beruházási költségek 

Üzemeltetési és 
karbantartási költségek 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          570 

 

  

 

A járművek esetében a következő futásteljesítmény-változásokból indultunk ki. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos 

északi meghosszabbítása változat 

Metró 
567 

Villamos 
666 

Busz 
-2 007 

Trolibusz 
0 

Személygépkocsi 
-20 149 

61. táblázat: Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat futásteljesítmény változása (jkm/nap) 

Az infrastruktúra esetében a pályahossz módosulása alapján becsültük meg a 

költségeket, ezek az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos 

északi meghosszabbítása változat esetében a következőképpen alakulnak. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as 

villamos északi meghosszabbítása változat 

Villamospálya hosszának 

módosulása 
5 455 

Metróvonal hosszának 

módosulása 
700 

62. táblázat: Pályahossz módosulása az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as 

villamos északi meghosszabbítása változat (m) 

Fentiek alapján az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos 

északi meghosszabbítása változat működési költsége az alábbi táblázatban került 

összesítésre. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as 

villamos északi meghosszabbítása változat 

Jármű 
86 371 

Metró 
218 987 

Villamos 
133 263 

Busz 
-265 879 

Trolibusz 
0 

Infrastruktúra 
65 669 

Összesen 
152 040 

63. táblázat: Az A M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat éves üzemeltetési és karbantartási költsége (különbözet, eFt) 

2. Közgazdasági hatások, hasznok becslése 

Az egyes haszonelemek becslése a módszertanban (6.2. fejezet) ismertetett metodika 

alapján történt. A vonali változatok esetében városfejlesztési hatásokkal nem 

számoltunk. 



A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az 1-es villamos Kelenföld 
vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve 

Átfogó megvalósíthatósági tanulmány          571 

 

  

 

A 6.2. fejezet nyomán a vizsgált változatok közgazdasági hasznai a következők. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as 

villamos északi meghosszabbítása változat 

Utazási idő megtakarítás 
6 195 213 

Baleseti kockázat változása 
8 530 

Jármű üzemköltség 
276 990 

Környezeti hatások 
323 595 

Összes éves haszon 
6 804 328 

64. táblázat: Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat közgazdasági hasznai (különbözet, m Ft) 

3. A változat értékelése 

A költség-haszon elemzés összesített eredményét a városfejlesztési hasznok 

figyelembe vétele nélkül a következő táblázat tartalmazza. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as 

villamos északi meghosszabbítása változat 

Összes éves költség 
1 461 928 

Összes éves haszon 
6 804 328 

Haszon-költség egyenleg 
5 342 401 

BCR 
4,65 

65. táblázat: Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változat hoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vétele nélkül  (különbözet, eFt) 

A városfejlesztési hasznok figyelembe vételével a közgazdasági eredmények a 

következőképpen alakulnak. 

 M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as 

villamos északi meghosszabbítása változat 

Összes éves költség 
1 461 928 

Összes éves haszon 
6 897 972 

Haszon-költség egyenleg 
5 436 044 

BCR 
4,72 

66. táblázat: Az M1 kisföldalatti meghosszabbítás (Kassai térig) és 3-as villamos északi 

meghosszabbítása változathoz kapcsolódó fejlesztések közgazdasági eredményeinek 

összegzése a városfejlesztési hasznok figyelembe vételével (különbözet, eFt) 

A hasznok összegzése 


