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Budapest lakossága: 1.750 ezer fő

Agglomerációs övezet lakossága:
800 ezer fő (80 településen)

Az 1990-es évek elejétől 
erőteljes szuburbanizáció: az 
övezet népessége szűk 30 év alatt 
kb. 300 ezer fővel bővült



Tömegközlekedés és egyéni motorizált utazás

Motorizáció (szgk./1000 fő)

• Budapest 366

• Agglomerációs övezet 441

Tömegközlekedés részaránya (utazások)

• Budapest 57,3%

• Agglomerációs övezet
mindössze 24,4% !!!

Agglomerációs
övezet

Tömegközlekedés Egyéni utazás
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Jellemző ingázási mód az 
ország településein



Komoly torlódások az egyénileg 
közlekedő ingázók nagy száma miatt

Jelentős légszennyezés, dugóban 
elvesztegetett idő



Budapest versus Bécs

A tömegközlekedés részaránya a két fővárosban jelenleg közel 
azonos, de a trend ellentétes
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Modal split

Budapest

Bécs

Koppenhága
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Kerékpárhálózat, fejlesztések
Budapesten

• Összesen kb. 200 km-es hálózat

• 2011-2012: 16,5 km új kerékpárút (7 projekt)

• 2014. szeptember: MOL Bubi elindítása (jelenleg 126 
gyűjtőállomás és 1526 kerékpár)

• 2017. október: Bartók Béla úti kerékpársáv átadása

Eközben Koppenhágában

• Közel 400 km-es kerékpárhálózat

• Az elmúlt 10 évben közel 100 km hosszúságú új 
kerékpárút épült 

• 2025-re kitűzött cél, hogy a városban az utazások 
40%-a kerékpáros legyen

Bécsben

• Közel 1300 km-es kerékpárhálózat

• 2017: kisebb fejlesztések főként a külső kerületekben
Kerékpárosok 

Koppenhágában



A korábbiaknál tudatosabb 
közlekedési fejlesztésekre van szükség
Két meghatározó feladat:

Budapesti agglomerációból beközlekedők számára vonzó lehetőségek nyújtása
• Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának növelése

• Megfelelő átszállókapcsolatok biztosítása

• Utazási idő csökkentése

Kerékpárhálózat fejlesztése
• Valódi hálózat megteremtése a cél, meglévő kerékpárutak összekötésével, újak építésével

• Budapest Főváros Önkormányzata 2016 végén 12 budapesti kerékpáros fejlesztésre összesen 8,4 
Mrd Ft VEKOP-forrást nyert

• A Pest megyei önkormányzatok 2017 folyamán 9 kerékpáros fejlesztésre összesen 1,8 Mrd Ft 
VEKOP-forrást nyertek



Nagyvasúti szűk keresztmetszetek bővítése

Déli Körvasút fejlesztése
• Vasúti Duna-híd kapacitásbővítése és egy új 

harmadik hídszerkezet építése

• A fejlesztésre 36 Mrd Ft CEF-forrást nyert 
Magyarország

• További cél a Déli Körvasút bővítése új 
megállóhelyekkel (Nádorkert, Danubius, 
Népliget-Fradiváros elővárosi vasútmegállók)

• Kelet-nyugati irányú városi közlekedés 
elősegítése



Déli Körvasút fejlesztése



Nagyvasúti szűk keresztmetszetek bővítése

A budapesti vasúti pályaudvari 
rendszer átalakítása
• Kétvágányos vasúti alagút a Duna alatt a Déli 

pu. és Nyugati pu. között (~4 km)

• 1939 óta szerepel a közlekedésszakmai 
elképzelések között

• Déli pályaudvar helyett négyvágányos felszín 
alatti állomás kialakítása Vérmező–Déli 
pályaudvari metróállomás kapcsolattal és Széll 
Kálmán tér kapcsolattal

• Négyvágányos felszín alatti állomás kialakítása 
a Nyugati pályaudvarnál – új központi 
pályaudvar

Széll 
Kálmán 
tér -  
Vérmez
ő 
állomás

Nyug
ati 
pu.



HÉV-vonalak fejlesztése

Fejlesztések indokoltsága
• 2017-ben összesen 73 millió fő utazott HÉV-vel, amely az országos nagyvasút éves 

utasmennyiségének több, mint 50%-a

• Megépítésük óta szinte változatlan a nyomvonal és a megállóhely-kiosztás

• Gyenge szolgáltatási színvonal

• Az agglomerációs közlekedésben betöltött stratégiai szerep ellenére gyenge hálózati 
kapcsolatok 

• Az országos vasúti hálózathoz képest a HÉV-ek körülbelül 40 éves lemaradásban



Leromlott állapotú állomány
(2018. október)



Kötöttpálya állapota
(Csömör környéke)



Forgalmi iroda, 
forgalomirányítás



Állomások, megállók környéke





Fejlődő országos nagyvasúti rendszer



Elavult HÉV-infrastruktúra



HÉV-vonalak fejlesztése

Elérendő célok
HÉV-vonalak kihasználtságának növelése, az utasok számára vonzóvá tétele

• Szolgáltatás színvonalának emelése

• Az utazási idő csökkentése az átszállások számának csökkentésével

• Infrastruktúra megújítása

• Járművek és peronok akadálymentesítése

HÉV-vonalak kötöttpályás hálózatban betöltött szerepének erősítése

• Hálózatba való integrálás és átszállási kapcsolatok fejlesztése, megteremtése

• Belváros elérése, kapcsolat megteremtése a metróvonalakkal

• Megújítani a HÉV-pályák és kiszolgáló létesítmények állapotát

• Sebesség növelése (legyen versenyképes alternatíva a gépkocsihasználattal szemben)



Köszönöm a figyelmet!
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