2020 május

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT
2020. október

Megrendelő:
Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz által
társfinanszírozott
projekt
kedvezményezettje:

A projekt
megvalósítását
irányító szervezetek

Készítette:

Jelen dokumentumban foglaltak csak a szerző véleményét tükrözik, és az Európai Unió
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA) nem felelős az ott
szereplő információk semminemű felhasználásáért.

2

Tartalom
A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA .................................. 9
1.1
Előzmények ......................................................................................................................................... 9
1.2
Az SKV eljárás folyamata ............................................................................................................... 9
1.3
A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a stratégiára ................................ 10
1.4
A környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság észrevételeinek
figyelembevétele, a nyilvánosság tájékoztatása ............................................................................... 10
1.5
A felhasznált adatok, információk, a környezeti hatások megbízhatósága ............. 11
1.6
Az alkalmazott módszertan ismertetése................................................................................ 12
A BAVS ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA, KAPCSOLÓ-DÓ TERVEK, STRATÉGIÁK ............. 15
2.1
A BAVS átfogó bemutatása ........................................................................................................ 15
Előzmények, a BAVS tartalma, a tervezési terület lehatárolása.............................................. 15
A BAVS kialakításának folyamata, kapcsolódása a környezeti értékelési eljáráshoz ..... 16
Célok, célkitűzések .................................................................................................................................. 18
Működtetési-

és

üzemeltetési

változatok

meghatározása

és

bemutatása,

változatelemzés ........................................................................................................................................ 20
Szükséges intézkedések, beavatkozások meghatározása és bemutatása ......................... 26
2.2
A BAVS összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal ......................... 36
Az Európai Unió közlekedéspolitikája .............................................................................................. 36
(Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (96/2005. (XII.25.) OGY határozat)) ................... 37
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) (2014-2020), jövőkép és
célrendszer 2030-ig ................................................................................................................................ 37
Nemzeti Vasúti Koncepció 2030 ........................................................................................................ 39
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS) (2014)............................... 40
Logisztikai Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) ............................................................ 41
Budapest 2030, hosszú távú fejlesztési koncepció ..................................................................... 42
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv 2017 ....................................................................... 45
Országos és Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve .............................................. 46
Barnamezős területek fejlesztése – Tematikus fejlesztési program (2014) ....................... 47
Budapest Mobilitási Terv 2030 (BMT) .............................................................................................. 47
Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése –
háromvágányú kapcsolat és új megállóhelyek létesítésének előkészítése, a műszaki
kialakítását, fejlesztési igényeket megalapozó műszaki tanulmány elkészítése c.
tanulmány................................................................................................................................................... 52

3

Budapest

zöldfelületi

rendszerének

fejlesztési

koncepciója

–

Budapest

Zöldinfrastruktúra Koncepciója .......................................................................................................... 52
2.3
A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid
leírása 53
A BAVS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKE-LÉSE ÉS FENNTARTHATÓSÁGI CÉLÚ
ELEMZÉSE............................................................................................................................ 55
3.1
A BAVS céljainak összevetése a stratégia szempontjából releváns nemzetközi,
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
és a célok megjelenése a dokumentumokban ................................................................................. 55
Nemzetközi környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata ....................................... 55
A hazai környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata ................................................ 57
3.2
A BAVS céljainak értékelése a fenntarthatósági kritériumok alapján ......................... 68
3.3
A jelenlegi környezeti helyzetnek a tervvel, illetve programmal összefüggésben
lévő elemeinek ismertetése ...................................................................................................................... 74
3.4
Környezeti elemek jelenlegi állapota ...................................................................................... 76
Levegőminőség ........................................................................................................................................ 76
Földtani közeg .......................................................................................................................................... 81
Környezeti rendszerek jellemzői ..................................................................................................... 115
3.5
A BAVS megvalósítása következtében fellépő közvetlen, illetve közvetett
környezeti hatások.................................................................................................................................... 139
Környezeti elemekre gyakorolt hatások ...................................................................................... 140
Környezeti rendszerekre gyakorolt hatások ............................................................................... 164
3.6
3.7

A BAVS komplex változatainak összefoglaló környezeti értékelése ........................ 181
Országhatáron átterjedő hatások lehetősége .................................................................. 184

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI CÉLÚ JAVASLATOK .................. 185
4.1
4.2
4.3

A BAVS fenntarthatósága érdekében javasolt intézkedések ...................................... 185
Környezetvédelmi intézkedések ............................................................................................ 186
Más stratégiában, programban figyelembe veendő intézkedések .......................... 188

MONITORING INTÉZKEDÉSEK ................................................................................. 189
5.1
5.2
5.3

Monitoring indikátorok típusai .............................................................................................. 189
BAVS SKV eredménymutatók ................................................................................................. 189
BAVS SKV hatásmutatók ........................................................................................................... 190

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................ 193
6.1
Előzmények .................................................................................................................................... 193
6.2
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia ................................................................... 193
6.3
A BAVS céljainak értékelése a fenntarthatósági kritériumok alapján ...................... 198
6.4
A BAVS megvalósítása következtében fellépő közvetlen, illetve közvetett
környezeti hatások.................................................................................................................................... 199

4

6.5
A BAVS megvalósításából származó környezeti hatások ismertetése .................... 200
6.6
Környezetvédelmi és fenntarthatósági célú javaslatok ................................................. 209
A BAVS fenntarthatósága érdekében javasolt intézkedések ............................................... 210
Környezetvédelmi intézkedések...................................................................................................... 211
Más stratégiában, programban figyelembeveendő intézkedések ..................................... 212
FELHASZNÁLT IRODALOM ...................................................................................... 214
MELLÉKLETEK ............................................................................................................ 216

5

Táblázatjegyzék
1. táblázat: Intézkedések összefoglalása.................................................................................................. 35
2. táblázat: A BMT II és BAVS értékelési szempontjainak összehasonlítása. .............................. 50
3. táblázat: Fenntarthatósági értékrendhez képest történő elmozdulás, a BAVS fenntartható
megvalósulásának kritériumain, valamint ezeknek a szempontoknak a célrendszerben való
megjelenése ........................................................................................................................................................ 74
4. táblázat Levegőminőség értékelése a légszennyezettségi index alapján (forrás: 2018. évi
összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján) 78
5. táblázat Mért légszennyezettségi adatokból képzett statisztikai mutatószámok, (forrás:
2018. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai
alapján) ................................................................................................................................................................. 79
6. táblázat: Vasúti érintettség Lden és Léjjel (forrás: Budapest Fővárosra 2017 - Stratégiai
Zajtérkép Megújítása) .................................................................................................................................. 108
7.

táblázat:

Keletkezett

hulladék

mennyisége

Budapesten

2014-2018

(forrás:

http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR) .................................................................................................... 112
8. táblázat: A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladékok kezelése
Budapesten (forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur009b.html) 113
9. táblázat Az intézkedésekből a környezeti hatótényezők, hatások alapján képzett
beavatkozástípusok ...................................................................................................................................... 140
10. táblázat Az intézkedésekből a környezeti hatótényezők, hatások alapján képzett
beavatkozástípusok ...................................................................................................................................... 199

6

Ábrajegyzék
1. ábra: A fővárosi agglomeráció településeinek lakónépessége és annak változása
(Adatforrás: KSH-TeIR) .................................................................................................................................... 16
2. ábra: A Stratégia célrendszer és intézkedései ................................................................................... 19
3. ábra: A változatelemzés módszertana ................................................................................................. 21
4. ábra: Üzemeltetési változatok értékelésének módszertana......................................................... 23
5. ábra: Intézkedések időtávjai..................................................................................................................... 29
6. ábra: Az érintett térség, városi zónák és a tervezett fejlesztések .............................................. 75
7. ábra: A vasútfejlesztés helyszínei ........................................................................................................... 82
8. ábra: Területhasználati térkép ................................................................................................................. 84
9. ábra: Térségi területhasználati térkép (forrás: www.teir.hu) ........................................................ 85
10. ábra: Potenciálisan szennyezett területek (forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése
2018.) ..................................................................................................................................................................... 86
11. ábra: Lezárt és folyamatban lévő kármentesítési eljárások (forrás: Budapest Környezeti
Állapotértékelése 2018.) ................................................................................................................................. 86
12. ábra Sekély porózus és sekély hegyvidéki felszín alatti víztestek (Forrás: Vízgyűjtőgazdálkodási terv, 2015.) ............................................................................................................................... 88
13. ábra Karszt és termálkarszt felszín alatti víztestek (Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv,
2015.) ..................................................................................................................................................................... 89
14. ábra Talajvíztérkép (mBf) (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu) .................................................. 90
15. ábra Vízbázisvédelmi térkép (Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2015.).......................... 91
16. ábra Források elhelyezkedése a vizsgálati területen .................................................................... 92
17. ábra: Védett természeti területek és a tervezett fejlesztések ................................................... 95
18. ábra: Az épületek átlagos szintszáma Budapesten (Forrás: Bp2030) ..................................... 98
19. ábra: Műemléki védettségű épületek Budapesten (Forrás: Bp2030) .................................. 100
20. ábra: Fővárosi védettségű épületek és épületegyüttesek (Forrás: Bp2030) ..................... 101
21. ábra: Műemléki jelentőségű területek és régészeti lelőhelyek Budapesten (Forrás:
Bp2030) ............................................................................................................................................................. 102
22. ábra: Műemlékek és régészeti lelőhelyek a tágabb területen ............................................... 103
23. ábra: Vasúti zajterhelés egész nap – Lden ....................................................................................... 109
24. ábra: Vasúti zajterhelés éjjel – Léjjel ................................................................................................... 110

7

25. ábra: Vasúti zaj, konfliktustérkép egész nap – Lden .................................................................... 110
26. ábra: Vasúti zaj, konfliktustérkép éjjel – Léjjel ................................................................................ 111
27. ábra: Területhasználat Budapesten (Forrás: Bp2030) .................................................................... 117
28. ábra: Szintterületi mutató Budapesten (Forrás: Bp2030) ............................................................. 118
29. ábra: A beépítés típusa Budapesten (Forrás: Bp2030) .................................................................. 118
30. ábra: A budapesti központok közlekedési kapcsolatai (Forrás: Bp2030)............................... 120
31. ábra: Használaton kívüli területek Budapesten (Forrás: Bp2030) ............................................. 121
32. ábra: Barnamezős területek Budapesten (Forrás: Bp2030) ......................................................... 121
33. ábra: Beépítésre szánt alulhasznosított területek Budapesten (Forrás: Bp2030) ................ 122
34. ábra: Budapest felszínhőmérséklete 2016. augusztus 31-én ................................................. 123
35. ábra: Tájhasználat Budapesten és környezetében a tervezett infrastrukturális fejlesztések
viszonylatában (Forrás: NŐSZTÉP) .......................................................................................................... 128
36. ábra: Zöldfelületi intenzitás ................................................................................................................ 131
37. ábra: Egy főre jutó zöldterület elérési távolságok alapján (Forrás: Bp2030) .................... 132
38. ábra: Zöldfelületi problématérkép (Forrás: BFVT, 2017) .......................................................... 133
39. ábra: Különböző típusú munkahelyi területek Budapesten (Forrás: Bp2030).................. 136
40. ábra Nyílt karszt területek elhelyezkedése a fővárosban és környezetében ................... 146
41. ábra Területek érzékenységi besorolása (forrás: Környezetvédelmi Minisztérium) ...... 149
42.

ábra:

Széchenyi

hideg

vizes

kutak

kijelölt

védőövezet-rendszere

(forrás:

https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/) ............................................................ 150
43. ábra: A Hunyadi János és Ferencz József keserűvíz telepek védőövezet-rendszere (forrás:
https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/) ............................................................ 151
44.

ábra

A

Pesterzsébeti

termálkút

védőövezet-rendszere

(forrás:

https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/) ............................................................ 151
45. ábra: A tervezett fejlesztések és a közvetlenül érintett lakosság elhelyezkedésének
összevetése 1 km2-re eső lakásszám alapján ..................................................................................... 176
46. ábra: A tervezetti beavatkozások az egyes zónákban és városszerkezeti összefüggések
.............................................................................................................................................................................. 179

47. ábra: A Stratégia célrendszer és intézkedései .............................................................................. 195

8

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁNAK
BEMUTATÁSA
1.1 Előzmények
Több elemzés, tanulmány – többek között a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési
Stratégia –rámutatott arra, hogy Budapest csomópont az európai és hazai stratégiai vasúti
hálózat egyik fő szűk keresztmetszete. A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (a
továbbiakban: BAVS) fő célja, hogy meghatározza Budapest vasúti csomópont
fejlesztésének stratégiáját, amely megfelel a város, az ország és Európa célkitűzéseinek.
Az 1081/2017. (II.13.) Korm. határozat alapján a nemzeti fejlesztési miniszter támogatási
kérelmet nyújtott be az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility,
CEF) nevű uniós alapról történő társfinanszírozás iránt, mely pozitív elbírálást kapott, így a
BAVS 85% CEF társfinanszírozásból készül. Közbeszerzési eljárás eredményeképpen a BAVSt a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft., a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. és a KTI
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. alkotta konzorcium (a továbbiakban: Tervező
konzorcium) készítette el. Időközben a kormány határozatot fogadott el a budapesti vasúti
pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól, Budapest vasúti átjárhatóságának javításáról
(1564/2018. (XI. 10.) Korm. határozat), mely alapján a BAVS megállapításain alapulva
következő lépésként egy részletes megvalósíthatósági tanulmány készül a budapesti
pályaudvari rendszer megújításáról.

1.2 Az SKV eljárás folyamata
A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001.
június 27-én kelt 2001/42/EK számú az Európai Parlament és a Tanács irányelve (a
továbbiakban: SKV irányelv (Stratégiai Környezeti vizsgálat)) alapján az irányelv hatálya alá
tartozó tervekre SKV-t kell végezni. Az SKV irányelv előírásait az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
SKV rendelet (az SKV rendelet a „környezeti értékelés” fogalmat alkalmazza az SKV eljárásra)
ültette át a hazai gyakorlatba.
Az SKV rendelet határozza meg az SKV készítés folyamatát. Az SKV folyamat egyik
sajátossága, hogy SKV-t a stratégiával összhangban, azzal párhuzamosan kell kidolgozni, és
ez egyben a stratégia elkészítésének ütemezését is meghatározza. A környezetvédelmi
szervekkel

történő

egyeztetésekhez

tehát

nemcsak

a

környezeti

értékelés

dokumentációinak, hanem már a stratégia azonos tervezési szintű dokumentációinak is
rendelkezésre kell állniuk.
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Az SKV két fő lépésből áll:
1. tematika kidolgozása,
2. környezeti értékelés,
illetve a fenti folyamatok eredményeként előálló dokumentációk környezeti szervekkel
történő egyeztetése.
A tematika lényegében a környezeti értékelés eredményeként előálló SKV dokumentum
előzetes vázlata, amely nagyvonalakban ismerteti a környezeti értékelésben kidolgozásra
kerülő tématerületeket, illetve ezek részletezettségét.
A nyilvánosság tájékoztatása az SKV folyamatának lényeges eleme, a stratégia kialakításával
párhuzamosan mind a tematika, mind a környezeti értékelés közzétételre kerül, melynek
részletei az 1.4. pontban olvashatók.

1.3 A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a stratégiára
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a MÁV Zrt. és a Budapest Fejlesztési Központ
NZrt. részvételével működő Projekt Végrehajtó Egység (PVE) létrehozásával egyidejűleg a
Tervező konzorciumon belül megalakult a stratégia tervezésére hivatott Műszaki
munkacsoport, a Forgalmi tervező, illetve modellező munkacsoport, a nyilvánosság
biztosításához szükséges csapat, és megalakult az SKV munkacsoport, melynek a stratégia
tervezési folyamatában a környezeti értékelés a feladata. Az SKV munkacsoport a BAVS
minden fő lépésében vizsgálta a fenntarthatósági- illetve környezetvédelmi szempontok
érvényesülését. A BAVS minden egyes részdokumentuma az SKV munkacsoport
bevonásával készült el.
Az EU módszertani előírások integrálása érdekében JASPERS szakértők is részt vettek a
környezeti értékelés szempontjainak kidolgozásában. Az SKV módszertan a szakértők
észrevételei, javaslatai figyelembevételével került kidolgozásra.

1.4 A

környezet

védelméért

felelős

szervek

és

a

nyilvánosság

észrevételeinek figyelembevétele, a nyilvánosság tájékoztatása
A BAVS elkészítése keretében három, a párhuzamosan készülő SKV kidolgozásának
keretében két alkalommal került sor a nyilvánosság bevonására, az ún. társadalmi
egyeztetés/részvétel formájában.
A nyilvánosság tájékoztatása érdekében a Tervező konzorcium 2019. áprilisában honlapot
(http://BVS.hu/) indított, melyet a konzorcium a projekt teljes időtartama alatt (legalább
2025. december 31. napjáig) üzemeltet. A honlap a nyilvánosságtól érkező vélemények és
észrevételek gyűjtése mellett lehetővé teszi a stratégiaalkotás fontosabb módszertani
lépéseiben elkészült anyagok és a munka közérthető összefoglalójának közzétételét.
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A BAVS elkészítése keretében a nyilvánosság első bevonására az első szakcikk honlapon
való közzétételével és a budapesti és elővárosi vasúti közlekedésre vonatkozó javaslat- és
észrevételgyűjtéssel (ún. hipotézisgyűjtés) került sor 2019. április-májusában. A második
társadalmi részvételre a helyzetértékelésről és a hipotézisgyűjtésről szóló második szakcikk
közzétételével került sor. Végül az elemzési feladatok teljeskörű elvégzését követően a
nyilvánosság tájékoztatása érdekében a honlapon közzétételre kerül egy harmadik szakcikk.
Az SKV eljárás keretében a nyilvánosság bevonására szintén a honlapon keresztül kerül sor,
míg a hatóságok megkeresése hivatalos levélben történik.
A környezeti értékelés tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban: tematika)
megállapításához az SKV rendelet 7. § (1) előírja a környezet védelméért felelős szervekkel
történő konzultációt, véleményük kikérését. A véleményadásra a 7. § (3) bekezdés
figyelembevételével 30 napos határidő került megállapításra.
A konzultáció eredményesen zárult, a tematikával kapcsolatosan megküldött vélemények az
SKV dokumentáció I. Mellékleteként kerültek csatolásra. A beérkezett vélemények
teljeskörűen elfogadásra kerültek, a tematika véglegesítése, illetve a környezeti értékelés
kidolgozása során figyelembevételre kerültek.
A környezet védelméért felelős szervek közül az alábbiak fogalmaztak meg észrevételeket,
javaslatokat a környezeti értékelés dokumentációjának kidolgozásához:
 Pest Megyei Kormányhivatal (a környezet, a természet és a táj védelme, valamint a
természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme)
 Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (környezet- és
település-egészségügy, valamint a kémiai biztonság)
 Agrárminisztérium (erdővédelem, talajvédelem, a termőföld mennyiségi védelme és az
agrár-környezet-védelem)
 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság közbiztonsági főigazgató
(vizek védelme)
 Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár (az épített környezet és kulturális örökség
(műemlékvédelem, régészet) védelme)
 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (súlyos ipari balesetek megelőzésére)
A környezetvédelmi szervek véleménye alapján véglegesített tematika és a Stratégia
összefoglalója szintén a honlapon került közzétételre 2019. augusztus 28-án. A BAVS-sal és
a környezeti értékeléssel kapcsolatos vélemények, észrevételek szintén a fenti http://BVS.hu/
honlapon tehetők meg.

1.5 A

felhasznált

adatok,

információk,

a

környezeti

hatások

megbízhatósága
A környezeti értékelés során elvégzett vizsgálatok alapját részben maga a BAVS, illetve azok
az adatforrások képezik, amelyek a környezeti értékelés vizsgálati témaköreivel
összefüggésben végzett kutatások és értékelések eredményeit tartalmazzák.
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A környezeti értékelés alapdokumentuma a BAVS, a benne foglalt adatok pontossága,
megbízhatósága alapvetően meghatározza a vizsgálatok megbízhatóságát. A környezeti
értékelés elvégzése során végzett vizsgálatokhoz felhasznált adatforrások között
szerepelnek a következő környezet- illetve természetvédelmet érintő tervek, stratégiák:












Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024
IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 és Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
Nemzeti Tájstratégia 2017-2026
Nemzeti Biodiverzitás Stratégia II. 2015-2020
Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030
2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) 2017-2030-(2050)
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 2017-2020-(2030)
Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
Budapest Zöldinfrastruktúra Stratégiája
Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020

Országos, térségi és fővárosi fejlesztési, valamint rendezési tervek:






Országos Területrendezési Terv
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
Budapest Hosszútávú Fejlesztési Koncepció 2013-2030
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv 2017

illetve ezen dokumentumok készítése során készült környezeti értékelési dokumentációk.

1.6 Az alkalmazott módszertan ismertetése
A környezeti értékelés módszertana az SKV irányelv végrehajtásához kidolgozott Útmutató
alapján kerül kidolgozásra, továbbá figyelembe veszi a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégiában alkalmazott módszertant is.
A módszertan három pillérre támaszkodva kerül kidolgozásra:
1. a BAVS céljainak illeszkedése az EU és a hazai környezetpolitikai célrendszerhez
2. fenntarthatósági értékrend szerinti értékelés
3. környezeti teljesítményértékelés
Az SKV eljárás folyamatának lényeges lépése a környezetvédelmi szervek, illetve a
nyilvánosság véleményének, észrevételeinek a stratégiába történő integrálása. Ebben a
fejezetben kerül sor az észrevételek hatására a stratégiában eszközölt módosítások
bemutatására.
A környezeti hatások értékelésének módszertana az alábbiakban részletesen is bemutatásra
kerül:

12



A BAVS céljainak illeszkedése a környezetpolitikai célrendszerhez

A környezetpolitikai célrendszerhez történő illeszkedés vizsgálata az 1.5 pontban felsorolt
tervek, stratégiák elemzésével, a célok meghatározásával és a célok BAVS-ben való
megjelenésének értékelésével történik.


A fenntarthatósági értékrend szerinti értékelés

A fenntarthatósági értékrend a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiában, Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában, valamint a Nemzeti Közlekedési infrastruktúrafejlesztési stratégiában rögzített alapelvek mentén épült fel. A fenntarthatósági értékrend
mintegy viszonyítási alapként kerül meghatározásra, melyhez képest történő elmozdulás
(pozitív vagy negatív) képezi a vizsgálat tárgyát. Az elemzés célja a társadalmi, gazdasági,
környezetvédelmi fenntarthatósági elvek érvényesülésének biztosítása, a fenntarthatósági
értékrendhez viszonyított minél nagyobb mértékű pozitív elmozdulás elősegítése.


Környezeti teljesítményértékelés

A környezeti teljesítményértékelési rendszer felépítéséhez első lépésben a környezeti
hatótényezők és az általuk érintett környezeti elemek, rendszerek kerülnek azonosításra.
A stratégia jellegzetességeit, sajátosságait figyelembe véve a stratégia környezeti
teljesítményének értékelése az alábbi környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt
közvetlen és közvetett hatásokat vizsgálta:
 környezeti elemek: földtani közeg (föld felszíne, talaj, kőzetek), levegő, vizek (kiemelt
tekintettel a termál kutak, gyógyfürdő vízbázisok érintettségére), élővilág, épített környezet
(beleértve az építészeti és régészeti örökséget is), zaj- és rezgés, hulladékgazdálkodás
 a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, valamint a felszíni
létesítmények tájra (tájszerkezetre, tájhasználatra, tájképre) gyakorolt hatása, illetve a
főváros és az agglomeráció – mint befogadó környezet és közvetlen/közvetett hatásterület
– jelenlegi zöldfelületi hálózatának, zöldterületeinek érintettsége
 az előbbi hatások következtében az érintett emberek társadalmi, gazdasági helyzetében különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változásokra;
A fentiekben ismertetett környezeti elemek, rendszerek mellett a vizsgálat tárgyát képezi a
veszélyeztető tényezők (zaj- és rezgés, valamint a hulladékgazdálkodás) mértékében
bekövetkezett változások is.
A vizsgálatok első szakaszában a fentiekben bemutatott környezeti elemek, rendszerek
jelenlegi állapotának értékelése történik meg, feltárásra kerülnek a jelenlegi problémák,
konfliktusok.
A stratégia által az érintett környezetre gyakorolt hatások azonosításának szakaszában a
környezeti értékelés megkülönböztet káros és kedvező hatásokat, rövid-, közép- és
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hosszútávú hatásokat, ideiglenes és állandó hatásokat, közvetlen és közvetett hatásokat,
járulékos (beleértve az átterhelés járulékos hatásait is), kumulatív és szinergikus hatásokat.
A környezeti hatások értékelése során a stratégia megvalósításának elmaradása esetén
megjelenő, illetve felerősödő környezeti konfliktusok is a vizsgálatok tárgyát képezik.
A környezeti értékelés módszertanának részét képezi, hogy a BAVS-ben kidolgozott
intézkedések bevezetése következtében fellépő pozitív, illetve negatív hatásokat,
hatásfolyamatokat azonosítsuk és jelentős negatív hatás esetén mérséklő intézkedéseket
javasoljunk.
A környezeti értékelési eljárás folyamatának lényeges lépése a véleményezés, a BAVS-ra,
illetve az SKV-ra a környezetvédelmi szervek, illetve a nyilvánosság által megfogalmazott
vélemények összegyűjtése, valamint az észrevételeknek a BAVS-ba illetve az SKV-ba történő
integrálása. Az észrevételek hatására a stratégiában, illetve a tematikában, SKV-ban
eszközölt módosításokat az 1.4 fejezetben ismertettük.
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A BAVS ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA, KAPCSOLÓDÓ TERVEK, STRATÉGIÁK
2.1 A BAVS átfogó bemutatása
Előzmények, a BAVS tartalma, a tervezési terület lehatárolása
Előzmények
Budapest a legnagyobb városi agglomeráció Magyarországon és Közép-Európa egyik
legfontosabb gazdasági központja. Budapest az országos, transzeurópai (Mediterrán,
Keleti/Kelet-Mediterrán

és

Rajna-Duna)

és

nemzetközi

közlekedési

folyosók

kereszteződésében, stratégiai helyen található, közlekedési hálózatain (vasút, közutak, vízi
utak) jelentős átmenő személy- és teherforgalom bonyolódik.
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia keretében végzett elemzés
megállapította, hogy Budapest csomópont az európai és hazai stratégiai vasúti hálózat egyik
fő szűk keresztmetszete. Az elmúlt évek budapesti vasúti infrastruktúra fejlesztési nem
követték a vasúti forgalom változását, ezért megszületett az igény a budapesti vasúti
infrastruktúra átalakításának koncepcionális kidolgozására annak érdekében, hogy a szűk
kapacitást feloldhassuk, és a vasúti közlekedés motorja legyen a gazdaság fejlődésének.
Számos korábbi országos és fővárosi koncepció, stratégia és terv érintette Budapest vasúti
szűk keresztmetszetének kérdését, de komplex budapesti stratégiát a kapacitásprobléma
felszámolására TEN-T hálózaton és Budapest elővárosi vasút fejlesztésére még nem
fogalmaztak meg.
BAVS tartalma
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) arra vállalkozik, hogy stratégiai szintű
javaslatot adjon arra, hogy az átjárhatósági nehézségek következtében létrejött szűk
keresztmetszet hogyan oldható fel. A készülő dokumentum tartalmazza nemcsak az
elővárosi, hanem a távolsági és a városi közlekedési kapcsolatokat is, valamint javaslatot
tesz a fővárosi vasútvonalak üzemeltetési koncepciójára és egy pénzügyi alap
létrehozásának lehetséges kereteire, amely a Stratégia alapján később kidolgozandó
projektek finanszírozási alapját jelentené.
A BAVS tartalma a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás (ML) szerint:
„A készítendő tanulmány fő célja, hogy meghatározza a Budapest vasúti csomópont
fejlesztésének stratégiáját, beleértve a vasúti átjárhatóság javítását, amely megfelel a város,
az ország és Európa célkitűzéseinek, melyek az alábbiak:
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a fenntartható közlekedési rendszer előmozdítása, a vasúti rendszer használatának
és hatékonyságának maximalizálása,
a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű javítása,
az éghajlatváltozás mérséklése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése révén,
a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb
közlekedéstervezés, területrendezés és várostervezés révén.”

A tervezési terület lehatárolása
A BAVS tervezési területe Budapestet és Budapest elővárosi forgalmába tartozó
agglomerációt foglalja magába.
A főváros népessége 1,7 millió körül mozog, agglomerációja 900 ezer fős lélekszámmal
büszkélkedhet. A fővárost követően a legnagyobb városok az érintett megyei jogú városok
(Székesfehérvár, Tatabánya és Érd), melyek lakossága 50 és 100 ezer közötti. Jelentős – 30
és 50 ezer közötti – népességű Vác, Gödöllő, Dunakeszi, Cegléd és Szigetszentmiklós.
Aprófalu – 500 fő alatti – mindössze kettő van, Váckisújfalu és Lórév.

1. ábra: A fővárosi agglomeráció településeinek lakónépessége és annak változása (Adatforrás: KSH-TeIR)

A BAVS kialakításának folyamata, kapcsolódása a környezeti értékelési
eljáráshoz
Budapest vasúti csomópont fejlesztési stratégiája az előrelátható jövőben elérendő
céloknak legjobban megfelelő vasúti szolgáltatást határozza meg, és rendszerezi az ehhez
szükséges intézkedéseket.
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A BAVS kidolgozása az alábbi szigorú általános lépéssorozat alapján történt, amikor mind
az elemzés, mind a célkitűzések megfogalmazása, illetve az azokból fakadó intézkedések
kidolgozása fázisban kifejezetten épített a társadalmi konzultációra és az abban megjelenő
gondolatokra, javaslatokra és prioritásokra.
A stratégiaalkotásba bevont résztvevők körének és a munkavégzés módszertanának
meghatározását követően zajlott a munkát megalapozó hipotézisek gyűjtése. Ekkor történt
a BAVS elkészítéséhez lefektetett módszertan ismertetése a széleskörű nyilvánosság
számára. Ebben a lépésben indult el a jelenlegi állapot felmérése és a problémák
azonosítása is. Ez a helyzetfeltárás nemcsak a jelenlegi vasúti szolgáltatások vizsgálatát,
hanem a korábbi stratégiák és programok elemzését is magába foglalta.
A második lépésben a hipotézisgyűjtés alapján összeállított megalapozott SWOT elemzés
készült el, ami kiindulópontja volt a harmadik lépésnek, ami a BAVS célrendszerének a
meghatározása. Az ily módon meghatározott célokról a második társadalmi részvétel
keretében tájékozódhatott a nyilvánosság. Ugyanebben a lépésben történt a javasolt
környezeti értékelés vázlatának, az SKV tematikának az érintett környezetvédelmi
hatóságokkal történő egyeztetése is. Az egyeztetéseket követően lehetett a működtetési
változatokat meghatározni, melyek a célokból levezett többszempontú elemzés kritériumai
szerint lettek értékelve. Ez alapján lehetett a javasolt működtetési változatot kiválasztani.
Az optimális működtetési változatból üzemeltetési változatok meghatározására került sor,
majd a lehetséges üzemeltetési koncepciókból kerültek levezetésre a BAVS megvalósítását
segítő intézkedések. Az ily módon kiválasztott intézkedések az SKV értékeléshez csatolt
BAVS egyeztetési változatának fő elemei. Az SKV értékelést a jogszabálynak megfelelően a
nyilvánosság is véleményezi. A véglegesített BAVS-t is meg kell ismertetni a
nyilvánossággal.

A stratégiakészítés

módszertanának

utolsó

lépéseként a

BAVS

megvalósulását nyomon követő mutatókat kellett meghatározni.
A stratégia megalapozása érdekében részletes vizsgálati és elemző dokumentumok is
készültek:








Helyzetelemzés: A helyezelemzés keretében elkészült egy olyan megalapozó
munkarész, melynek eredménye az összes érintett terület bemutatása, a problémák
feltérképezése és a hipotézisgyűjtés eredményeként összegyűlt javaslatokból egy
alátámasztott SWOT elemzés segítségével a stratégia céljainak meghatározása.
Funkcionális elemzés: A funkcionális elemzés lényege egy jövőbeli, ideális és
potenciálisan elérhető vasúti szállítás iránti keresletre működtetési változatok
meghatározása és vizsgálata, és az elemzés eredményeként a legoptimálisabb, dunai
szűk keresztmetszet feloldását biztosító változat kijelölése.
Működtetési/Üzemeltetési koncepció. A funkcionális elemzés keretében
kiválasztott legjobb változat stratégiai szintű üzemeltetési vizsgálata. Az üzemeltetési
koncepcióból vezethetők le a stratégia intézkedései.
Intézkedések. Az üzemeltetési koncepcióból lettek levezetve a stratégia intézkedései.
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Finanszírozási lehetőségek - Felszabaduló vasúti ingatlanok hasznosítási
lehetőségei: Annak vizsgálata, hogy a vasútüzemből felszabaduló vasútállomási
ingatlanok mennyire és hogyan használhatók fel a vasúti stratégia intézkedéseinek a
finanszírozására.
Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV): A BAVS környezeti értékelése az előre
meghatározott SKV tematika alapján. Jelen dokumentumnak ez a feladata.

A stratégiakészítés végső output-ja maga a fenti elemző anyagok alapján elkészített
stratégia, valamint a stratégia SKV-ja.

Célok, célkitűzések
A célok megfogalmazása a nyilvános hipotézisgyűjtés során összegyűjtött társadalmi és
szakértői javaslatok feldolgozásából készített, alátámasztott SWOT elemzés eredménye.
A BAVS legfőbb célja a Budapesti vasúti csomópontban meglévő szűk keresztmetszet
felszámolása, az átjárhatóság biztosítása.
A Stratégia általános céljai összhangban vannak az Európai Unió közlekedéspolitikájában és
Magyarország fejlesztéspolitikájában megfogalmazott célkitűzésekkel, és megfelelnek
Budapest Mobilitási Tervében foglalt céloknak.
A Stratégia általános céljai:







az éghajlatváltozás mérséklése, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése az alábbi célkitűzések mentén:
o szállítási igény csökkentése
o vasúti személy- és áruszállítás részarányának növelése
o energiahatékonyság-, energiatakarékosság növelése
a pénzügyileg és üzemeltetésileg fenntartható közlekedési rendszer
előmozdítása, a vasúti rendszer üzemeltetési hatékonyságának maximalizálása és a
kereslet – benne a fizetőképes kereslet – jobb kiszolgálása;
a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű javítása,
zaj és levegőszennyezés kibocsátásának csökkentése;
a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb
közlekedéstervezés, területrendezés és várostervezés révén.

A BAVS-ben meghatározott célok – a kiinduló általános célokon túl – további három főbb
célcsoportba sorolhatók:




átfogó célok: EU célkitűzések, nemzeti stratégiák alapján kerültek meghatározásra
specifikus célok: a SWOT analízis eredményeivel alátámasztva kerültek
meghatározásra
horizontális célok: az adott terület egészét meghatározó alapvető elvárások
összessége, melyek a célrendszer egészének minden elemében meg kell, hogy
jelenjenek
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2. ábra: A Stratégia célrendszer és intézkedései

Átfogó és specifikus célok


 Budapest vasúti kapacitás-problémáinak megoldása
A kapacitásproblémák megoldására az alábbi módokon nyílik lehetőség.
A meglévő vasúti kapacitások optimális kihasználása: biztosítandó, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló kapacitások a legjobban kerüljenek kihasználásra,
vagyis a megfelelő állapotú infrastruktúrán, ideális vasútüzemmel, a legjobb
elérhető szolgáltatás valósuljon meg.
o A szükséges fejlesztések azonosítása és ütemezése: a fentiek megvalósulása
esetén szükséges meghatározni a továbbiakban is fennálló hiányzó
kapacitások kielégítéséhez, az átjárhatóság biztosításához szükséges
fejlesztéseket és azok megvalósításának ütemezését.
Vasúti infrastruktúra minőségi paramétereinek javítása
o Zavartatásmentes és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása: Budapest a
legnagyobb vasúti csomópont, melyen három transzeurópai közlekedési
folyosó halad keresztül, itt kapcsolódnak össze az országos vasútvonalak, és
ennek megfelelően az országos hálózat legnagyobb vonatforgalommal terhelt
szakaszai is itt találhatók. Az itt kialakuló késések, zavarok ezért minden más
szakasznál nagyobb problémát jelentenek, megoldásuk kiemelten fontos.
Megszakításmentes, multimodális érzékelt szolgáltatás biztosítása a vasúti
közlekedés versenyképességének javítása által
o
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Integráció a városi és közúti közösségi közlekedéssel: a nagyvárosi, jelentős
utasigényhez hatékonyan illeszkedő vasúti szolgáltatási szint elsősorban
összközlekedési szemléletű összehangolással, az intermodalitás fejlesztésével
valósítható meg.
o Vasútra átülők számának növelése az egyéni közlekedési módokat
használóknál: az utaskényelem, az akadálymentesség, a módváltási
lehetőségek és piaci igényeket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató funkciók
fejlesztésén keresztül nyílik erre lehetőség. Az egyéni közlekedési módokon
belül a személygépkocsit használók mellett (P+R), mindenképpen figyelembe
kell venni az egyes aktív módokat használókat (pl. kerékpár, roller) is, ahol a
multimodalitás ösztönzése mellett (B+R), egyéb intézkedések (pl.
akadálymentesség,
kerékpárszállítás
lehetőségének
biztosítása)
az
intermodalitás irányába is hathatnak.
o Vasúti áruszállítás részarányának növelése: a legnagyobb teherforgalmú
szakaszok fejlesztésének tervezésénél a személyszállítási szempontok mellett
az árufuvarozási igényeket is megfelelő súllyal kell figyelembe venni,
esetenként ezek preferenciájának biztosításával.
A városi környezet elérhetőségének és élhetőségének javítása
o Vasút és befogadó környezet (város és élőváros) összehangolt fejlesztése a
potenciális szinergikus hatások kihasználásával: a vasútnak a területi
versenyképesség erősítése érdekében komplex logisztikai szolgáltatói
szerepkört szükséges biztosítania a személy- és áruforgalomban egyaránt, így
korszerű és megbízható kapcsolatokat nyújt, miközben tehermentesíti a
közutakat és elősegíti a környezeti terhelés csökkenését.
o



Horizontális célok





Versenyképes szolgáltatási szint A vasúti szolgáltatás versenyképességének átfogó,
az igényekre fókuszált javítása.
Megfelelő szabályozási és intézményrendszer, aminek biztosításához szükséges az
intézményi, szervezeti működésre vonatkozó változtatások kezelése is (pl.
közszolgáltatási szerződés módosítása, cégcsoport strukturális kérdései, felkészülés a
liberalizációra, a 4. vasúti csomag előírásainak teljesítésére).
Negatív externális hatások minimalizálása: mind infrastruktúra, mind pedig
jármű oldalról cél a minél kisebb környezetterhelés megvalósulása, de átfogó volta
miatt jelen cél magában foglalja a vasútüzemi folyamatokat is, így kiterjed olyan
területekre is, mint például a működésből származó visszanyert anyagok, hulladékok
hasznosítása.

Működtetési- és üzemeltetési változatok meghatározása és bemutatása,
változatelemzés
A működtetési- és üzemeltetési változatok meghatározása kétszintű változatelemzés
eredménye. A változatelemzés szintjei:
1. Működtetési változatok meghatározása és vizsgálata – dunai keresztezés változatai
2. Kiválasztott változat stratégiai üzemeltetési szintű vizsgálata – infrastruktúra
beavatkozási lista elemeinek meghatározása a fő-, illetve alváltozatok alapján
A vizsgálat keretrendszerét az előre meghatározott feltétel- vagy keretrendszer elemek, az
ún. fundamentumok adják meg, amelyek a stratégia tárgyát egyfajta keretbe foglalják.
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A változatelemzés módszertanát a következő ábra mutatja be.

3. ábra: A változatelemzés módszertana

Funkcionális elemzés
A távlatra fókuszáló (a metodikai szóhasználatban funkcionális – azaz a hálózati funkciókra
összpontosító) változatelemzés célja, hogy megalapozza a dunai vasúti átkelésben
jelenleg tapasztalható szűk keresztmetszet feloldásának lehetséges változatai közötti
választást.
A funkcionális elemzés a nyilvános javaslatok elemzése alapján készített SWOT elemzésre
és az azokból fakadó célkitűzésekre épül, és a vizsgálat keretrendszerét az ily módon
meghatározott felételek adták.
A változatelemzés kiindulópontjaként nagyságrendileg meghatározható, hogy optimális
esetben mekkora potenciális utasforgalom és vasúti teherforgalom érhető el. Az
eredmény,

hogy

jelentős

vasútfejlesztések

révén

az

utasszám

másfél-kétszeres

növekedésére lehet számítani, a teherforgalom 40%-os bővülése mellett.
A vizsgálat során arra a kérdésre kell választ adni, hogy mely alapváltozatok mely funkciókat
hogyan tudják biztosítani, támogatni, javítani, és ezek összehasonlítása képezte a
funkcionális vizsgálat alapját. A vonalankénti szolgáltatási színvonalon (másképp
vonatszámok) alapuló viszonylatrendszer funkcionális elemzéssel, szegmensenként
(elővárosi, távolsági és teherforgalom), többlépcsős folyamat eredményeként határozható
meg:




elsődlegesen az elővárosi és a városon belüli utazások lebonyolítása érdekében,
ennél kevésbé részletesen vizsgálva, a távolsági forgalom figyelembe veendő
szolgáltatási színvonala,
végül pedig a teherszállítás elővárosi-fővárosi szerepének figyelembevételével.
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Mivel a teljes forgalmi potenciál kiaknázásához szükséges szolgáltatási színvonalból
levezetett vonatmennyiséget a jelenlegi fejpályaudvarok, illetve a jelenlegi állapotú
budapesti vasúti infrastruktúra nem tudják kezelni, ezért csak olyan változatot érdemes
vizsgálni, amely az így levezetett vonatmennyiséget kezelni tudja. A változatok közti
különbség elsősorban a fővároson belüli forgalomszervezésből adódik.
A vizsgálatba bevont változatok:






vasúthálózati kapcsolatok szervezése a meglévő fejpályaudvari rendszer
megtartásával, bővítésével:
o a távlati vonatforgalmat a jelenlegi rendszert megtartva, a jövőbeni
szükséges igények szerint bővítendő fejpályaudvarokra vezetjük be.
Ebben a változatban a Déli Összekötő Híd a jelenlegi fejlesztésnek
megfelelően 3 vágányú.
o a fejpályaudvarok forgalmát addig a mértékig növeljük, amíg reális
keretek között maradva a kapacitásuk bővíthető, az ezen felüli vonatok
számára pedig más alternatív, a belváros szélét érintő megoldást
biztosítunk, a Déli Összekötő Híd 4 vágányú kialakításával.
a Déli és a Nyugati pályaudvarra tartó vonatok számára a fejpályaudvarok jelentette
kapacitáskorlátot úgy oldjuk fel, hogy egy Dunát keresztező alagúton keresztül
összekötjük őket, ezáltal a vonaton közlekedők számára feltárva a belvárost. A Déli
Összekötő Híd ebben a változatban is 3 vágányú kialakítású.
a nem Budapest-célú (tranzit) teherforgalmat egy tehervonatok számára
optimalizált, Budapestet (délről) elkerülő vasútvonalon vezetjük, ezáltal
kapacitást felszabadítva a fővárosi személyforgalom részére.

A meghatározott célrendszer és feltételrendszer alapján meghatározható értékelési
szempontok: beruházási és fenntartási költségek, szolgáltatási szint javítása,
üzemeltetési hatékonyság, városfejlesztés, klíma- és környezeti hatások.
A változatok között beruházási költségben nagyságrendi eltérés nem adódott.
Amennyiben közlekedéspolitikai intézkedésekkel biztosítottá válik a távlati utasforgalom,
illetve a pályahasználati díjakból tényleges bevételeket adó teherforgalom növekedésének
feltételei, akkor felvetődik a kérdés, hogy ez a növekmény, a meghatározott potenciális
forgalom hogyan szolgálható ki.
A vizsgálat kimutatta, hogy a dunai átkeléssel járó, átlapoló irányú igény is jelentős. Szükség
van a szélesebb budapesti agglomeráció (funkcionális régió) vasúti kapacitásának
növelésére, illetve, a Duna vasúti átjárhatósága kapacitásának növelésére.
A funkcionális vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a hosszútávon, optimális
szabályozási környezetben, megfelelő szolgáltatás eredményeként megnövelhető személy
és teherforgalmat a Déli pályaudvar térségét a Nyugati pályaudvarral összekötő vasúti
alagút kiépítése szolgálja legjobban.
Hangsúlyozandó, hogy a távlati megoldás elérése csak stratégiai gondolkodással,
komplexen biztosítható, köztes megoldás nem definiálható.
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Üzemeltetési változatelemzés
Az üzemeltetési változatelemzés a funkcionális elemzés által azonosított budapesti vasúti
jövőképből, az alagút megépítéséből indul ki, mely a hálózat fő szervező elemévé válik.
A változatelemzés fő eszközei a viszonylattervezés, a forgalmi modellezés, a
multikritériumos értékelés és a beruházási- és üzemeltetési költségbecslés.
Az üzemeltetési változatok az alagút távlati feltételezése mellett kialakítható
viszonylatszervezési logikák

alapján kidolgozott,

egymástól funkcionálisan

eltérő,

lehetséges jövőbeni állapotokat fogalmaznak meg. A Déli és a Nyugati pályaudvarokat a
Duna alatt összekötő Alagút (DNA) szakasz a Déli körvasút és a Belső Körvasút szakaszait
hálózattá kapcsolja össze.
A holisztikus szemléletű vizsgálathoz többféle üzemeltetési változatot célszerű kidolgozni,
melyek a távolsági, elővárosi és városi szegmens egymástól eltérő igényeit különböző
viszonylatszervezési elvek mentén szolgálják ki, ugyanakkor a tervezett városszerkezethez
és a jövőbeni személy és teherfogalomhoz jól illeszkednek.
A hálózaton közlekedő személyszállító vonatok a távlati forgalom megfelelő
kiszolgálásához szükséges száma minden változatban azonos (óránként és irányonként 2
zónázó és 4 személyvonat), a viszonylatok eltérő vezetése a hálózat egyes szakaszain más
járatgyakoriságot,

eltérő

utaskiszolgálási

színvonalat

eredményez.

A

vizsgált

megoldások ennek megfelelően különböznek a szakaszok és hálózati kapcsolatok
szükséges kiépítésében, kapacitásában.

4. ábra: Üzemeltetési változatok értékelésének módszertana

Az üzemeltetési változatok elemzése két lépésben zajlott. Előbb önállóan az elővárosi és
távolsági szegmensek forgalma képezte a vizsgálat tárgyát a fő irányelvek szerint tervezett
viszonylathálózati változatok mellett. A változatok értékelését és előszűrését követően a két
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szegmens legjobb változatai alapján, az elővárosi és távolsági szegmens illesztésével és
finomhangolásával ún. komplex főváltozatok születtek, melyek már tartalmazták a
szükséges kényszereket, függéseket.
A komplex változatok értékelése – eltérően az alváltozatok értékelésétől - olyan „nélküle”esethez hasonlítva történik, mely a jelenlegi viszonylatszervezési struktúrán alapul és nem
tartalmazza a funkcionális elemzésben megállapított szolgáltatásfejlesztéseket, (járatsűrítés,
menetidő-javulás

stb.).

Ezzel

biztosított,

hogy

a

komplex

beavatkozás

teljes

hatásmechanizmusa a vizsgálat tárgyát képezze. A teherforgalmi szegmens értékelése
illeszkedésvizsgálattal történt ezen a ponton. (Jelenlegi struktúrák fenntartása, két új
rendezőpályaudvar vagy egy új, Budapesten kívüli rendezőpályaudvar dimenziók mentén.)
A változatok értékelése többszempontú elemzéssel (MCA) történt, alapvetően kvantitatív
mutatószámok mentén.
A változatelemzés eredménye: A vizsgált komplex változatok mindegyike jelentős
mértékben hozzájárult a várostérségi kapcsolatok javításához. A jövőbeni bizonytalanságok
(területfejlesztés előrehaladása, forgalom fejlődése, rendelkezésre álló források) miatt nem
lehet előre kiválasztani egyetlen, a távlatban a „legmegfelelőbb” üzemeltetési rendszert. A
stratégia ezért a legjobbnak ítélt üzemeltetési változatok mindegyikéhez szükséges és
elegendő intézkedésekre és megfelelő hálózati kiépítésre tesz javaslatot.
Az al- és komplex változatok részletes elemzésének legfontosabb megállapításai:
1.

A budapesti vasúti csomópont kapacitásbővítésének és a szolgáltatásfejlesztésnek a
legfőbb eleme, a Déli pályaudvar térsége – Nyugati közötti vegyes
személyforgalmú vasúti alagút (DNA) megépülésével a felszíni Déli pályaudvar
megszűnik.

2.

A vasúti alagút átmérős viszonylatrendszerébe a 150-es vonal kivételével minden
befutó vonal hatékonyan rászervezhető, de az alagút optimális működésének nem
alapfeltétele, hogy minden elővárosi vonatot átvezessünk rajta. A hatékony
viszonylatszervezési megoldás tehát a költséghatékonysági szempontból
legkedvezőbb,
2-vágányú
alagútba
szervezett
vonalanként
különböző
viszonylattípusokat alkalmazó rendszer, amely következményként fejpályaudvarokon
végződő viszonylatokkal is számol.

3.

A Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló háromvágányúsítása
már rövid-, ill. középtávon is szükséges, hasonlóan a csatlakozó állomási
kapacitásbővítéseket célzó beavatkozásokhoz.

4.

Vannak olyan, korábbi stratégiai tervekben, szakmai elemzésekben felmerülő
vasútfejlesztési elemek, melyek szükségessége a mai körülmények és a belátható
jövő figyelembevételével, a BAVS elemzéseinek eredményei alapján a Stratégia
időtávjában nem alátámasztható. A tervezett dunai alagút 2 vágányú kiépítése
elegendő, és Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló
négyvágányúsítása sem látszik szükségesnek. A Pongrácz áttörés kiépítése a hálózat
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hatékonyságát nem javítja jelentős mértékben, ahogyan a Kelenföldi deltakapcsolat
kialakításának sincs elegendő hozadéka a megvalósítás alátámasztására.
5.

A Keleti pályaudvar jelentős, vegyes személyforgalmú vasútüzemi szerepének
megtartása hosszú távon is szükséges, de a maihoz képest csökkenő szerepű
pályaudvari funkciókkal.

6.

A vizsgálatok eredményei alapján szakmai konszenzus alakult ki arról, hogy a hálózat
fő elemein, az alagútban és DÖVH szakaszán is vegyes -távolsági és elővárosiforgalmú viszonylatszervezés a legkedvezőbb. Ennek megfelelően Budapest, mint
vasúti csomópont egészén is lehetővé kell tenni mindkét személyforgalmi szegmens
közlekedését. Ezzel összhangban a Keleti pályaudvar távlati funkciója is vegyes
üzemet kíván meg.

7.

A vasúti alagút méretezésül szolgáló forgalmi kapacitása 24 vonat/óra/irány,
melyben az elővárosi vonatok többségben vannak, a távolsági szegmens
vonatforgalmának aránya legfeljebb 1/3 részt adhat.

8.

A Nyugati pályaudvar vonatfordító szerepe az alagúti átmenő viszonylatszervezési
rendszerhez köthetően csökkenthető, de a pályaudvaron továbbra is maradnak
felszíni vágányok és itt végállomásozó viszonylatok. Az átmenő utasforgalom
kezelése a felszín alatti állomáson biztosítandó, melyhez jó kapcsolatot kell kiépíteni
a városi közlekedés nagykapacitású elemeivel.

9.

Kelenföld állomás térségében a keresztező vasúti forgalmak számára
kapacitásbővítés, valamint vonatfordító kapacitás létesítése szükségszerű, a
műszaki és gazdasági korlátok mentén.

10.

A Külső körvasúton a már meglévő, de személyforgalommal nem kiszolgált vasúti
tengely távlati fejlesztése hozzájárul a Stratégia céljainak teljesítéséhez, a térség
fejlődéséhez és a vasúti utasforgalom növekedéshez. A Külső körvasút az alagút
elkészüléséig úgy teszi lehetővé többletvonatok indítását a bevezető
vonalszakaszokon, hogy a fejpályaudvarok terhelése ezzel egyidejűleg nem nő.

11.

A Liszt Ferenc repülőtér várható utasforgalmának megfelelő kiszolgálásához a
távolsági és zónázó, átmenő vonatokon túl a város felől érkező és helyben forduló
viszonylatok is szükségesek.

12.

A budapesti agglomeráció térségében a vasút versenyképességének növelése
érdekében tervezett, a projekt nélküli állapothoz képest történő közel kétszeres
kínálatbővítés és egyben a kiemelkedő szolgáltatási színvonalnövelés
eredményeként a vizsgált komplex változatok mindegyike nagyarányú, mintegy 8090 ezer járműkm futástöbbletet mutat naponta, melyből 60-70 ezer elővárosi
vonalakon jelentkezik. A futásteljesítmény növelésének eredményeként az elővárosi
utasszám növekedése mellett erősödik a vasút városi közlekedésben betöltött
szerepe is.
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13.

Az utasforgalom jellemzői (utazási idő, módok között megoszlás, az ágazatok utaskm
teljesítményei) a vizsgált komplex változatok szerinti különböző viszonylatszervezési
variációk esetén igen hasonlóak voltak, a Stratégia által vizsgált fejlesztések
hatásainak legnagyobb hányada a tervezett járatsűrítésekből és a gyorsabb
eljutásból származik.

14.

Ferencváros rendezőpályaudvar teljes kiváltására rövidtávon könnyű, magától
értetődő, költséghatékony megoldás nem látszik. Funkcióinak áthelyezése a Budapest
vasúti csomópont átjárhatóságának növelése szempontjából pedig jelenleg nem
sürgető. A rendezőpályaudvari funkciók elhelyezése tekintetében a vasúti áruforgalmi
szempontok meghatározóak. A továbblépéshez részletesebb vizsgálatok szükségesek,
melynek érdekében a BAVS intézkedést fogalmaz meg egy célzott koncepció
elkészítésére.

15.

A BAVS által feltételezett középtávú vasúti teherforgalom-növekedés kezeléséhez a
Budapest vasúti csomópont szempontjából a Déli Körvasút teljes körű, a Dunahidat is magába foglaló háromvágányúsítása szükséges és elégséges, a bővítés
viszont nem jár együtt az itt átmenő teherforgalom azonnali és érdemi
növekedésével. A Budapestet elkerülő, akár új nyomvonalon, akár meglévő vonalak
fejlesztésével létrehozott teherforgalmi körgyűrű (V0) szükségessége egy hosszú
távú, a BAVS által feltételezettet meghaladó áruszállítási növekedés esetén
merül fel, a Déli körvasút teherforgalmának részleges tehermentesítésére.

16.

A Budapest vasúti csomópontot elkerülő, de a Dunát nem keresztező haránt irányú
vasútvonalak fejlesztésével (5, 44-45, 77, 82 sz. vasútvonalak) Budapest körvasúti
elemeinek megfelelő szakaszai tehermentesíthetőek, azonban a Dunát keresztező
forgalmi igényekre kevés hatással vannak.

Szükséges intézkedések, beavatkozások meghatározása és bemutatása
Az üzemeltetési koncepcióból levezetett intézkedések a vasúti stratégia céljainak
eléréséhez vezető feladatok és tevékenységek, melyek a stratégia társadalmi, környezeti,
gazdasági, műszaki, jogi területeit lefedik. Az infrastruktúrafejlesztési intézkedések, amelyek
főként műszaki jellegű beavatkozások logikai csoportokba rendezésével álltak elő,
megágyaznak

a

„projektesítésnek”

és

egyben

lehetővé

teszik

az

intézkedések

ütemezhetőségét is.
Intézkedés kategóriák
Az intézkedések számos témát érintenek (jogi, szabályozási kérdések, vasúti infrastruktúra,
járműállomány, városi és természetes környezet, üzemeltetési kérdések stb.), melyek egyegy intézkedés szempontjából szorosan összefüggenek, s időnkét át is fednek egymással.
Annak érdekében, hogy a különböző intézkedések tartalma világos és egymástól jól
elkülöníthető legyen, az intézkedési kategóriák a vasúti stratégia általános céljaihoz
kapcsolódnak. Egy-egy intézkedési csoport jellemzően több általános célt is érint. Ezzel a
technikával a BAVS intézkedései négy különböző, tömör, általánosan megfogalmazott és
rövid szlogennel jól kifejezhető kategóriába jelennek meg, mely kategóriák a vasúti
stratégiai általános céljainak egyértelműen megfeleltethetők.
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I.

Infrastruktúra fejlesztés - A vasút kapacitív és hatékony működését javítják.
Egy teljesítőképes hálózaton a személy- és teherforgalom egymás mellett és nem
egymás korlátozásával szolgálható ki, a szükséges vasúti kapcsolatok biztosításával, a
hálózati elemek szükséges kapacitásának biztosításával, valamint a közösségi közlekedési
módok összehangolásával az átszállási lehetőségek és városi kapcsolódási pontok
fejlesztésével.

II.

Városfejlesztés - A vasút és befogadó környezet funkcionális kapcsolatát erősítik.
Az utasforgalmi létesítmények tervszerű, szolgáltatási funkciót és városfejlesztési
szempontokat is figyelembe vevő felújítási programjai, a vasútállomások és térségének
utasforgalmi és települési funkcióinak felülvizsgálatát, integrált fejlesztését jelentik. Ide
sorolhatók a hatékony és fenntartható ingatlangazdálkodással kapcsolatos intézkedések
is. E kategóriába tartozik a káros környezeti hatások mérséklése, valamint a Budapesti
city logisztikai koncepció kidolgozását sürgető intézkedések a Budapesten belüli
áruszállítási igények feltérképezésével együtt. A városfejlesztési kategóriába került a
vasúti elvágóhatás csökkentésére tett intézkedésjavaslat is.

III.

Szolgáltatásfejlesztés - Megkülönböztetünk személyszállítással és áruszállítással
kapcsolatos intézkedéseket. A teljesség igénye nélkül az alábbi tételeket sorolhatók ide.
Személyszállítás:






Vasúti szolgáltatások összehangolása az autóbuszos közösségi közlekedéssel.
(Legalább regionálisan) Egységes tarifa- és utastájékoztatási rendszer.
Utazási szokások feltérképezése, változásának nyomon követése, utasszámlálási
rendszer kidolgozása.
Egységes Szolgáltatási Arculati Kézikönyv és Tervezési Útmutatók kialakítása.

Áruszállítás:




IV.

Országos Teherforgalmi Koncepció kidolgozása.
A vasúti áruszállítás, illetve a logisztikai központok vasúti elérhetőségének és
ezáltal versenyképességének javítására ösztönzőrendszer kidolgozása.
Személy- és teherforgalom egymás melletti zavartalan lebonyolíthatósága.

Üzemeltetés fejlesztés – Üzemeltetés mennyiségi és minőségi paramétereinek javítása
Elsődleges célja a szolgáltatás minőségi jellemzőinek javítása, mint a megbízhatóság
növelése, a gördülőállomány fejlesztése, a járművek megfelelő műszaki, esztétikai és
higiéniás állapotának biztosítása, a járműelőkészítő, karbantartó, tároló funkciók
elhelyezése,

a

központi

forgalomirányítás,

az

utastájékoztatás

kiépítése,

energiaellátórendszer bővítése, az elavult forgalmi szabályozás megújítása, valamint a
hatékony forgalomirányítás.
Az intézkedéslista menedzsment jellegű elemei (leginkább jogi, szabályozási és üzemeltetési
kérdéseket érintő intézkedésekhez) nem ütemezettek, mivel azok függelmi viszonyai csak
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nehezen vagy egyáltalán nem igazolhatók, illetve ezek megvalósítása szinte kivétel nélkül
azonnal esedékes.
A menedzsment intézkedések a következő tíz téma köré rendeződhetők:


Utazási szokások (U): Utazási szokások feltérképezése, változások nyomon követése



Szolgáltatói feladatok meghatározása, összehangolás (H): A vasúti
szolgáltatások közösségi közlekedési szolgáltatásokkal való összehangolása



Vasúti szolgáltatások (V): Az átjárhatóságot, járatsűrűséget és internethozzáférést
érintő intézkedések



Rendszer (R): Elavult jogszabályok és forgalmi szabályozás megújítása



Forgalom (F): A forgalomlebonyolítás hatékonyságának növelése



Gördülőállomány (G): A vasúti szolgáltatásokhoz és utasigényekhez igazodó
minőségi járművek üzemeltetési feltételeinek a biztosítása



Teherszállítás (T): Vasúti teherszállítás versenyképességének javítása, a vasúti
személyszállítás és teherforgalom összhangjának megteremtése



Zöld intézkedések (Z): Káros környezeti hatások mérséklése, jövőbeli káros hatások
megelőzése vagy mérséklése



Ingatlangazdálkodás (I): Hatékony és fenntartható ingatlangazdálkodás
felétételeinek kialakítása



Állomások (Á): A vasútállomások, vasúti létesítmények és térségének, utasforgalmi
és települési funkcióinak felülvizsgálata, valamint ezek integrált (urbanisztikai
szempontokat is figyelembe vevő) fejlesztése

Időtávok
Az infrastruktúrával kapcsolatos intézkedések időbeli megvalósításukat tekintve három,
logikailag elkülönülő időtávba sorolhatók. Az intézkedések ütemezését a projektek
előkészítése során kell részletesen vizsgálni, figyelembe véve a projektek egymással való
összefüggéseit, különös tekintettel arra, hogy a budapesti vasúti rendszer az újabb ütemek
eléréséig legalább a jelenlegi szinten működőképes maradjon.
Az intézkedések ütemezését legnagyobb mértékben azok egymásra épülése határozza
meg, melyben kiemelt mérföldkő az átmenő viszonylatszervezési rendszer létrehozása,
amely a legjelentősebb szolgáltatási szint ugrást eredményezi. Ennek legmarkánsabb
eleme az alagút (DNA), melynek teljes átfutási ideje ideális esetben 10 év (az előkészítés
kezdetétől a forgalomba helyezésig). Önmagában az előkészítése is több évet vesz
igénybe; de az előkészítés folyamatában bizonyos megállapítások fokozatosan
megtehetők, amelyek más infrastruktúraelemek tervezése során bemenő adatként
szolgálhatnak.
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Azonnali beavatkozások


a jelenlegi szolgáltatási szint fenntartásához
nélkülözhetetlenek; vagy



Azonnali
intézkedések

az intézkedés mértéke és/vagy annak
előkészítettsége miatt igen rövid átfutási idővel
megvalósítható, és a szolgáltatási színvonalban
jelentős emelkedést jelenthet

Rövidtáv (2021-2030)


Rövidtáv
(2021-2030)

Hosszútáv
(2031-2040)

a Déli pályaudvar térségét a Nyugati
pályaudvarral összekötő vasúti alagút (DNA);
vagy



az alagútra szervezett közlekedési rendszer működőképességéhez szükséges elemek,
vagy



5. ábra: Intézkedések időtávjai

az alagút (DNA), mint legnagyobb

kapacitásbővítő intézkedés megépültéig is már részben vagy egészben hasznosulni
tudnak; vagy


ahhoz szükségesek, hogy más, nagyobb léptékű intézkedések idején a
forgalomszervezés lehetőségeit bővítsék, hogy a szolgáltatási szintet ideiglenesen se
kelljen csökkenteni

Hosszútáv (2021-2040)


az alagút (DNA) működéséhez nem szükségesek, hanem csak azon felül jelentenek
további szolgáltatási szint-emelést; vagy



rövidtávon is kívánatos, az egyes vonalcsoportok fejlesztései esetén szükséges
elemek, de az alagút (DNA) által kínált kapacitásbővítés nélkül önállóan nem
valósíthatók meg, vagy



olyan egyéb tényezőktől is függenek, amelyek várhatóan csak hosszútávon
valósulnak meg; vagy



logikai vagy egyéb függőségeik miatt csak az alagút (DNA) megépítése után válnak
lehetségessé; vagy



olyan, akár rövidtávon is kívánatos, de az alagúttal (DNA) csak együtt hasznosítható
intézkedések, amelyek előkészítése és megvalósítása műszaki vagy környezeti
kockázatok miatt várhatóan a többi hasonló projektnél jelentősen több időt vesz
igénybe

A fenti szempontok szerint összeállított stratégia intézkedési listát a következő táblázat
mutatja be, az intézkedéseket az egyes időtávok távok szerinti bontásban szemléltető ábrák
pedig a jelen dokumentáció mellékletét képező BAVS dokumentációban (14-16.sz. ábra)
találhatók meg:
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ID
U
U01

Intézkedés csoportok és intézkedések

Intézkedés kategória

Utazási szokások (U): Utazási szokások feltérképezése, változások nyomon követése
Közösségi közlekedési szolgáltatók teljeskörű és korszerű adatszolgáltatási kötelezettségének előírása és az adatszolgáltatás,
valamint az adatkezelés feltételrendszerének megteremtése

Szolgáltatásfejlesztés

U02

Automatikus utasszámlálás feltételeinek megteremtése (utasszám-nyilvántartás)

Szolgáltatásfejlesztés

U03

Az utazási szokások átfogó vizsgálata, preferenciavizsgálat készítése (kérdőíves felmérések)

Szolgáltatásfejlesztés

U04

Aktív, kétirányú ügyfélkapcsolat biztosítása, véleménynyilvánítási lehetőségek fejlesztése

Szolgáltatásfejlesztés

U05

Kereslet és kínálat összhangjának rendszeres ellenőrzése (Utasszámlálási, preferencia-vizsgálati és véleménynyilvánítási adatok
feldolgozása)

Szolgáltatásfejlesztés

U06

Menetrendek utasigényeknek megfelelő rendszeres korrekciója

Szolgáltatásfejlesztés

U07

Szemléletformáló kampányok aktív alkalmazása tulajdonosi és üzemeltetői szinten

Szolgáltatásfejlesztés

H

Szolgáltatói feladatok meghatározása, összehangolás (H): A vasút szolgáltatások közösségi közlekedési szolgáltatásokkal
való összehangolása
Vasúti közszolgáltatási feladatok egyértelmű lehatárolása a budapesti közösségi közlekedésben, a térségi integráció erősítése

H01

érdekében regionális közlekedésszervező intézmény létrehozása az illetékes önkormányzatok és állami szereplők (minisztériumok)

Szolgáltatásfejlesztés

együttműködésében.
Egységes budapesti agglomerációi szintű, közösségi közlekedési informatikai háttérrendszer, az egyes meglévő rendszerek közötti
H02

átjárhatóság, az integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztésének (HKIR projekt) mielőbbi

Szolgáltatásfejlesztés

megvalósítása.
Megszakításmentes, multimodális érzékelt személyszállítási szolgáltatás biztosítása a vasúttal együttműködő, ráhordó rendszerek és
H03

aktív közlekedési módok (gyaloglás, kerékpározás, mikromobilitási megoldások) integrációjával, az ehhez szükséges gyors, korszerű,

Szolgáltatásfejlesztés

biztonságos módváltó pontok kijelölésével
H04

Egységes Vasúti Szolgáltatási Arculati Kézikönyv és Tervezési Útmutatók kialakítása

Szolgáltatásfejlesztés

Ügyfélkapcsolati pontok létrehozása a főbb csomópontoknál, kiemelt utasforgalmú vasúti helyszíneken, melyek szakszerű, integrált
H05

szemléletű tájékoztatást tudnak nyújtani távolsági és elővárosi vasúti, valamint helyi közlekedési kérdéseket illetően is, helyközi és

Szolgáltatásfejlesztés

távolsági autóbuszos átszállási lehetőségekre kiterjedően.
V
V01

Vasúti szolgáltatások (V): Átjárhatóságot, járatsűrűséget és internethozzáférést érintő intézkedések
Városi vasúti átjárhatóság javítása átmérős viszonylatszervezéssel
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Szolgáltatásfejlesztés

ID

Intézkedés csoportok és intézkedések

Intézkedés kategória

A vasúti személyszállítás kiszolgálás terén a belső zónában az önálló szakaszokon 15 perces járatsűrűség (fonódó szakaszokon ennél
V02

sűrűbb), a külső zónában pedig 30 perces járatsűrűség biztosítása az elővárosi vonalakon, egységes rendszerű ütemes és zónázó

Szolgáltatásfejlesztés

elővárosi menetrend mindegyik elővárosi vasútvonalon
V03
R
R01
R02

Internethozzáférés biztosítása a vasúti szolgáltatás igénybevételének teljes időtartama alatt (utasforgalmi létesítmények, járművek)

Szolgáltatásfejlesztés

Rendszer (R): Elavult jogszabályok és forgalmi szabályozás megújítása
Országos Vasúti Szabályzat (jelenleg a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet) megújítása
Vasútvállalati utasítások felülvizsgálata a Forgalmi Igazgatóság („F” jelű utasítások), a TEB Igazgatóság („E” jelű utasítások) és a
Pályalétesítményi Igazgatóság („D” jelű utasítások)

Üzemeltetés fejlesztés
Üzemeltetés fejlesztés

R03

Az állomási és a vonali forgalomirányítás feltételeit meghatározó Végrehajtási Utasítások felülvizsgálata

Üzemeltetés fejlesztés

R04

Vonattárolás és állomásoztatási szabályrendszer felülvizsgálata

Üzemeltetés fejlesztés

F
F01
F02
F03
F04
F05

Forgalom, informatika (F): Forgalomlebonyolítás hatékonyságának a növelése, informatikai fejlesztések
Utasítások (írásbeli rendelkezések, menetrendek, lassújel-kimutatások és egyéb, a vonatközlekedéshez szükséges (biztonságkritikus)
adatok) elektronikus továbbításához szükséges üzemeltetési szabályok megalkotása
A BKK által üzemeltetett Egységes Forgalmi Modell (EFM) részletesebb vasúti inputadatokkal történő fejlesztése és a vasúti módot
használó utasok viselkedésének pontosabb modellezése
Központi forgalomirányításba vont állomások és vonalszakaszok számának bővítése, KöFI és KöFE kiterjesztése Budapest és az
agglomeráció egész területére
Vasúti informatikai rendszer, vasúti informatikai szolgáltatás és további speciális alkalmazások fejlesztéséhez szükséges szabályzatok
és fejlesztési tervek megalkotása
Pontosság növelését, valamint a késések és zavarérzékeny esetek számának csökkentését támogató ellenőrzési és ösztönzőrendszer
kidolgozása mind a személy-, mind pedig a teherforgalomban.

Szolgáltatásfejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés
Infrastruktúra fejlesztés
Infrastruktúra fejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés

Az üzemeltetés során a megvalósult vasúti fejlesztési elemek állag- és szolgáltatási színvonalromlás megelőzésére való fokozott
F06

törekvés (ütemezett karbantartási terv szigorítása pénzügyi forrásokkal, rendszeres ellenőrzések sűrítése, karbantartások idejének és
mértékének szigorítása, minőségi követelmények szigorítása stb) és az állag- és szolgáltatási színvonal megőrzését szolgáló ösztönző

Üzemeltetés fejlesztés

eszközök kidolgozása (pl. elvárás fölötti színvonaljavulás jutalmazása).
F07
F08

A magán vasúttársaságok adminisztratív terheinek feltérképezése és az adminisztrációs terhek csökkentésére javaslatok
megfogalmazása Ferencváros rendező rendezőkapacitásának növelése érdekében
Egységes vasúti térinformatikai nyilvántartási rendszer bevezetése és fenntartása (BIM, vonalas közművek, építmények műtárgyak
pontos elhelyezkedése)

Szolgáltatásfejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés

A szolgáltatást nyújtó személyzet rendszeres képzése a minél szakszerűbb és gyorsabb információ- és egyéb módon való
F09

segítségnyújtás képességének elsajátítása érdekében. Ennek keretében, az inkluzív, befogadó hálózatfejlesztés részeként a
szolgáltatást nyújtó személyzet célirányú képzése az idősek és a fogyatékkal élők speciális igényeinek minél magasabb színvonalú
kielégítése érdekében.
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Szolgáltatásfejlesztés

ID
G
G01

Intézkedés csoportok és intézkedések

Intézkedés kategória

Gördülőállomány (G): Vasúti szolgáltatáshoz és utasigényekhez igazodó minőségi járművek üzemeltetési feltételeinek a
biztosítása
Elővárosi gördülőállomány fejlesztési tervének az összeállítása a kor igényeit teljesítő műszaki tartalommal, akadálymentességi
előírásokkal és kerékpárszállítási kapacitásokkal

Üzemeltetés fejlesztés

G02

Távolsági és nemzetközi forgalomban résztvevő gördülőállomány fejlesztések megtervezése, motorvonati üzem bevezetése

Üzemeltetés fejlesztés

G03

Járművek megfelelő műszaki, esztétikai és higiéniás állapotának szigorú előírása és rendszeres ellenőrzése

Üzemeltetés fejlesztés

G04

Az utasforgalomba kiadott járművek élet- és vagyonvédelmi jellemzőinek fejlesztése, feltételeinek kidolgozása

Üzemeltetés fejlesztés

G05

Gördülőállomány karbantartó rendszer létrehozása, karbantartó központ létesítésének megszervezése

Üzemeltetés fejlesztés

T

Teherszállítás (T): Vasúti teherszállítás versenyképességének javítása, a vasúti személyszállítás és teherforgalom
összhangjának megteremtése

T01

Országos teherfogalmi szállítási igények feltérképezése (piackutatás)

Szolgáltatásfejlesztés

T02

Országos teherforgalmi koncepció kidolgozása

Szolgáltatásfejlesztés

T03

A budapesti tehervonati közlekedés keretrendszerének a meghatározása (tehervonati szabályozásrendszer felülvizsgálata)

Szolgáltatásfejlesztés

T04
T05
T06
T07
T08
T09

Budapesti rendezőpályaudvari rendszer felülvizsgálata (Ferencváros és a használaton kívüli rendezőpályaudvarok szerepének
felülvizsgálata)
Ferencváros rendezési forgalmára vonatkozó, hosszú időtartamú (1-2 hónap) megfigyelésre alapozott tanulmány elkészítése, mely az
országos elegyrendezési koncepció felülvizsgálatához elengedhetetlen.
A vasúti forgalmat lassító, kisebb szakági beavatkozással kezelhető problémák megoldására a BAVS komplex céljaihoz igazodóan
cselekvési program kidolgozása és indítása
A Budapesten áthaladó vasúti teherforgalom ösztönzőkkel történő elterelése
A Budapestet elkerülő alternatív, de meglévő nyomvonalak fejlesztési lehetőségeinek a feltárása (77-82. sz. vonal útiránya, 44. sz.
vonal, illetve a Belgrád - Bécs irányt szolgáló Komárom - Székesfehérvár - Baja - Bácsalmás tengely)
A vasúti áruszállítás, illetve a logisztikai központok vasúti elérhetőségének és ezáltal versenyképességének javítására
ösztönzőrendszer kidolgozása

Szolgáltatásfejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés
Infrastruktúra fejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés
Infrastruktúra fejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés

T10

A kombinált fuvarozás előtérbe helyezése, félpótkocsis vasúti szállítás támogatási rendszer kialakítása

Városfejlesztés

T11

Iparvágány létesítés és üzemeltetés a nagyvasúti szabályozástól eltérő feltételrendszerének kidolgozása

Városfejlesztés

T12

Magánvasutak számára üzemi és karbantartó terület(ek) kijelölése

T13

Budapesti city logisztikai koncepció elkészítése a Budapesten belüli áruszállítási igények feltérképezésével

Z
Z01

Szolgáltatásfejlesztés
Városfejlesztés

Zöld intézkedések (Z): Káros környezeti hatások mérséklése, jövőbeli káros hatások megelőzése vagy mérséklése
Kihasználatlan, barnamezős, vasúti területek kijelölése, szennyezettségének felmérése, kármentesítésre szoruló vasúti területek
kijelölése
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Városfejlesztés

ID
Z02
Z03
Z04

Intézkedés csoportok és intézkedések
Környezeti szempontból érzékeny (karszt terület, vízbázisok, források, védett természeti, Natura területek) vasúti területeken okozott
környezetterhelés feltérképezése és a környezetterhelést mérséklő intézkedések végrehajtása
Ökológia szempontból értékes területek feltérképezése és e területek közötti kapcsolat biztosítása
A vasúti fejlesztések hatására megjelenő forgalom-átrendeződés által kiváltott zajterhelés változásához igazodó beavatkozások
meghatározása érdekében zajvédelmi felülvizsgálat elkészítése és a szükséges zajcsökkentési intézkedések végrehajtása

Intézkedés kategória
Városfejlesztés
Városfejlesztés
Városfejlesztés

Z05

Vasút ipari- és építészettörténeti emlékeinek azonosítása és rekonstrukciójának a megszervezése

Városfejlesztés

Z06

Illegális hulladéklerakók felszámolására és az illegális hulladéklerakás megelőzésére intézkedések megfogalmazása és végrehajtása

Városfejlesztés

Z07

Zöldfelületgazdálkodási tervek (városképi szempontokat is figyelembe vevő) fejlesztése

Városfejlesztés

I

Ingatlangazdálkodás (I): Hatékony és fenntartható ingatlangazdálkodás felétételeinek kialakítása
A Kormány, a Fővárosi önkormányzat és a MÁV közötti megállapodás a vasúti üzem számára nem szükséges területek közérdeknek

I01

megfelelő hasznosításáról, beleértve a stratégiai jelentőségű helyszínek köztulajdonban tartását addig, amíg azoknak a

Városfejlesztés

városfejlesztési célok szerinti felhasználásáról megfelelően egyeztett döntés nem születik.
A vasúti ingatlanok funkcióinak meghatározása: vasúti funkciókhoz szükséges ingatlanok, vasút számára fölösleges, de közérdekű
I02

területfejlesztéshez hasznosítható ingatlanok, valamint vasút és közérdekű területfejlesztés szempontjából fölösleges, ezért

Városfejlesztés

bérbeadható vagy értékesíthető területek meghatározása
I03
I04
I05

Vasút kompakt, a lehető legkisebb területhasználatot igénylő fejlesztésének szabályozási eszközökkel történő támogatása
Vasúti alulhasznosított területek funkcióváltására tervek kidolgozása vasútfejlesztési és területfejlesztési szempontok
figyelembevételével az érdekeltek, különösen a települési önkormányzatok bevonásával
A vasút által nem hasznosított ingatlanok értékbecslése

Városfejlesztés
Városfejlesztés
Városfejlesztés

Ingatlangazdálkodási koncepció (ingatlan portfólió értékelés, vasúti célú/hasznosítású eszközök gazdálkodásának megtervezése,
I06

bérlési és értékesítési lehetőségek vagy cserelehetőségek feltárása, támogatási szabályok feltárása és alkalmazása, érinett

Városfejlesztés

önkormányzatok fejlesztési elképzeléseivel való egyeztetés, befolyt bevétel felhasználásával kapcsolatos kérdések stb.) elkészítése
Á

Állomások (Á): A vasútállomások, vasúti létesítmények és térségének, utasforgalmi és települési funkcióinak felülvizsgálata,
valamint integrált (urbanisztikai szempontokat is figyelembe vevő) fejlesztése
A vasútállomások és megállóhelyek városi környezetének komplex szempontrendszer szerinti, integrált szemléletű megújítási tervei

Á01

(ideértve a minőségi környezet és a sokféle funkció együttes jelenlététnek biztosítását, így a városi kapcsolódásokat, kényelmes,
akadálymentes és biztonságos gyalogos megközelítést és közösségi közlekedési átszállási lehetőségeket, az állomási környezetek

Városfejlesztés

priorizált területhasználatát a ráhordó buszjáratok megállóhelyei, a K+R, a B+R és a P+R számára)
Á02
Á03
B

Elvágóhatás csökkentését szolgáló előírások (szabálytalan gyalogos átkelések elemzése, legális megoldásokkal történő kiváltása és új,
hiányzó kapcsolatok létesítésének a megkövetelése)
Az utasforgalmi területek és a hozzá vezető útvonalak megfelelő megvilágítása és térfigyelőkkel biztosításának előírása az élet- és
vagyonvédelem kívánalmainak megfelelően
Budapesten belüli vasúti infrastruktúra fejlesztés
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Városfejlesztés
Városfejlesztés

ID

Intézkedés csoportok és intézkedések

Intézkedés kategória

B01

Nyugati pályaudvar rövid távú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B02

Keleti pályaudvar rövid távú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B03

Déli pályaudvar rövid távú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B04

Déli pályaudvar – Kelenföld szakasz korszerűsítése

Infrastruktúra fejlesztés

B05

Ferencváros – Kelenföld kapacitásbővítés

Infrastruktúra fejlesztés

B06

Belső körvasút rövid távú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B07

Gubacsi híd felújítása

Infrastruktúra fejlesztés

B08

Ferencváros állomás rövidtávú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B09

Déli pályaudvar térségét – Nyugati pályaudvart összekötő vasúti alagút (DNA)

Infrastruktúra fejlesztés

B10

A Déli pályaudvar térségét és Nyugati pályaudvart összekötő vasúti alagúthoz kapcsolódó felszíni kapacitív fejlesztések a Városligeti
elágazás térségében

Infrastruktúra fejlesztés

B11

Nyugati pályaudvar hosszú távú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B12

Nyugati pályaudvar – Rákospalota-Újpest szakasz fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B13

Belső körvasút hosszú távú fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B14

Külső körvasút fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B15

Népliget megállóhely létesítése

Infrastruktúra fejlesztés

B16

Kőbánya felső – Rákos szakasz fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B17

Kelenföld állomás és térsége - kapacitás biztosítása átmenő vonatok számára

Infrastruktúra fejlesztés

B18

Kelenföld állomás és térsége - fordítókapacitás biztosítása

Infrastruktúra fejlesztés

B19

Kőbánya-Kispest állomás távlati fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B20

HÉV-kapcsolat kialakítása Pesterzsébeten

Infrastruktúra fejlesztés

B21

Horog utcai delta kiépítése

Infrastruktúra fejlesztés

B22

Déli pályaudvar területének rendezése

Infrastruktúra fejlesztés

B23

Keleti pályaudvar hosszú távú fejlesztése,

Infrastruktúra fejlesztés

B24

Ferencváros térségében szükséges kapacitásfejlesztések

Infrastruktúra fejlesztés

B25

Közvetlen Duna-híd kapcsolat biztosítása a 150-es vonalról

Infrastruktúra fejlesztés

B26

Városligeti delta fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B27

Királyvágány fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

B28

Betétjárati fordítókapacitás növelése a Liszt Ferenc repülőtéren

Infrastruktúra fejlesztés

B29

Óbuda – Kaszásdűlő kapcsolat fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés
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ID

Intézkedés csoportok és intézkedések

K

Fővároson kívüli vasúti infrastruktúra fejlesztés

Intézkedés kategória

K1

Kelenföld – Törökbálint kapacitásbővítés

Infrastruktúra fejlesztés

K70

Rákospalota-Újpest - Dunakeszi-Gyártelep kapacitásbővítés

Infrastruktúra fejlesztés

K71

Rákospalota-Újpest - Veresegyház – Vác vonal fejlesztése, szakaszos kétvágányúsítása

Infrastruktúra fejlesztés

K80

További kapacitásbővítés a 80a vasútvonalon

Infrastruktúra fejlesztés

K100

Liszt Ferenc Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának megvalósítása

Infrastruktúra fejlesztés

K120

További kapacitásbővítés a 120a vasútvonalon

Infrastruktúra fejlesztés

K142

142-es sz. vasútvonal fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztés

K150

Ferencváros – Soroksár 2. vágány létesítése

Infrastruktúra fejlesztés

E

Egyéb infrastrukturális fejlesztések

E1

Központi forgalomirányítás, központi utastájékoztatás kiépítése

E2

Elővárosi vonalak mentén (vonalanként differenciáltan) lokális fejlesztések

E3

A vasút Budapest áruforgalmi kiszolgálásában való szerepének bővítése (City logisztika)

E4

Elővárosi járműelőkészítő, karbantartó és tároló funkciók elővárosi fordítóállomásokra telepítése

Infrastruktúra fejlesztés

E5

A növekvő forgalomhoz vontatási energiaellátórendszer szükség szerinti bővítése

Infrastruktúra fejlesztés

E6

Budapest (és elővárosi térségének) tehervonati elkerülését segítő fejlesztések

Infrastruktúra fejlesztés

1. táblázat: Intézkedések összefoglalása
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Üzemeltetés fejlesztés
Városfejlesztés
Városfejlesztés

2.2 A BAVS összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A BAVS más tervekkel való összhangjának vizsgálatához előzetesen meghatározásra került
mindazoknak a környezeti-, természetvédelmi terveknek, stratégiáknak, programoknak a
köre, amelyek közvetett vagy közvetlen módon kapcsolatba hozhatók a stratégiával:












Környezet- illetve természetvédelmet érintő stratégiák, tervek
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024
Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 és Nemzeti Természetvédelmi
Alapterv
Nemzeti Tájstratégia 2017-2026
Nemzeti Biodiverzitás Stratégia II. 2015-2020
Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) 2017-2030-(2050)
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 2017-2020-(2030)
Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
Budapest Zöldinfrastruktúra Stratégiája

Országos, térségi és fővárosi fejlesztési, valamint rendezési tervek:






Országos Területrendezési Terv
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
Budapest Hosszútávú Fejlesztési Koncepció 2013-2030
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv 2017

A fentiekben felsorolt tervekben, stratégiákban meghatározott célkitűzések közül kerülnek
kiválasztásra azok a célok, célkitűzések, amelyek a környezetvédelmi célkitűzések
szempontjából relevánsak.

Az Európai Unió közlekedéspolitikája
Az európai közlekedéspolitika legfontosabb célja olyan közlekedési rendszer létrejöttének
elősegítése, amely magas színvonalú mobilitást biztosít, hozzájárulva ezáltal az életminőség
javulásához, a gazdasági fejlődéshez és a versenyképesség növekedéséhez, mindezek
mellett pedig hatékonyabban használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat.
Az uniós cél megvalósítását a BAVS azáltal segíti elő, hogy a vasúti szolgáltatási színvonal
javításával magas színvonalú mobilitást biztosít, miközben az alacsony károsanyagkibocsátású és magasabb komfortfokozatot biztosító járművekkel a budapestiek
életminősége is javul. A települési funkciók kiszolgáláshoz igazított vasúti állomások és
megállók hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez és a versenyképesség növekedéséhez.
A BAVS a teherforgalom figyelembevételével az unió TEN-T vonalakra meghatározott
előírásainak is igyekszik megfelelni.
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(Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (96/2005. (XII.25.) OGY határozat))
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció fő célja, hogy 2020-ra Magyarország Európa egyik
legdinamikusabban fejlődő országa legyen, ahol emelkedik az emberek életszínvonala, és
javul életminőségük.
A stratégia fizikai elérhetőség javulása részcélja a közlekedés fejlesztése révén valósulhat
meg. Ennek keretében elengedhetetlen a környezetkímélő, illetve a közlekedés biztonságát
növelő fejlesztések (vasúti közlekedés, kötött pályás városi és elővárosi közlekedés,
történelmi városmagok tehermentesítése, elkerülő utak, vízi utak, gyalogos és kerékpáros
közlekedés) előtérbe helyezése.
A stratégiai célok elérését segítő, vasúti szállítással kapcsolatos közlekedési feladatok
különböző beavatkozási területeken a következőket jelentik:






A „befeketés a gazdaságban” területén Dinamikus és interaktív IT-tartalom- és
szolgáltatásfejlesztés keretében ösztönözni és támogatni az IKT-alapú tartalmak
alkalmazását (e-közlekedés).
A „befektetés a környezetbe” területén hazánk nemzetközi elérhetőségének javítása, a
logisztikai csatlakozások fejlesztése keretében az áthaladó nemzetközi kereskedelem
és a belföldi szállítások logisztikai kiszolgálása érdekében korszerű közlekedési
infrastruktúra biztosítása, kombinált szállítás elterjesztése.
A „befektetés a környezetbe” területén a helyi közösségi és települési
közlekedésfejlesztés keretében a városi közforgalmú közlekedést támogatni az egyéni
közlekedéssel szemben, környezetkímélő közlekedést megteremteni, valamint
intelligens közlekedési rendszerek kialakításával javítani a közlekedés szervezését és
az utasoknak nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A BAVS céljait a vasúi szolgáltatás színvonalának növelésén keresztül kívánja elérni, ami a
szűk vasúti kereslet felszámolása mellett az emberek életszínvonalának és életminőségének
javulását is eredményezi.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) (2014-2020),
jövőkép és célrendszer 2030-ig
A stratégiai dokumentum 2030-ig szóló, hosszú távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat
és elveket határoz meg. Az OFTK jövőképe, hogy Magyarország 2030-ban Kelet-KözépEurópa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz.
A közlekedés (ezen belül a vasúti közlekedés) a jövőkép elérését segítő ”Térségi
potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet” átfogó célon belül, az „Összekapcsolt
terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása” speciális célon keresztül kapcsolódik az OFTKhoz. Továbbá a környezetbarát szállítási móddal a „Természeti erőforrásaink fenntartható
használata, értékeink megőrzése és környeztünk védelme”, valamint a logisztikai ágazat
fejlesztésén keresztül „A versenyképes, innovatív hálózati gazdaság” átfogó célok
megvalósulását is támogatja.

37

Az OFTK szerint a vasúti közlekedést érintő közlekedésbiztonsági fejlesztéspolitikai
feladatok:












A vasúti közlekedés javítása érdekében alapvető prioritás a vasúti fő- és mellékvonalhálózat, valamint a regionális mellékvonalak és kiszolgáló létesítmények
korszerűsítése, egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, megfelelő korszerűsítése,
egyenlő esélyű hozzáférésnek biztosítása, megfelelő fenntartása. Kiemelt cél 2020-ra
a TEN-T törzshálózati teherszállítási korridorokhoz kapcsolódó vonalain a
hagyományos vasúti infrastruktúra átjárhatósági műszaki előírások szerinti fejlesztése
a határokig. A vasúti személyi közlekedésben kitűzött cél az átlagsebesség növelés, a
nagyobb városok közötti összeköttetések kiépítése, minden megyeszékhely
becsatolása a villamosított vasúthálózatba, valamint a vasúti szolgáltatás
színvonalának emelése.
A vasúti áruszállítás részarányának és teljesítményének növeléséhez a szállítási idők
csökkentése mellett a kombinált közlekedési módok speciális feltételeinek
megteremtése a fő feladat.
Szükséges a vasúti pályaudvarok rekonstrukciója, a parkolási lehetőségek fejlesztése,
a helyi közösségi közlekedés elérhetőségének biztosítása.
Fontos feladat a pénzügyileg önfenntartó közlekedési rendszer kialakítása.
Az ország agglomerációiban az elővárosi közlekedési rendszerek, a funkcionálisan
összetartozó térségeiben integrált közlekedési rendszerek fejlesztése.
Intermodális csomópontok létrehozása.
A helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangolása, korszerűsítése, fejlesztése a
környezetbarát és az alágazatok együttműködése (a járműpark, kiszolgáló
létesítmények és az utastájékoztatás) révén kombinált közlekedési módok előtérbe
helyezése.
Szükséges a közösségi közlekedés akadálymentesítése, az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosításának elvének érvényre juttatása.

Területi prioritások:










A közösségi közlekedés fejlesztése, korszerűsítése elengedhetetlen a leszakadt térségek
felzárkóztatása, az életminőség egyenlőtlenségeinek mérséklése, az esélyegyenlőség
megteremtése szempontjából.
Kedvezmény és tarifarendszer átalakítása
Kötöttpályás és autóbuszos személyszállítás menetrendi összehangolása,
racionalizálása, párhuzamosságok felszámolása
A lehetőségek figyelembevételével a kötöttpályás személyszállítás előnyben
részesítése, közút rá- és elhordási szerepének erősítése
A közlekedési módok közötti zökkenőmentes váltás biztosítása (intermodális
csomópontok, P+R és B+R parkolók, ütemes menetrend)
A közösségi közlekedési rendszer egészében az átlagsebességek növelése
Az elavult eszközpark igényeknek és a költségvetési helyzetnek megfelelő megújítása,
különös tekintettel a környezetkímélő megoldások és akadálymentesítés biztosítására
Az elektronikus jegyrendszer bevezetése.

Az OFTK szerint a vasúti közlekedést érintő logisztikai fejlesztéspolitikai feladatok:


Fenntartható szállítás, a tranzitgazdaság fenntarthatóság követelményeire tekintettel
lévő fejlesztése.
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A hazai logisztikai szolgáltató központok rendszerének (intermodális-, regionális-,
helyi-, vállalati logisztikai szolgáltató központok) átfogó stratégia mentén való
továbbfejlesztésének támogatása, minősítési rendszerek bevezetése.
A RO-LA rendszerek újraindítása, átfogó (infrastruktúrán és szervezési- szabályozási
feladatokon alapuló) fejlesztése.
Az országos törzshálózati vonalakon jelenleg meglévő sebességkorlátozások (lassú
jelek) folyamatos, tervezett felszámolása szükséges.
A TEN-T hálózaton a tengelyterhelés 225 kN-ra történő emelése, az ütemes menetrend
színvonalas működéséhez szükséges fejlesztések (kétvágányúsítás, központi
forgalomirányítási rendszerek létesítése) megvalósítása szükséges.
A gördülőállomány korszerűsítésének támogatása (pl. kifordítható vasúti kocsik
beszerzése), a vonalak villamosítása (energiafelhasználás csökkentése), a vasúti
közlekedésbiztonság emelését célzó fejlesztések megvalósítása.

Területi prioritások:


Vasúti-közúti-vízi-úti kapcsolatok fejlesztése

Nemzeti Vasúti Koncepció 2030
A koncepció célja összefoglaltan kezelni azokat a vasútfejlesztési, üzemeltetési és
közlekedésszervezési kérdéseket,

melyek

segítségével a

hazai vasúti közlekedés

versenyképessége növelhető, a jövőben rendelkezésre bocsátandó uniós források
felhasználása megfelelően előkészíthető, és amely irányt mutat a vasúti területen
elvégzendő beavatkozások kialakításában.
A koncepció által megfogalmazott fejlesztéspolitikai beavatkozások a BAVS intézkedései
között is megjelennek:












Személyszállító vasúti és HÉV járművek beszerzése: 134 db új motorvonat, 340 db új
személykocsi, 85 db új villanymozdony és 55 db HÉV járműszerelvény beszerzése a
következő évtizedben
Állomások és megállóhelyek korszerűsítése: A legalább 1000 fő/ nap forgalmú
állomásokon magasperon kialakítása, perontetők felújítása vagy újak létesítése,
akadálymentesítés, P+R és B+R kialakítása, utastájékoztatás és állomásépületek
korszerűsítése, vagyonbiztonság növelése. A 100 fő/nap utasszámot meghaladó vagy
egyéb szempontból fontos állomásokon utaskomfort költség-hatékony javítása.
TEN-T hálózat pályázatfejlesztés: Az uniós műszaki előírásoknak való megfelelés
2030-ig a törzshálózaton, s 2050-ig az átfogó hálózaton.
Elővárosi (nem TEN-T) vasúti korszerűsítések: Ezek zömében HÉV vonalak fejlesztéseit
foglalják magukba. Az egyéb elővárosi vonalakon a szűk keresztmetszet felszámolása,
a teherforgalmi igényektől függően a villamosítás és utasforgalmi létesítmények
fejlesztése merülhet fel.
Nem TEN-T cross border pályaberuházások
Árufuvarozási tranzitszerepünk erősítése, terminálhálózat fejlesztés: Ide tartozik
Budapest 60 km-es körzetében 740 méter hosszú tehervonatok fogadására alkalmas
tároló-vágányok kiépítése, amennyiben a Budapestet délről elkerülő V0 vasútvonal
nem épül meg.
Vasúti tesztpálya kialakítása
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Vasúti jogharmonizáció feladatai
Egyéb feladatok: vasúti pálya további állapotromlásának megállítása, TEN-T hálózat
felülvizsgálata, teherfuvarozási szegmensekkel kapcsolatos intézkedések.

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS) (2014)
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia a magyar közlekedés hosszú távú
nemzeti fejlesztési terve, ezáltal a magyar közlekedéspolitika elkövetkező éveinek egyik
meghatározó dokumentuma, s az európai és hazai koncepcionális dokumentumok
figyelembevételével készült.
Az NKS alapvető, gazdaság és jólét mobilitási feltételeink biztosítása mellett társadalmi
célként a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok
érvényesülése is szerepel.
A piaci folyamatokra épülő átfogó forgalmi prognózisa – mely 2020, 2030 és 2050 évekre
készült el – összességében helytállónak tekinthető. Az áruszállítási teljesítmények válság
utáni normalizálódását 2015-2020 közötti időszakra tette, és azután egy GDP változás
vezérelt növekedéssel számolt. A személyszállítási kereslet vonatkozásában szintén a
növekedést vetítette előre a csökkenő-stagnáló népesség ellenére. Alapvetően mindkét
prognózis igaz, de látható, hogy a magyar ipar strukturális átalakulása, a szabályzó
rendszerek változása, valamint a GDP gyorsabb bővülési üteme a közúti szállítás gyorsabb
ütemű növekedéséhez vezetett. A vasúti áruszállításban az összvolumen-feltételezések
helytállóak, de a belső struktúra eltolódott az irányvonati közlekedés felé. Kínának az
európai régióval folytatott kereskedelme jelentősen nőtt 2016 és 2017 között, ami a Dél- és
Nyugat-Európa közötti tranzitáramokat a trendtől eltérően erősítette, így az 1-es és a 150es

vasútvonal

forgalmát

lényegesen

befolyásolta.

A

vasúti

személyszállítás

a

járműkorszerűsítések és a pályafelújítások következtében a növekvő mobilitási igényből
képes volt új utasokat nyerni, így az NKS-ben megfogalmazott passzív forgatókönyvhöz
képest növekvő utasforgalom mutatható ki elsősorban az elővárosi és a nemzetközi
szegmensben.
A BAVS szempontjából releváns stratégiai eszközök voltak:




Budapest vasúti áteresztőképességének fejlesztése
Szűk keresztmetszetek felszámolása (TEN-T és országos hálózat)
Elővárosi vasút fejlesztése

Az NKS alapján a projektgenerálás mindhárom eszközcsoportban megtörtént. A
folyamatban lévő beruházások a következők:





Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése,
Budapest, Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése és kapcsolódó ETCS2
vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése,
Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése és kapcsolódó ETCS2
vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése.
Érd – Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése
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Rákos – Újszász – Szolnok vasúti vonalszakasz központi forgalomirányítási,
biztosítóberendezési és távközlési munkái

A fejlesztések eredményeképpen a Budapestre bevezető vasútvonalak közül elsősorban az
esztergomi, illetve a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalcsaládok esetében várható
érdemi áttörés, valamint a Kelenföld-Dunaújváros és a Rákos-Hatvan vonalakon a zónázó
közlekedés bevezetése.
A budapesti áteresztőképesség szempontjából kiemelt jelentőségű Déli összekötő vasúti
Duna-híd korszerűsítése az eredeti ütemezéshez képest eltolódott, illetve a csatlakozó
Kelenföld-Ferencváros szakasz 3 vágányú átépítése még csak előkészítésnél tart.
Már az NKS és az annak keretében elkészült Országos Vasútfejlesztési Koncepció is igazolta,
hogy a budapesti vasúti hálózat kapacitáshiányának feloldása a vasúti áruszállítás
tekintetében indokolt lenne, és ebben egy elkerülő vasútvonal építése társadalmi
hasznosság oldaláról számottevő hasznokkal járna magas közgazdasági költségek mellett.
Az erősödő vasúti áruszállítás az érvrendszert csak alátámasztotta, de a szükséges
beavatkozások időben tolódtak.
Budapest és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bekötése az európai nagysebességű
hálózatba, illetve a 100-as sz. vasútvonal bővítésének előkészítése megkezdődött, de
egyelőre csak tervezési fázisban van.

Logisztikai Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020)
A Logisztikai Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) átfogó célja, hogy Magyarországon
a 2014-2020 közötti időszakban a logisztikai erőforrások, kapcsolatrendszer és innováció
fejlődésének elősegítése által az elvárt nemzetgazdasági súlyának megfelelően növekedjen
a logisztikai ágazat hozzájárulása a vállalati és nemzetgazdasági szintű versenyképességhez.
A logisztikai ágazat specifikus céljai a logisztikai infrastruktúra mentén kapcsolódnak a
BAVS-hez:






A csomóponti infrastruktúra Budapest-központúságának oldása
Logisztikai központok együttműködő rendszerének kialakítása
A határmenti logisztikai együttműködés fejlesztése az EU közlekedési folyosóival
összehangoltan
A meglévő és fejlesztendő csomóponti infrastruktúra jelentette potenciál fokozott
kihasználása
A logisztikai tevékenység környezeti fenntarthatóságának növelése

A logisztikai kapcsolatok a „Kedvezőbb feltételek biztosítása a határon átnyúló logisztikai
szerepvállaláshoz, Magyarország váljon vonzóbb logisztikai befektetési célponttá”
specifikus cél is támogathatja a BAVS megvalósulását.
A cél megvalósulását és a BAVS-t is érintő eszköze a logisztikai infrastruktúra-fejlesztés
támogatása.
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A fenntartható logisztikai tevékenysége közül a city logisztika érinti a BAVS-t, ami
városokban jelentkező, a kereskedelem, az ipar, valamint az egyéb szolgáltatások (pl.
egészségügy) által generált diszperz áruellátási feladatok műszaki-gazdasági, valamint
szervezési szempontból hatékony és környezetbarát összehangolását jelenti, kiemelten az
ezzel kapcsolatos áruszállítási, rakodási és raktározási feladatok megvalósítását egy közösen
üzemeltetett logisztikai infrastruktúra igénybevételével. Ebben a tekintetben a főbb
általános fejlesztési irányok:






a belvárosok revitalizációja,
utolsó mérföld probléma kezelése,
city logisztika, a GATEWAY,
valamint a városi inverz-logisztikai funkciók összevont megoldási lehetőségeinek
vizsgálata (szinergia elemzés)
a lehetséges ösztönzők, támogatások alkalmazásának vizsgálata

A hálózati közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban a vasúti hálózati
infrastruktúrára megfogalmazott teendők:









a komplex rekonstrukciók felgyorsítása, legalább a transz-európai hálózatokhoz
kapcsolódó vonalakon,
a hálózat minőségi mutatóinak szisztematikus javítása, pl.
 a kétvágányú vonalak arányának növelése,
 a villamosított vonalak arányának növelése,
 az árutovábbítás felgyorsítása érdekében az átlagos engedélyezett sebesség
növelését, illetve az állandó sebességkorlátozással érintett szakaszok
arányának csökkentését elősegítő fejlesztések,
 a biztosítóberendezések korszerűsítése,
 vasúti lassú jelek felszámolása,
 a 225 kN-os tengelyterhelésre alkalmas vonalhossz arányának növelése,
 a nagytömegű sínek arányának növelése (a sebesség és a tengelyterhelés
emelhetősége érdekében)
a szintbeni közúti keresztezések számának és sűrűségének csökkentése
szűk keresztmetszetek (pl. folyami hidak kis száma) kezelése,
új technológiák és szervezési eljárások bevezetése,
távközlési rendszerek fejlesztése, a GSM-R bevezetés felgyorsítása,
átlátható, egyszerű szabályzó rendszer, vasúti belső szabályzatok piaci igényekhez
való igazítása

Budapest 2030, hosszú távú fejlesztési koncepció
A koncepció Budapest környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település
egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra ‐ 10 évet
meghaladó időre szóló ‐ meghatározó dokumentuma.
A BAVS céljai között megjelennek a Budapest 2030 koncepcióban meghatározott fejlesztési
irányok.
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Budapest 2030 koncepció a közlekedést is érintve a következő fejlődési irányt határozza
meg:




a
közúti
közlekedésből
származó
környezeti
terhelés
mérséklésének
figyelembevételével a kötöttpályás közlekedési elemek mentén koncentrálódnak és
indulnak el jelentős nagyságrendű fejlesztések,
a központrendszer, a vegyes használat és a jó közösségi közlekedés kialakulása révén
csökkennek a gépjárművel való közlekedési igények, a „kis távolságok előnyben
részesítése” fejlesztési szemponttá válik;

Mindezek alapján a koncepció a város két fő térségének átalakulását preferálja, melyek közül
az egyik érinti a vasútat:


A Duna-menti és átmeneti zónában nyolc sugárirányú tengely mentén, elsősorban
meglévő és tervezett kötöttpályás közlekedési elemek mentén, kihasználatlan
barnamezős területeken városközpontot mentesítő mellékközpontok kialakítása.

A városfejlesztési koncepció 17 (egymással átfedő) célt határoz meg:



a 3 szemléleti alapvetést (élhetőség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség) tükrözve, és
a 4 átfogó cél (1, Budapest az európai városhálózat erős tagja, 2, érték- és tudásalapú,
fenntartható gazdaság, 3, harmonikus, sokszínű városi környezet, 4, javuló
életminőség, harmonikus együttélés) figyelembevételével.

A koncepció a célok részletes bemutatásakor pontosítja a célok tartalmát és meghatározza
a célok megvalósításának lehetséges eszközeit, továbbá néhány részcélra területspecifikus
feladatokat is megfogalmaz. A vasúti közlekedés fejlesztése a koncepció 17 céljai közül 4
célt érint, s a megvalósításukra meghatározott lehetséges általános eszközök között a
közlekedési kapcsolatok fejlesztése mellett legyakrabban a vasútállomás- és vasúti
infrastruktúra-fejlesztését sorolja fel.
A koncepcióban 2., „Partnerség – a jövő közös tervezése a térségben és országosan” célhoz
kapcsolódóan megfogalmazott, vasúti közlekedést érintő, tematizált feladatok:
2.4. Az elővárosi vasúti közlekedés integrált szemléletű fejlesztése, ami igényli






a vasúti pályák, állomások, technikai berendezések és a járműpark korszerűsítését,
a vasút kapacitásának – egyes esetekben vágánybővítéssel járó – növelését,
megbízhatóságának és szolgáltatásainak lényeges javítását
az ütemes menetrendet, csúcsidőben 15-20 perces járatsűrűséggel
a vasúti közlekedés ráhordó- és elhordó rendszerekkel integrált kezelését, beleértve az
intézményi integrációt
a HÉV fejlesztését
A megvalósítás lehetséges általános eszközei:






Jármű beszerzés;
Új vasútállomások létesítése a fővárosban;
A fővárosi vágányhálózat és az állomások műszaki fejlesztése (tájékoztató rendszer,
közösségi terek);
Általános szolgáltatási színvonal növelés,
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Intézményi integráció.

2.6. A közlekedési eszközváltás feltételrendszerének biztosítása a várostérség
településein, amihez




folytatni kell az eszközváltás lehetőségét biztosító P+R és B+R parkolók létesítését (a
kerékpáros forgalom esetében a kerékpárok vasúton történő továbbszállításának
igényét is figyelembe véve),
a parkolási létesítményeket elsősorban a kötöttpályás hálózatokhoz kapcsolódva
célszerű létrehozni.
A megvalósítás lehetséges általános eszközei:




Parkoló területek, műtárgyak építése;
Vonzó használati feltételek kialakítása.

A koncepcióban 4., „Budapest nemzetközi és európai szerepkörének erősítése” célhoz
kapcsolódóan megfogalmazott, vasúti közlekedést érintő, tematizált feladat:
4.11. A hagyományos vasúti közlekedés fejlesztése és a nagysebességű vasúti
kapcsolatok kialakítása, ennek érdekében





az országos hálózaton a sebesség és minőség érdekében megkezdett rekonstrukciós
munkák folytatása (ahol ez indokolt vágánybővítéssel összekötve)
Budapest elkerülését biztosító, harántoló vasúti kapcsolat építése, hogy a városon
belüli vasúti pályák mentesüljenek a tranzit áruszállítás terheli alól (V0)
fej- és átmenő pályaudvarok fejlesztése, a vasútvonalak összekötése, kapacitásuk és
üzembiztonságuk növelése
nagy sebességű vasút fejlesztésével a Kelenföldi pályaudvar és – térszint alatti
vezetéssel – a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér összekötése
A megvalósítás lehetséges általános eszközei:





Pályaudvarok fejlesztése;
Városi vágányhálózat fejlesztése;
Nagysebességű vasúti közlekedési rendszer létrehozása.
A cél megvalósításának területspecifikus eszközei:







Belső zónában:
 A fejpályaudvarok és a városon belüli vasúti pályák felújítása;
 Közvetlen belváros – repülőtér kötöttpályás kapcsolat létrehozása.
Átmeneti zónában:
 A nagysebességű vasúti közlekedés kialakításának biztosítása a Kelenföldi
pályaudvaron;
 Az alulhasznosított vasúti területek revitalizációja.
Elővárosi zónában:
 Közvetlen belváros – repülőtér kötöttpályás kapcsolat létrehozása;
 Nagysebességű vasúti közlekedés kialakításának biztosítása repülőtéri
megállóval.

A koncepció az 5., „Egészséges környezeti feltételek megteremtése” cél között fogalmazza
meg a közlekedés (köztük a vasút) okozta zajterhelés elleni védelmet az elővárosi zónában.
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A koncepcióban a 11., „Intelligens mobilitás” célhoz kapcsolódóan megfogalmazott, vasúti
közlekedést érintő tematizált feladat:
A fővárosi közösségi közlekedésben a 11.4 Városi (és elővárosi) vasúti közlekedés
fejlesztése, ennek érdekében




A meglévő és kiterjedt fővárosi vasúti hálózaton meg kell teremteni a városon belüli
vasúti közlekedést, a hagyományos városi közösségi közlekedés integráns részeként.
Amihez szükséges a hagyományos városi közösségi közlekedési hálózatokra való
átszállás feltételeinek megteremtése, valamint a járművek és állomások fizikai
állapotának lényeges javítása.
A megvalósítás lehetséges általános eszközei:
 Jármű beszerzés;
 Vágányhálózat fejlesztése;
 Átszálló kapcsolatok kiépítése;
 Megfelelő épített környezet létrehozása.

Budapest Főváros Településszerkezeti Terv 2017
A hosszútávra szóló (10 évet meghaladó) Budapest Településszerkezeti Tervének célja, a
főváros közlekedését komplex egységként kezelve – a területrendezési tervekben
meghatározott nemzetközi és országos prioritások figyelembevételével – egy olyan,
területileg (zóna-rendszer alapján) differenciált rendszer kialakítása, mely egy élhető,
gazdaságosan működtethető város, folyamatosan fenntartható fejlődését biztosítja.
A Terv a városfejlesztési koncepción alapulva határozza meg Budapest területeinek
területfelhasználás szerinti besorolását. Ebben a besorolásban a vasúti területek, mint
kötöttpályás közlekedési területek szerepelnek, melyek mentén beépítésre szánt és nem
szánt területek egyaránt megtalálhatóak. (A közlekedési területek többsége beépítésre nem
szánt

területnek

minősül.)

Az

intermodális

és

átszálló

csomópontnak

számító

vasútállomások környékén többszintes területhasználat is lehetséges.
(A Terv kimondja, hogy kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) szélessége növelhető a TSZT
(Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) előzetes módosítása
nélkül új állomás és megállóhely építésekor vagy meglévő átépítésekor és áthelyezésekor,
különszintű keresztezés létesítésekor vagy környezetvédelmi berendezés telepítésekor,
továbbá különszintű közúti vasúti keresztezésekben felüljáró helyett aluljáró építése esetén.
A vasútvonalak védőtávolságának meghatározásakor a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
38. § (10) bekezdése az irányadó.)
A vasúti közlekedés által érintett területek pontosabb, fővárosi településszerkezeti terv
szerinti besorolása csak a pontos nyomvonal ismerete alapján lehetséges, mely nyomvonal
meghatározása nem a stratégia, hanem egy későbbi megvalósíthatósági tanulmány feladata
lesz.
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Országos és Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szabályozza az ország egészének, valamint egyes kiemelt térségeknek a térségi
területfelhasználás feltételeit.
Az egyes területek övezeti besorolása alapján a budapesti vasútvonalak közül a 142-es
vasútvonal halad legközelebb világörökségi, illetve honvédelmi és katonai célú területekhez.
A területrendezési terv által definiált országos jelentőségű műszaki infrastruktúrákból a
budapesti vasúti közlekedés a következő műszaki infrastruktúrákat érintik közvetlenül:
4/2 melléklet:


Meglévő vasúti hidak: Budapest (III. ker.) – Budapest (IV. ker.), Budapest (XI. ker.) –
Budapest (IX. ker.)

4/3 melléklet





Tervezett nagysebességű vasútvonalak: Kelenföld és Ferihegy vasútállomásokon
keresztül Ausztriától Szerbia és Románia felé, Horvátországtól Ukrajna felé
Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák: 1-es, 2-es, 30-as, 40-es, 70-es, 71-es,
80-as, 100-as, 120a-as, 142-es, 150-es, 235 (XXIII. ker. Soroksár, Soroksár Terminál),
Budapesti körvasutak (201, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 216, 217, 219, 220,
221)
Tervezett országos törzshálózati vasúti pályák: V0 (Budapestet délről kerülő
vasútvonal), 100d (Budapest [X. kerület, Kőbánya-Kispest] - Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér 2. terminál – Üllő)

A törvény tartalmazza a Budapesti Agglomeráció, mint kiemelt térség előírásait és a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét is. A jogszabály 1/1. melléklete sorolja fel a
Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeket. A 7. mellékletében szereplő Szerkezeti
Terv szerint Budapest vasútvonalai a belső és átmeneti zónában leginkább települési
térségeket, a Duna-menti és elővárosi zónákban már kertes, mezőgazdasági, és
erdőgazdálkodási térségeket érintenek. A Nyugati pályaudvar, a repülőtér, Kőbánya-Teher
és a Déli pályaudvar, a 150-es vasútvonal, Dunavarsány és Délegyháza környékén sajátos
területfelhasználású térségek is érintettek.
A jogszabály 9. mellékletében szerepel a Budapesti Agglomeráció területén található térségi
műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények felsorolása:




Meglévő országos vasúti mellékvonal (VIII. ker. Józsefváros – IX. ker. Ferencváros, VIII.
ker. Józsefváros – IX. ker. Kőbánya felső)
Meglévő térségi logisztikai központok: XXIII. ker. (Budapesti Intermodális Logisztikai
Központ), XXI. ker. (Csepel-Szabadkikötő), XXII. ker. (Nagytétény)
Tervezett térségi logisztikai központok: XVIII. ker. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér térsége
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A BAVS közvetetten, a budapesti vasútvonalakhoz kapcsolódó országos és térségi
jelentőségű közutakat, repülőtereket, kerékpárutakat, kikötőket, villamosvezetékeket és
P+R parkolókat is érint.
A budapesti vasútvonalak által érintett térségek pontosabb szerkezeti és övezeti besorolása
későbbi tervezési fázisban, a programok és projektek szintjén, konkrét nyomvonal/ak
alapján lehetséges.

Barnamezős területek fejlesztése – Tematikus fejlesztési program (2014)
A barnamezős területek fejlesztése elnevezésű Tematikus Fejlesztési Program (TFP) célja,
hogy meghatározza a barnamezős területek jövőbeni fejlesztésének irányait és koordinált,
egységes keretbe rendezze a stratégiai célok megvalósítását, a térségi potenciál kiaknázását
leginkább segítő fejlesztéseket. A stratégia az alábbi négy kiemelt célt fogalmazza meg:
1. Funkcióhiányok megszüntetése a gazdaságilag racionális vegyes területhasználat
preferálásával és a zöldfelületi rendszer bővítésével
2. Fenntartható gazdasági növekedést támogató fejlesztés
3. A megújulást akadályozó tényezők minimalizálása
4. Átmeneti hasznosítás támogatása
E célokhoz összesen 44 projektjavaslat érkezett a tervezési folyamat résztvevőitől,
amelyeknek jelentős része felhagyott gyárterületek vagy egykori közlekedési célú, jelenleg
használaton kívüli területek helyzetének rendezésére, funkcióváltására irányul.
A Budapest 2030 szerint ezek a területek lehetnek a magjai a városfejlesztési
elképzeléseknek,

amihez

ezen

területek

újra

pozicionálása,

átstruktúrálása

és

újrahasznosítása szükséges.
A helyzetértékelés szerint Budapesten a legnagyobb összefüggő barnamezős területek
elsősorban az átmeneti zónában, főképp vasúti területek határos térségekben, továbbá
Csepelen és Dél-Budán találhatók.
A vasúti közlekedést érintő barnamezős projektek 2020-ig:





Fővárosi Önkormányzat FŐV-05 Rákosrendező területén fejlesztése 3000 M Ft
Kerületi önkormányzat I-01 Déli pályaudvar és környéke beépítési és hasznosítási
lehetőségeinek feltárása 120 M Ft
Kerületi önkormányzat VI-01 Nyugati grund 1500 M Ft
XIV. Kerületi önkormányzat XIV-01 Rákosrendező

Budapest Mobilitási Terv 2030 (BMT)
A Budapesti Mobilitási Terv 2030 (BMT) a főváros 2030-ig szóló közlekedési stratégiája,
amely két fő kötetből – Célrendszer és intézkedések (I. kötet), valamint Közlekedésfejlesztési
és beruházási program (II. kötet), – illetve további alátámasztó dokumentumokból áll.
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A BMT I. kötete a korábbi Balázs Mór-terv I. kötet felülvizsgált és átdolgozott változata,
amely a fenntartható városi mobilitás tervezés (SUMP) szellemében határozza meg a
célokat. A BMT Átfogó célja, hogy a fővárosi közlekedés javítsa Budapest és várostérsége
versenyképességét, valamint járuljon hozzá a fenntartható, élhető, vonzó és egészséges
városi környezet kialakításához.
Stratégiai célok:
I.
II.
III.

Élhető városi környezet
Biztonságos, kiszámítható és integrált közlekedés
Kooperatív térségi kapcsolatok

Beavatkozási területek:
1.
2.
3.
4.

Javuló kapcsolatok
Vonzó járművek
Jobb szolgáltatások
Hatékony intézményrendszer

A BMT I. a beavatkozási területek között a BAVS-t közvetlenül és közvetetten érintő
feladatok is megfogalmaz.
Az 1. Javuló kapcsolatokon belül a vasúti közlekedést is érintő feladatok:














A 1.1.1 „Közvetlen összeköttetést nyújtó közösségi közlekedési vonalakon” részcélon
belül a kötöttpályás hálózat bővítése különösen a sűrű beépítésű külső övezetekben:
A még fel nem újított elővárosi vonalak korszerűsítése, a lassújelek megszüntetése és
az állomások korszerűsítése, akadálymentesítése, a helyi ráhordás fejlesztése az
agglomerációs településeken. Emellett a nagyvasúti vonalak felújítása, elővárosi
szakaszának korszerűsítése. Továbbá a haránt irányú kötöttpályás kapcsolatok
kiépítése (körvasút).
1.1.2 A meglévő pályahálózatok korszerűsítése
1.3.1 Átjárható kötöttpályás rendszerek; városi és elővárosi vasúti hálózat
1.3.2 „Az elővárosi vasúthálózat és a városi közlekedés átszállási kapcsolatainak
javítása”. Egyrészt a vasút oldaláról a megállási helyek számának bővítésével,
forgalomszervezéssel (csúcsidőben 10-15 perces követés), továbbá a vasúti hálózat
belső átjárhatóságát a jelenlegi fejpályaudvari rendszer többletszolgáltatást nyújtó
fejlesztésével, a haránt irányú vasútvonalak személyszállításra való használatával és
minél több, átszállást kiküszöbölő járat létrehozásával lehet megvalósítani. Másrészt
a városi közlekedési kapcsolatok javításával, új megállóhelyek, új vagy jobban
szervezett átszállási kapcsolatokkal.
1.3.4 A távolsági közösségi közlekedés városi integrációjának elősegítése
1.3.6. „A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér elérhetőségének javítása” a
meglévő vasúthálózat felhasználásával a repülőtér vasúti elérhetőségének
javításával.
1.3.7 A logisztikai központok, konszolidációs központok és kapcsolataik fejlesztése
1.3.9 Intermodális központok, csomópontok fejlesztése a személyközlekedésben
1.3.10 A városi közlekedési eszközváltás feltételrendszerének biztosítása
1.3.11 P+R parkolók és B+R tárolók fejlesztése
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A 2. Vonzó járművek feladatok közül a 2.1. Kényelmes, utasbarát járművek érintik a BAVS-t:





2.1.1 A közösségi közlekedés járműparkjának és karbantartó hátterének
korszerűsítése
2.1.2 Akadálymentes járművek
2.1.3 A járművek üzemeltetési feltételeinek biztosítása, járműtelep-fejlesztések
2.1.4 Kerékpárszállításra alkalmas közösségi közlekedési járművek elterjesztése

A 3. Jobb szolgáltatások a 3.1 szolgáltatási színvonal javításával kapcsolódik a BAVS-hez,
ami zömében különböző típusú tömegközlekedési módok összehangolását segítő
feladatokat tartalmaz:








Egységes utastájékoztatás és információs szolgáltatások
Integrált elektronikus jegyrendszer
Átjárható menetdíjrendszer és tarifaközösség
A városi-elővárosi menetrend harmonizációja és a szolgáltatások összehangolása
Intelligens rendszerek használata a közlekedés szervezésében
Közösségi kerékpárrendszer működtetése és fejlesztése, a kerékpár szolgáltatások
bővítése
Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatások bővítése

A 4. Hatékony intézményrendszer feladat megvalósítását a BAVS a 4.1 következetes
szabályozás és 4.2 Térségi együttműködés feladatok megvalósításán keresztül támogatja, s
ezek a feladatok az egységes közlekedésszervezés intézményi hátterét biztosítják.
A BMT II. fejezete, a Közlekedésfejlesztési és beruházási program az intézményi
megfontolások és stratégiai irányelvek összefoglalása mellett határozta meg a célok
megvalósítását legjobban segítő programokat.
A programok összeállítására és a projektek csoportosítására részletes módszertant
dolgoztak ki, s különböző projekttípusba sorolták a projekteket. A különböző
projekttípusokat

rangsorolták,

meghatározták

előkészítési

idő-

és

beruházási

költségigényüket, s eltérő szempontok szerint értékelték is őket, majd megvalósításukra
több programcsomagot is megfogalmaztak. A legtöbb megvalósításra javasolt projekt a
közösségi közlekedést és az átmentei zóna területét érintette.
A BMT II.-ben a projektértékelés a BAVS funkcionális változatelemzéséhez hasonlóan
többszempontú értékelés alapján történt. A BAVS kevesebb szempont szerint értékelt, mint
a BMT II., ahol a szolgáltatási színvonalra két külön szempontot is definiáltak, továbbá a
közlekedésbiztonságot külön is vizsgálták. A beruházási és működési költségek és a
környezeti hatás vizsgálata mindkét vizsgálatban összehasonlítási szempont volt.
BMT II. értékelési szempontok:

BAVS értékelési szempontjai:

1. beruházási költség,
2. nettó működési költségre gyakorolt
hatás,
3. közlekedésbiztonság,
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Beruházási és fenntartási költség
Üzemeltetési hatékonyság
Szolgáltatási szint javítása

BMT II. értékelési szempontok:

BAVS értékelési szempontjai:

4. környezeti hatások,
 Negatív környezeti hatások
5. elérhetőség változása (beleérte az
különbsége
eljutási idő megváltozását),
 Városfejlesztés
6. szolgáltatási színvonal és/vagy
épített környezet változása,
7. városfejlesztési szempontok.
2. táblázat: A BMT II és BAVS értékelési szempontjainak összehasonlítása.
A BMT II. a BAVS-t is érintő projekteket a következőképpen értékelte:





Illeszkedési pontszám alapján (stratégiai célokhoz való illeszkedés alapján) a P199
Budapest kelet-nyugati vasúti átjárhatóság bővítésére a Déli pu. térségén keresztül a
Nyugati pu.-hoz vezető „vasúti összekötő alagút” megépítése és a Nyugati pu.
központi pályaudvarrá alakítása, mint nem konkrét projekt kapta a legmagasabb, 16os pontszámot.
(A HÉV vonalak fejlesztésével kapcsolatos (P089, P038, P039, P040) nem konkrét
projektek is illeszkedésük alapján előkelő helyen szerepeltek.)
A fővárosi intézményrendszer hatáskörébe tartozó nem konkrét projektek konvertált
MCA pontszámai és rangsora alapján a P053 Integrált menetrend és
menetdíjrendszer kialakítása, a BKK - MÁV - Volán szolgáltatásainak
harmonizálására projekt első helyen szerepel.

A BMT II. BAVS-t is érintő, különböző forráskeretekre megfogalmazott forgatókönyvek
szerinti projektek:






Alacsony forráskeret esetén a P053 Integrált menetrend és menetdíjrendszer
kialakítása, a BKK - MÁV - Volán szolgáltatásainak harmonizálására (beruházási
költség 100 millió Ft) projekt az I. ütemben (2021-2025) megvalósítandó projektek
között szerepel. A BAVS-t a teherforgalom oldaláról érintő P018 Átfogó citylogisztikai szabályozás megvalósítása (Szabályozás fejlesztése és IT alapú technológia
bevezetése) (beruházási költség 400 millió Ft) projekt és P063 Belvárosi áruátrakó
pontok kialakítása, környezetbarát "last mile" áruszállítás (beruházási költség 100
millió Ft) projekt szinten az I. ütemben megvalósítandó projektek közé lett sorolva.
Alacsony forráskeret esetben a HÉV vonalakat érintő projektek megvalósítása csak a
III. ütemben (2031-) javasolt.
Közepes forráskeret esetén a vasútvonalakat érintő projektek és a P089 M2
metróvonal és a H8 gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal
kialakítása- gödöllői ág (Pillangó utca-Cinkota) (beruházási költség 157 437 millió
Ft) projekt szintén az I. ütemben, míg a többi HÉV vonalakat érintő projektek csak a
III. ütemben megvalósítandó projektek közé kerültek.
Teljes forráskeret esetén a vasútat érintő fejlesztéseket továbbra is az I. ütemben
célszerű megvalósítani. S ennél a forráskeretnél nincs III. ütem, az I. ütemből kimaradó
fejlesztések már a II. ütemben megvalósíthatók.

A BAVS-t érintő eldöntött projektek:


P096 MÁV-START motorvonat beszerzés (IKOP-2.1.0-15-2017-00039 és IKOP-2.1.015-2018-00051)
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A BAVS-t érintő feladat jellegű (folyamatosan végzendő) projektek:




(P023 Integrált utastájékoztatás megvalósítása és kapcsolódó intézkedések)
P109 Városi kötöttpályás hálózat fejlesztése, új MÁV kapcsolatok kialakítása
P202 Egységes Forgalmi Modell üzemeltetése és továbbfejlesztése

A BMT-hez kapcsolódó és a BAVS-t is érintő, állami projektek a BMT projektérétkelése
alapján mind javasolhatók megvalósításra:
























P007 70 sz. vasútvonal Nyugati - Rákospalota - Újpest vasútvonal szakasz
korszerűsítése
P008 Rákospalota-Újpest - Veresegyház - Vác vasútvonal szűk keresztmetszet
kiváltás
P029 Keleti pályaudvar felújítása
P030 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának
kialakítása
P031 Nyugati pályaudvar történelmi épülete felújítása
P038 É-D-i regionális gyorsvasút (ÉDRV) déli szakasz kialakítása (H6/H7 HÉV vonalak
Kálvin tér-Csepel és Ráckeve között)
P039 É-D-i regionális gyorsvasút (ÉDRV) belvárosi szakasz kialakítása (H5-H6/H7
HÉV vonalak összekötése Kálvin tér - Kaszásdűlő között); A Fővárosi Közgyűlés 2019.
május 29-i döntése értelmében 2019. szeptember 1-től a Főváros M5 metróként
hivatkozza a H5 HÉV vonalat.
P040 É-D-i regionális gyorsvasút (ÉDRV) északi szakasz rekonstrukció (H5 HÉV vonal
Batthyány tér-Szentendre); A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-i döntése
értelmében 2019. szeptember 1-től a Főváros M5 metróként hivatkozza a H5 HÉV
vonalat.
P043 Háromvágányú kapcsolat létesítése Kelenföld és Ferencváros között, elővárosi
megállók fejlesztése és új megállóhely kialakítása a Népligetnél
P045 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közúti kapcsolatainak fejlesztése
(Üllői út–Határ út csomópont–Kőér utca–Gyömrői út–Repülőtérre vezető út
fejlesztése)
P050HÉV járműpark megújítása
P068 Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet
kiváltás és villamosítás
P074 Körvasúti S-Bahn (Angyalföld - Ferencváros) megállók megépítése
P177 Kelenföld felvételi épület felújítása
P181 Hatékonyságnövelő és biztonságfokozó távközlési, erősáramú és
biztosítóberendezési rendszerek fejlesztése
P184 Soroksár - Ferencváros vonal kialakítása (150-es, kelebiai vonal fővárosi
bevezető szakaszának áthelyezése)
P185 Négy vágány egységesítése a Kőbánya-felső – Rákos vasútvonalon
P199 Budapest kelet-nyugati vasúti átjárhatóság bővítésére a Déli pu. térségén
keresztül a Nyugati pu.-hoz vezető „vasúti összekötő alagút” megépítése és a Nyugati
pu. központi pályaudvarrá alakítása
P200 Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó
vasúti létesítmények átépítése

A BAVS-t érintő, fővárosi intézményrendszer hatáskörébe tartozó projektek:
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P044 Fenntartható és kiszámítható (normatív alapú) finanszírozási keret kialakítása
P108 Városi és elővárosi közlekedés összhangját biztosító regionális
közlekedésszervező intézmény meghatározása

Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése
– háromvágányú kapcsolat és új megállóhelyek létesítésének előkészítése, a
műszaki kialakítását, fejlesztési igényeket megalapozó műszaki tanulmány
elkészítése c. tanulmány
A 2016-ban készült tanulmány javaslatot fogalmaz meg a vonali vasúti infrastruktúra és a
kapcsolódó utasforgalmi létesítmények fejlesztési paramétereire, figyelemmel a városi
közösségi közlekedési kapcsolatokra és az új megállóhelyekre is.
A projekt célja: a TEN-T Core Network hálózat (Mediterrán-korridor és Kelet-Nyugat
mediterrán folyosó) szűk keresztmetszetének felszámolása és a vasúti rendszer
átjárhatóságának megteremtése mellett





Budapest kötöttpályás átjárhatóságának megteremtése, ezáltal
a nemzetgazdasági szinten is pozitív hatásokkal bíró kötöttpályás közlekedés
részarányának emelése a távolsági és elővárosi forgalomban.
A rendelkezésre álló kapacitások bővítése a menetrendszerűség növelése, és azáltal
a versenyképesség és szolgáltatási színvonal javítása.

A tanulmány a Ferencváros – Kelenföld közötti háromvágányúsítás megvalósítási
lehetőségein keresztül érinti a BAVS-t, s a DÖH háromvágányúsítását, valamint Nádorkert,
Danubius és Népliget vasúti megállóhelyek megépítését javasolja.

Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója – Budapest
Zöldinfrastruktúra Koncepciója1
A koncepció célja, hogy „az ökoszisztéma elemeinek és kapcsolatainak védelmével, illetve
fejlesztésével

integrált

módon

biztosítsa és

bővítse

az

ökoszisztéma-javakat,

-

szolgáltatásokat, továbbá csökkentse a környezeti és klimatikus kockázatokat”. A koncepció
egy igen kiterjedt és alapos helyzetfeltárásra alapozva a zöldinfrastruktúra védelmét,
fejlesztését, valamint annak alapvető alkotójának a zöldfelületekkel való gazdálkodás
javítását tűzi kis célul. Ezeken belül a vasúti fejlesztések szempontjából kiemelkedik a
„Barnamezős területek zöldfelületi hasznosítása” részcél (zöldinfrastruktúra fejlesztése), a
„Meglévő közterületi zöldfelületek fenntartási színvonalának javítása” részcél (zöldfelületgazdálkodás),

illetve

olyan

előremutató

tervezési-módszertani

részcélok,

mint

„Zöldinfrastruktúra és zöldfelületi rendszer tervezés – fejlesztés”, „Tervezési módszerek,

1

1255/2017. (VIII.30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadva, készítette: BFVT Kft. 2017
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folyamatok, technológiák fejlesztése, kutatási eredmények hasznosítása”, vagy a helyi
közösségek, önkormányzatok közötti együttműködések javítása, és a gazdasági szereplők
bevonása a zöldfelületi fejlesztésekbe.
Az ezen célok mentén kialakított fejlesztési terv kifejezetten a fővárosi vasúthálózat elemeit
is érintő stratégiai beavatkozásai az alábbiak:





Városi parkgyűrű (Margitsziget-Városliget-Népliget-Észak-Csepel)
Külső pesti zöldsétány
Duna-menti zöldsétány / korzó
Kisvízfolyások revitalizációja és zöldsétány kialakítása (Szilas-, Rákos, Aranyhegyi- és
Hosszúréti-patak)

2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó
vizsgálat rövid leírása
A változatelemzés két szinten (a második szinten további két lépcsőben) zajlott, a
változatokat különböző elemzések keretében vizsgáltuk. A működési és az üzemeltetési
változatok rövid összefoglalása a 2.1.4. fejezetben található, így ebben a fejezetben csak az
értékelés fontosabb szempontjai mutattuk be.
Az első szinten, a legjobb üzemeltetési változatot a funkcionális elemzés keretében
határozták meg. A funkcionális elemzésben csak olyan változatot érdemes vizsgálni, amely
az elemzés keretében levezetett, megnövekedett vonatmennyiséget kezelni tudja. A
változatok értékelése kvantitatív mutatószámok mentén, többszempontú elemzéssel
(MCA) történt.
Az alváltozatok multikritériumos elemzésben alkalmazott értékelési szempontok az
alábbiak:









Vasúti teljesítmény változása (ezer jkm/nap)
Autóbusz utasteljesítmény változás (ezer utaskm)
Városi kötöttpályás módok utasteljesítmény változása (ezer utaskm)
Személygépjármű közlekedés teljesítményének változása (ezer jkm)
Összes utazási idő változása (ezer utasóra/nap)
Meglévő utasok közösségi közlekedési átszállásszám változása (ezer
átszállásszám/nap)
Becsült beruházási költség (Mrd Ft)
Üzemeltetési költség változása (Mrd Ft/év)

A vizsgálat kimutatta, hogy a dunai átkeléssel járó, átlapoló irányú igény is jelentős, ezért a
vizsgált változatok közül a Déli pályaudvar térségét a Nyugati pályaudvarral összekötő
vasúti alagút kiépítése került ki győztesen, ami hosszú távon, optimális szabályozási
környezetben,

megfelelő

szolgáltatás

eredményeként

teherforgalmat a legjobban tudta kezelni.

53

megnövekedő

személy

és

A második szintű változatelemzésre a funkcionális változatelemzés eredményeire építve, a
működési változatok vizsgálatának keretében került sor, s szintén kvantitatív mutatószámok
mentén többszempontú elemzéssel (MCA) történt. Az üzemeltetési változatok képzésének
további két lépésében az egyes szegmensek (elővárosi és távolsági) fő irányelvek szerinti
megoldási lehetőségei képezik az alváltozatokat, majd ezek értékelését és előszűrését
követően a két szegmens kombinációjából, valamint a teherforgalom illesztéséből állnak elő
az ún. komplex változatok.
A komplex változatok esetén vizsgált értékelési szempontok:











ÜHG gázok kibocsátásának változása
Kapacitás, kapacitáskihasználás
Viszonylatszervezés rugalmassága
Zavarérzékenység és zavarfeloldó képesség
Üzemeltetési hatékonyság
Szolgáltatási színvonal javulása, kényelem
A területi kohéziót segítő települési kapcsolatrendszerek javulása; a budapesti
városrészek, illetve az agglomeráció viszonylatában
A kompakt városfejlődést ösztönző települési funkciók, területhasználat minőségi
megújulása, bővülése az érintett városrészekben
Zajterhelés csökkentésének szükséges mértéke
Légszennyező anyag kibocsátás Budapesten

A változatelemzés eredménye, hogy a vizsgált változatok mindegyike jelentős
mértékben járulhat hozzá a várostérségi kapcsolatok javításához

A jövőbeni

bizonytalanságok (területfejlesztés előrehaladása, forgalom fejlődése, rendelkezésre álló
források) miatt nem lehet előre kiválasztani egyetlen, a távlatban a „legmegfelelőbb”
üzemeltetési rendszert. A stratégia ezért a legjobbnak ítélt üzemeltetési változatok
mindegyikéhez szükséges és elegendő intézkedésekre és megfelelő hálózati kiépítésre tesz
javaslatot, mely intézkedések az al- és komplex változatok részletes elemzésének
legfontosabb megállapításaiból következnek. (A megállapítások bemutatása szintén
szerepel a 2.1.4. fejezetben.)
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A BAVS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE ÉS FENNTARTHATÓSÁGI CÉLÚ ELEMZÉSE
3.1 A BAVS céljainak összevetése a stratégia szempontjából releváns
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezetés

természetvédelmi

célokkal

és

a

célok

megjelenése

a

dokumentumokban
Nemzetközi környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata
Az Európai Unió 2009-ben fogadta el az éghajlat-politikai és energiaügyi csomagot
(2009/28/EK irányelv), mely 2020-ra vonatkozó célértékeket határoz meg. Ennek értelmében
az EU-ban az 1990-es szinthez képest



az üvegházhatású gázok kibocsátást 20%-kal kell csökkenteni,
a végső energiafelhasználás 20%-át megújuló energiaforrásból kell biztosítani, a
közlekedést illetően pedig 10%-át, valamint

az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. A csomag részeként került megfogalmazásra
a közös kötelezettségvállalási határozat, mely meghatározza valamennyi uniós ország
számára az EU ETS (EU Emissions Trading System – EU kibocsátáskereskedelmi rendszer)
hatálya alá nem tartozó – a lakhatáshoz, a mezőgazdasághoz, a hulladékhoz és a
közlekedéshez (a légi közlekedés kivételével) hasonló – ágazatokból származó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló kötelező erejű éves célkitűzéseket. A
határozat nem határoz meg konkrét kibocsátási célszámokat a határozat hatálya alá tartozó
egyes ágazatokra, hanem a tagállamokra hagyja annak megválasztását, hol és hogyan érik
el a szükséges csökkentéseket.
A fentiekhez hasonlóan került megfogalmazásra szintén a csomag részeként a megújulóenergia irányelv, melynek értelmében kötelező erejű célkitűzéseket határoznak meg az
uniós országok számára a megújuló energia energiafogyasztásban való részarányának
2020-ig történő növelésére vonatkozóan. E célkitűzések az adott ország megújulóenergiafelhasználásától,

valamint

a

megújulóenergia-előállítás

potenciális

növekedésétől

2

függenek.

A fentiek alapján Magyarország esetében a megújuló energiaforrásokból előállított energia
a teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részaránya 2005-ben 4,3% volt, melyet 2020-

2

http://publications.europa.eu/resource/cellar/49c57f2a-3d7a-41d3-9471-fc2734119eba.0013.02/DOC_1
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ra 13%-ra kell emelni. A közlekedésben használt megújuló energiaforrásokból származó
energia 10%-os célkitűzését minden tagállam számára azonos szinten állapítja meg annak
érdekében,

hogy

a

közlekedési

célú

üzemanyag

műszaki

előírásainak

és

hozzáférhetőségének egységessége biztosítva legyen.
Az

irányelv

megfogalmazza,

hogy

a

közlekedési

ágazat

energiafelhasználása

csökkentésének elsődleges eszközei a közlekedési tervezés, a tömegközlekedés
támogatása, az autógyártásban az elektromos autók részarányának növelése, valamint
energiahatékonyabb, kisebb méretű és motorteljesítményű autók gyártása.3
Az Európai Unió a fentieken túl a Fehér Könyvben4 – számos klíma-, környezetvédelmi és
fenntarthatósági politikai célkitűzést fogalmazott meg:






Az EU közlekedési szektor CO2-kibocsátását az 1990-es szinthez képest 2050-ig
legalább 60%-kal tervezik mérsékelni. A CO2-kibocsátás csökkentését segítő
tőkeigényes beruházások költségei az ágazatok közül fajlagosan a közlekedésben a
legmagasabbak. E tőkeigényesség nem csak a szén-dioxid, hanem más kibocsátások
csökkentésére és az energia-hatékonyság javítására is érvényes.
2030-ra a jelentősebb városközpontok logisztikáját alapvetően szén-dioxid
mentesíteni kell. Ez az intézkedés várhatóan a 100 ezer fő feletti városokra fog
kiterjedni, azaz Magyarországon Budapest mellett Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs,
Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár lehet érintett.
A „szennyező fizet” elv teljes körű alkalmazása a piactorzítások kiküszöbölése, a
bevételteremtés és a jövőbeni közlekedési beruházások finanszírozása érdekében.

2015. januárjában lépett hatályba az Európai Unió Hetedik Környezetvédelmi Cselekvési
Programja5, mely 2020-ig határozza meg az Unió környezet- és éghajlat politikájának főbb
célkitűzéseit.
A környezetvédelmi cselekvési programban (Environment Action Programme – EAP) az Unió
tagállamai arról állapodtak meg, hogy az Unió fokozza erőfeszítéseit a természeti tőke
védelme, az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid kibocsátásra épülő növekedés és
innováció ösztönzése, valamint az emberi egészség és jóllét megóvása érdekében úgy, hogy
közben tiszteletben tartja a Föld erőforrásainak korlátait.

3

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia

támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül
helyezéséről
http://publications.europa.eu/resource/cellar/574c0c59-59e2-4828-8160-95aff8f6f7ac.0011.04/DOC_1
4

Európai Bizottság – FEHÉR KÖNYV Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton

egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Brüsszel, 2011.3.28. COM (2011)
5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=HU
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A program kilenc kiemelt célkitűzést sorol fel, továbbá azt, hogy az EU-nak ezek elérése
érdekében mit kell tennie 2020-ig.
Az első három célkitűzésben a tematikus prioritások kerültek meghatározásra. Ezek: az uniós
természeti értékek védelme, megőrzése és fejlesztése; az erőforrás hatékony, zöld és
versenyképes uniós gazdaság kialakítása; az uniós polgárok megóvása a környezettel
kapcsolatos terhelésektől, valamint az egészségüket és jólétüket fenyegető kockázatoktól.
A második cselekvési terület azokkal a feltétekkel kapcsolatos, amelyek segítenek az unió
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasággá történő átalakításában.
Ehhez – többek között – szükséges az éghajlatváltozási és energiaügyi csomag
maradéktalan végrehajtása a 20-20-20 célkitűzések elérése érdekében, valamint az
éghajlatváltozási szakpolitika által teendő következő lépésekről szóló megállapodás 2020
utánra vonatkozóan.
A következő négy kiemelt célkitűzéssel az új program egy olyan „támogató keretrendszert”
tartalmaz, amely segíti Európát ezen célok elérésében: a jogszabályok jobb végrehajtása és
jobb tájékoztatás a tudásalap fejlesztése révén, több és jobb befektetés a környezetbe,
valamint a környezeti követelmények és megfontolások teljes körű integrálása az egyéb
szakpolitikákba.
Az utolsó két célkitűzés a helyi, regionális és globális kihívásokkal való szembenézést
biztosítja. Ezek: az uniós városok fenntarthatóságának javítása; valamint a nemzetközi
környezettel és éghajlattal kapcsolatos kihívások hatékonyabb uniós kezelése. Az utolsó
prioritás a szélesebb körű globális kihívásokkal kapcsolatos.
A BAVS céljai összhangban vannak a fenti, Európa szinten megfogalmazott célkitűzésekkel,
megvalósulása hozzájárul ezen célkitűzések teljesüléséhez.

A hazai környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata
IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) - 2015-2020
Az NKP átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti
feltételeinek biztosításához. Ezen átfogó célon belül a következő célkitűzések érintenek
közlekedési kérdéseket:
Az első stratégiai cél „az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek
javítása”, melynek elérése érdekében a zajterhelés csökkentésére az alábbi kormányzati
intézkedést határozták meg:


A közlekedési vonalas létesítmények, utak, vasúti pályák minőségének javítása a zajés a rezgésterhelés csökkentése érdekében.

A harmadik stratégiai cél, az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság
zöldítése cél, a közlekedés és környezet kapcsolatában megfogalmazott intézkedés
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Az áruszállítás környezeti hatásainak mérséklése céljából a környezetbarát
közlekedési módok elterjedésének ösztönzése (pl. közúti tranzit áruforgalom vasútra
terelése).

A BAVS általános céljai illeszkednek az IV. NKP közlekedést érintő céljaihoz. A vasúti
infrastruktúra fejlesztésével javulhat a városban az életminőség, valamint a környezetbarát
vasúti közlekedés elterjesztésével a közlekedésben megtermeti a fenntartható fejlődés
feltételeit.
A BAVS specifikus céljai közül a „A szükséges fejlesztések azonosítása és ütemezése”, a
“Zavarásmentes és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása” és a “Vasút és befogadó környezet
(város

és

előváros)

összehangolt

fejlesztése

a

potenciális

szinergikus

hatások

kihasználásával” segítik a zaj- és rezgésterhelés csökkentését, valamint a környezetbarát
közlekedési módok elterjesztését.

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve - 2015
A Víz keretirányelv és a vízgazdálkodási terv által megfogalmazott fő cél, az összes víztest
jó állapotának elérése. A jelentős vízgazdálkodási problémák megoldási javaslatokat
országosan és vízgyűjtők szintjén határozza meg. Az országos szintű intézkedések közül a
21. „Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések
megelőzése és szabályozása” érinti a vasúti közlekedést. Az intézkedés célja a vasutak
vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése.
A BAVS céljai között a közlekedési eredetű diffúz vízszennyezések megelőzése közvetlenül
nem jelenik meg, de a környezetbarát vasút térnyerésének, a módváltásnak a hatására
csökken a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége, ezen belül a városi
diffúzszennyezésre jellemző nehézfémek és szerves mikroszennyezők mennyisége, így a
BAVS megvalósítása közvetetten hozzájárul a diffúz vízszennyezések mérsékléséhez.
Továbbá a meglévő vasúti pályák átépítésével, a korszerűbb sín- valamint váltókenési
eljárásokat

alkalmazó

berendezések

beépítésével

a

felszíni

vizek

ásványi

olajszármazékokból eredő szennyezése is csökken.
A BAVS speciális céljai között szereplő „A szükséges fejlesztések azonosítása és ütemezése”,
„Zavarásmentes és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása” és a “Vasút és befogadó környezet
(város és előváros) összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus

hatások

kihasználásával” célok együttes megvalósítása biztosítják Budapest, valamint a budapesti
agglomeráció víztesteinek és vízbázisainak védelmét és a megbízható működtetéssel elért
balesetszám-csökkentésen keresztül a vízszennyezések megelőzését.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv III. (OHT) - 2014-2020
Az

OHT

tartalmazza

hazánk

hulladékgazdálkodással

kapcsolatos

szakmapolitikai

elképzeléseit. Az OHT kitér valamennyi jelentős hulladékáramra és biztosítja a hatékony
hulladékgazdálkodáshoz szükséges háttérismeretet, hosszú távú tervezési célokat, valamint
azok megvalósításának lépéseit.
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Az OHT részét képező Országos Megelőzési Program egyik fő célja a szükségleteken
alapuló, ésszerű gazdasági növekedés és a hulladékképződés által okozott környezeti
hatások közötti összefüggés megszüntetése. Hosszú távú cél, hogy a társadalom a
hulladékra majd, mint hosszútávú erőforrásra tekintsen. Mindezek figyelembevételével az
OHT által megfogalmazott átfogó célkitűzések:
1.
2.
3.
4.

hasznosítási arányok növelése,
hulladékképződés csökkentése,
elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése,
a hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és
ismételt felhasználása.

A BAVS a fenti célok megvalósulásához és a hulladékképződés megelőzéséhez leginkább
azáltal járul hozzá, hogy a fejlesztési elképzelések nem teljesen új, hanem a már meglévő
vasúti infrastruktúra leghatékonyabb használatára és működtetésére törekednek.
A BAVS a hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célok megvalósulásához azáltal is
hozzájárul, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósításakor a vasút működtetése és a
fejlesztések során keletkező hulladékok kezelésére kiemelt figyelmet fordít: A felújítás során
keletkező hulladékot szelektíven gyűjtik és kezelik. A felhagyott vasútállomások
hasznosítását megelőző kármentesítés során gondoskodnak a veszélyes anyagot tartalmazó
vasúti talpfák összegyűjtéséről és kezeléséről, járműkorszerűsítéskor az elöregedett vasúti
járművek alkatrészeinek, akkumulátorainak összegyűjtéséről és kezeléséről, a fölöslegessé
vált egyéb vasúti elektronikai eszközök összegyűjtéséről és kezeléséről, végül a vasúti
területek hasznosítása során a fölöslegesé vált épületek lebontásából keletkező inert
hulladékok hulladéktörvény által előírt hasznosításáról.
A BAVS speciális céljai közül a “Vasút és befogadó környezet (város és előváros)
összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus hatások kihasználásával” cél támogatja a
legjobban az OHT hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmapolitikai elképzeléseket.

Nemzeti Tájstratégia - 2017-2026
A Nemzeti Tájstratégia szerint a közlekedés okozta tájproblémák leginkább az élőhelyek
fragmentációja, ökológiai zárványterületek kialakulása.
A Nemzeti Tájstratégia átfogó célja a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat, ezen
belül három kiemelt célt fogalmaz meg (I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás
megalapozása, II. Élhető táj –élhető település –bölcs tájhasznosítás, III. A tájidentitás
növelése), melyek közül a II., mint a vasúti közlekedés által élhetőbb település, érintheti a
BAVS-t.
Mivel a BAVS területe elsősorban Budapest és agglomrációja, ahol a vasút mellett a közút is
jelentős ökológiai gátat képez, továbbá a tervezett fejlesztések a meglévő vasútvonalakat
és belvárosi pályaudvarokat érintik, ezért a BAVS-nek a Nemzeti Tájstratégiában
megfogalmazott célokra nincs jelentős hatása. A pályakorrekciók és új állomások létesítése
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a terület módosulásával okozhat némi változást a tájban, de ha fejlesztéseket a táji
sajátosságok maximális figyelembe-vételével és a korábban okozott természeti károk
elhárításával valósítják meg, akkor akár még pozitív hatása is lehet.
A BAVS speciális céljai közül a “Vasút és befogadó környezet (város és előváros)
összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus hatások kihasználásával” cél a vasúti
közlekedéssel élhetővé tett városon és területfejlesztési szempontokat is figyelembe vevő
fejlesztéseken keresztül támogatja a Nemzeti Tájstratégia céljainak teljesülését.

Nemzeti Biodiverzitás Stratégia II. - 2015-2020
A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia hasonló, közlekedésből eredő környezeti problémát
fogalmaz meg, mint a tájstratégia, vagyis a közlekedési infrastruktúrák élőhelyek
feldarabolódását okozhatják. Az így elszigetelődött élőhelyek megnehezítik a természetes
populációk fennmaradását. A biodiverzitás stratégia céljai között megemlíti, hogy új
beruházás esetén a zöldmezős területek helyett a barnamezős területek igénybevételét kell
előnyben részesíteni. A BAVS, a vasúti fejlesztéseket döntően a meglévő infrastruktúrára
építve, a felhagyott vasút területek hatékony hasznosításával tervezi, ezért összességével
pozitívan járul hozzá a nemzeti biodiverzitási célok megvalósításához.
A specifikus célok közül a “Meglévő vasúti kapacitások optimális kihasználása” és a “Vasút
és befogadó környezet (város és előváros) összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus
hatások kihasználásával” célok egyidejű figyelembe vételével tudja támogatni a természetes
populációk fennmaradását az elszigetelődött élőhelyeken.

Nemzeti Erdőstratégia - 2016-2030
A Nemzeti Erdőstratégia az erdőt gazdasági jelentősége mellett életközösségként,
természeti és gazdasági alapokra épülő rendszerként értelmezi, amely olyan ökológiai
szolgáltatásokat biztosít, amelyek értéke „felbecsülhetetlen”. Ezek értelmében az
erdőstratégia az alábbi területeket célozza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erdők szerepe a vidékfejlesztésben
Az állami erdőgazdálkodás fejlesztése
A magán-erdőgazdálkodás fejlesztése
Természetvédelem az erdőkben
Korszerű erdővédelem
Fenntartható vadgazdálkodás
Racionális erdőhasználat
Erdészeti szakigazgatás
Kutatás, oktatás
Hatékony kommunikáció.

A kapcsolódó célkitűzések:
1. Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távon való
biztosítása többcélú, fenntartható erdőgazdálkodással, az erdők multifunkcionális
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

szerepének egymás közötti megfelelő, területenként különböző arányának kialakítása
mellett,
Energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a megújuló energiahasznosítás, a
klímaváltozási folyamatok hatásainak csökkentése, megelőzése és a feldolgozóipar
igényeinek kielégítése érdekében. A biomassza alapú megújuló energiahasznosítás
döntően térségi szintű szervezése és közösségi alapú fejlesztése,
Az erdészeti feltáró hálózat fejlesztésének támogatása, az erdők jobb elérése
érdekében, figyelemmel a folyamatos erdőborítás fenntartása melletti kíméletes
erdőgazdálkodás, a piacra jutás, az erdők védelme és a lakosság kulturált
rekreációjának egyidejű biztosítására,
Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő biztosítása, az
erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas
természetességű erdőkben,
Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén. Az erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése,
Az erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és
hozzáadott értékének bővítése: kiemelten az agrár-erdészeti rendszerek, a faanyag
tovább feldolgozása, és a lokális biomassza energetikai hasznosítás által („biogazdaság”),
Az ország őshonos fafajokkal borított erdőterületének, fásított területeinek és egyéb
erdei fafajjal létrejövő gazdasági célú területének növelése a helyi adottságok
figyelembevételével,
Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának megerősítése.

A BAVS Budapest város és agglomerációja területén, már meglévő vasúti infrastruktúrák
fejlesztéséhez kapcsolódik. Egyes érintett vonalszakaszok erdőterületek mellett haladnak el,
ezáltal a stratégia kis mértékben érinti a hazai erdőket. Az erdővédelmi célok
megvalósulására azonban érdemben nincs hatással.
A BAVS specifikus céljai a már meglévő vasúti infrastruktúrára építve, valamint a vasút és
környezete, illetve a város igényeit figyelembe vevő fejlesztéseken keresztül – a “Meglévő
vasúti kapacitások optimális kihasználása”, és a “Vasút és befogadó környezet (város és
előváros) összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus hatások kihasználásával” –
képesek Budapest és agglomerációjában lévő erdőket védeni.

Nemzeti Vidékstratégia - 2012-2020
A

Nemzeti

Vidékstratégia

átfogó

célja

vidéki

térségeink

népességeltartó

és

népességmegtartó képességének javítása, melynek elérését a fenntarthatóság, a területi és
társadalmi kohézió, és a város-vidék kapcsolatok horizontális szempontok szem előtt tartása
segít megvalósítani.
A Vidékstratégia helyileg gondot okozó zajterhelés csökkentését célzó intézkedéseit a vasúti
közlekedés fejlesztése a következő feladatok megvalósításával támogatja:


Az energiatakarékos, környezetbarát közlekedési módok elterjesztésének ösztönzése
és infrastruktúrájuk fejlesztése, a helyi és helyközi tömegközlekedés és vasúti
szállításfejlesztése, a gépjárművekből származó kibocsátások csökkentése,
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A hazai zajvédelmi szabályozás továbbfejlesztése, a stratégiai zajtérképek és
intézkedési tervek elkészítése, a végrehajtás finanszírozásának biztosítása.

A BAVS, Budapest főváros, mint érintett terület miatt, a falufejlesztés, vidéki értéktár és
örökségprogram célokhoz, illetve az aprófalvas térségek fejlesztési programhoz közvetlenül
nem tud hozzájárulni, de a budapesti agglomerációban közvetetten a következőt
biztosíthatja:


A napi munkába járás, ingázás igényeihez maximálisan illeszkedő akadálymentes és
fenntartható közösségi közlekedés fejlesztését.

A BAVS specifikus céljai közül a Nemzeti Vidékstratégia célok megvalósulását az „Integráció
a városi és közúti közösségi közlekedéssel” és a “Vasút és befogadó környezet (város és
előváros) összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus hatások kihasználásával” célok
segítik elő a leginkább.

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia - 2011-2020
A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia a települések levegőminőségének
javítása érdekében ösztönzi a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, belvízi
hajózás, kombinált áruszállítás) részarányának növelését, amit a stratégia szerint hatékony
gazdaság- és településszervezési eszközökkel, a közlekedési rendszerek összehangolt
fejlesztésével (tömegközlekedés fejlesztésével) lehet leginkább elérni.
Az EU „Közlekedés zöldítéssel elnevezésű programjának részét képezi a vasúti
teherszerelvények zajkibocsátásnak csökkentése, amelyet a járműállomány felújításával,
fékrendszerének kompozitblokkokra (K-blokk és LL-blokk) való cseréjével lehet elérni, amit
a

települési

zajszennyezés

csökkentésére

megfogalmazott

innovációs

stratégiai

intézkedések tartalmaznak. A zajvédelmet a forgalomszervezési-, és a közlekedési igényeket
csökkentő településszervezési fejlesztés is segíti.
A BAVS a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia céljaihoz a vasúti
infrastruktúra

hatékony

működésének

növelésével,

továbbá

új,

csendesebb

és

környezetbarát vasúti járművek beszerzésével az életminőség és a levegőminőség javításán
keresztül járul hozzá.
A BAVS specifikus céljai között a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia most
felsorolt, közlekedéssel kapcsolatos céljai a „A szükséges fejlesztések azonosítása és
ütemezése”, a „Zavarásmentes és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása” és a “Vasút és
befogadó környezet (város és előváros) összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus
hatások kihasználásával” specifikus célok között jelennek meg.

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) - 2018-2030, kitekintéssel
2050-ig
A NÉS-2 magában foglalja az első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatát,
valamint az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének céljait, prioritásait és
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cselekvési irányait tartalmazó Hazai Dekarbonizációs Útitervet (HDÚ). Továbbá a NÉS-2
részét képezi az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és
társadalmi–gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok
éghajlati sérülékenységének értékelése is. Az értékelésre alapozva kidolgozásra került a
dokumentumban a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS). A NÉS-2 jövőképe kettős:
egyrészt a dekarbonizáció szempontjából „átmenet a fenntarthatóság felé”, másrészt az
adaptáció szempontjából „felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt”.
A NÉS-2 háromszintű célrendszerre épül: míg az átfogó célok a hazai éghajlatpolitika
prioritásait határozzák meg, a specifikus célkitűzések és a beavatkozási területek az átfogó
célok részletesebb, szakterületi kifejtését jelentik. A NÉS-2 átfogó céljai az alábbiak szerint
összegezhetők:




Fennmaradás és tartamos fejlődés egy változó világban: az élhetőség tartós
biztosítása Magyarországon, természeti értékeink, erőforrásaink megőrzése, valamint
az emberi egészség kiemelt védelme. Cél továbbá az erőforrások takarékos
használatára épülő fenntartható fejlődés.
Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése: Az éghajlatváltozás
jelenségének, természeti hatásainak, területi jellemzőinek és társadalmi–gazdasági
következményeinek feltárása

Az Éhvt. és a Párizsi Megállapodásban meghatározott kötelezettségek alapján a NÉS-2 négy
specifikus célkitűzést határoz meg:





dekarbonizáció,
éghajlati sérülékenység területi vizsgálatának térinformatikai megalapozása,
alkalmazkodás és felkészülés,
éghajlati partnerség biztosítása.

A NÉS-2 célok megvalósítását segítő beavatkozási területeket és cselekvési irányokat a HDÚ
és a NAS tartalmazzák.
A BAVS a NÉS-2 céljaihoz leginkább az éghajlatváltozás mérséklésén, és a fenntartható
közlekedési rendszer előmozdításán keresztül járul hozzá.

Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ)
A HDÚ a klímaváltozáshoz hozzájáruló kibocsátások mérséklésének technológiai és
fogyasztói viselkedésben rejlő lehetőségeit mutatja be. Egyben kiemelt törekvése, hogy
rávilágítson azokra a megoldásokra, amelyek a kibocsátáscsökkentést foglalkoztatás
növekedésével párosulva valósíthatják meg.
A vasúti közlekedést érintő HDÚ beavatkozási területek:



A fosszilis energiahordozók kiváltásának elősegítése, elsősorban a hő és
villamosenergia termelés, az épületfűtés és a közlekedés területén.
Az energiahatékonyság növelése és az energiatakarékosság előmozdítása, elsősorban
az épületenergetika és a közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar egyes ágazatai
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területén, valamint a hazai erőműpark fejlesztésén keresztül a villamosenergia
termelésben is.
A közlekedésre a HDÚ a következő tendenciákat jelzi előre:


A közlekedés hazánkban a második legnagyobb ÜHG-kibocsátó szektor. A
személyszállítás szempontjából 2030-ig nem várható érdemi áttörés az új
technológiák megjelenésének késlekedése miatt, valamint a kibocsátás növekedéshez
hozzájárul a közösségi közlekedés visszaszorulása is. 2030 után várhatóan az új
technológiák ellensúlyozzák ezt, azonban összességében ez - az áruszállítás növekvő
kibocsátása miatt - a mai szinthez képest csak minimális csökkenést jelenthet. Az
áruszállítás kibocsátása szempontjából a növekvő szállítási volumeneket várhatóan a
vasúti részarány növekedése és a sűrített gáz hajtású teherjárművek terjedése sem
tudja kompenzálni.

A HDÚ szerint a közlekedés dekarbonizációjával kapcsolatos részletes feladatokat a Nemzeti
Közlekedési Stratégiában, valamint annak végrehajtási keretrendszerében célszerű
részletesen meghatározni, a következő cselekvési irányok figyelembevételével:
Rövid távú cselekvési irányok:


Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv tervezett intézkedései az
irányadóak:








A közlekedési, szállítási igények csökkentése,
A közösségi közlekedés vonzóvá tétele,
A járművek jobb kapacitás kihasználását segítő logisztikai
infokommunikációs eszközök használata,
A közlekedési munkamegosztásban a vasút részesedésének növelése,
Utastájékoztatás, szemléletformálás.

és

A fentiek mellett a Jedlik Ányos Tervvel összhangban Magyarországnak is fel kell
készülnie az alternatív hajtásmódok terjedésére és azok infrastrukturális feltételeinek
megteremtésére.

Középtávú cselekvési irányok:



A pénzügyi ösztönzők alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Az áruszállításban, különösen a tranzit útvonalak esetében, a vasúti szállítás előtérbe
helyezése („gördülő országút”).

Hosszú távú cselekvési irányok:


Az éghajlatváltozás, mint peremfeltétel teljes körű integrálása a közlekedéspolitikába.

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS)
A NAS kiindulópontja, hogy a klímaváltozás nem határolható el a társadalom-, a gazdaságvagy a környezetpolitika témaköreitől, így a fenntartható fejlődés szempontrendszerével
összhangban szükséges kezelni. A NAS a rugalmas alkalmazkodás, az összehangolt, a
kockázatoknak elébe menő felkészülés lehetőségének megteremtését szolgálja.
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A NAS küldetése az éghajlati változásokra rugalmasan reagáló, a kockázatokat megelőző és
a károkat minimalizáló, élhető Magyarország természeti, valamint társadalmi–gazdasági
feltételeinek

biztosítása;

innovatív,

a

fenntartható

fejlődést

támogató

stratégiai

keretrendszer révén. Ennek érdekében az épített környezet, terület- és településfejlesztés,
terület- és településrendezés, települési infrastruktúraközlekedés terén az alábbi rövid távú
cselekvési irányok kerültek megfogalmazásra:




Ösztönözni kell az „alternatív”, környezetbarát egyéni közlekedési formák
igénybevételét és a motorizált közlekedési igények mérséklését, továbbá az utóbbiak
hatékonyabb és fenntarthatóbb módon történő kiszolgálását.
Kulcsfontosságú a közösségi közlekedési hálózat felkészítése a szélsőséges időjárási
jelenségekre (hőhullámok, áradások, viharok) reagáló beavatkozási pontok
azonosításával, akcióterv kidolgozásával.

A BAVS specifikus célja közül mindegyik kapcsolódik a NÉS-2 céljaihoz:






A közúti szállítás csökkentését és az alacsonyabb károsanyag-kibocsájtással járó árués személyszállítási módok elterjesztését szolgálják az „Integráció a városi és közúti
közösségi közlekedéssel”, a „Vasútra átülők számának növelése az egyéni közlekedési
módokat használóknál” és a „Vasúti áruszállítás részarányának növelése” specifikus
célok
Az energiahatékonyság növelését, az energiatakarékosság előmozdítását, valamint a
korszerűbb járművek minél hatékonyabb alkalmazását a „A meglévő vasúti
kapacitások optimális kihasználásával”, a „A szükséges fejlesztések azonosítása és
ütemezése” és ”Zavarásmentes” és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása” specifikus
célokkal valósítják meg.
Az aktív közlekedési módok népszerűsítése és elterjesztése a „A szükséges fejlesztések
azonosítása és ütemezése” és a “Vasút és befogadó környezet (város és előváros)
összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus hatások kihasználásával” specifikus
célok teljesülésén keresztül érhető el.

Nemzeti Energiastratégia-2030, kitekintéssel 2040-ig
Az új Nemzeti Energiastratégia legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az
energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint az
energiatermelés dekarbonizálása, ami csak az atomenergia és a megújuló energiaforrások
együttes alkalmazásával lehetséges. E fő célkitűzéshez kapcsolódó 2030-ra megfogalmazott
számszerű – BAVS szempontjából releváns - célkitűzések az alábbiak:


Az ellátásbiztonság javításához a fogyasztás mérséklése is nagyban hozzá tud járulni,
ezért kiemelt cél energiahatékonyságunk javítása,




az ipari szektor egyes ágazatainak ÜHG-intenzitása, vagy fajlagos
energiafelhasználása nem haladja meg az EU megfelelő ipari ágazatának
átlagértékét,
a végső energia felhasználásunk – a dinamikus gazdasági növekedés
fenntartása mellett – 2030-ban nem haladja meg a 2005-ös, 785 PJ-os szintet.
Ha 2030 után emelkedik a végső energia felhasználás, annak forrása csak
karbonsemleges energiaforrás lehet,
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Az energiahatékonyságának növelése és a CO2 intenzitásának csökkentése:



megújuló energia felhasználásunk aránya a bruttó végsőenergiafelhasználáson belül minimum 20%-ra nő,
ÜHG-kibocsátásunk legalább 40%-kal csökken 1990-hez képest.

Az energiaszektor ÜHG-kibocsátásainak csökkentéséhez elengedhetetlen a nukleáris
kapacitások fenntartása, a lignit alapú áramtermelés alacsony karbon-intenzitású
áramtermelési módokkal történő kiváltása, a megújuló energia nagyobb arányú
hasznosítása, az energiahatékonyság javítása és a közlekedés zöldítése.
A

közlekedési

szektor

a

hazai

energiafelhasználás

egynegyedéért

felel,

és

energiafelhasználása 2014 óta minden évben intenzíven növekszik. A gazdasági
növekedéssel együtt nőnek az egyéni mobilitási igények, növekszik az áruforgalom, az
úthálózat szolgáltatási színvonalának javulásával a munkahelyhez köthető rendszeres
közlekedés is bővül. A kevésbé urbanizált, vidéki térségek szerepének felértékelődése
szintén a közlekedési energiafelhasználás növekedését eredményezi.
A közlekedésben a legnagyobb arányú a közúti forgalom, a vasúti közlekedés aránya 3%,
míg a vízi közlekedés elenyésző mértékű. A közúti közlekedés energiafelhasználásának 52%át a személygépjárművek fogyasztása adja, míg 37%-os arányt képviselt 2016-ban a közúti
áruszállítás energiafelhasználása.
A stratégia időtávján a közlekedési energiafelhasználás növekedési ütemének mérséklése
érdekében elsődleges fontosságú a vasúti és a közúti közlekedés jobb összehangolása, a
közúti forgalom részleges vasútra terelése (kombinált szállítás), vagyis az áruszállítás részére
reális opcióként kell biztosítani a vasúti szállítmányozást. A közösségi közlekedés fejlesztése,
illetve kihasználtságának növelése, az alternatív közlekedési módok ösztönzése (car sharing,
car pooling, kerékpár), a közlekedés hatékonyabb szervezése, és a távmunka ösztönzése is
jelentős energia-megtakarítást eredményezhet.
A

BAVS

specifikus

céljai

közül

a

vasúti

közlekedésen

keresztül

elérhető

energiatakarékosságot a szolgáltatási színvonal növelése a vasúti szállítás népszerűsítésével
a következő célokkal támogatják: „A szükséges fejlesztések azonosítás és ütemezése”, a
„Vasútra átülők számának növelése az egyéni közlekedési módokat használóknál” és a
„Vasúti áruszállítás részarányának növelése”.

Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 2017-2020-(2030)
A vízgazdálkodás hosszú távú céljai között került meghatározásra a vizek állapotának
fokozatos javítása, a fenntartható jó állapot elérése, mely magában foglalja a felszíni és a
felszín alatti víztesteink jó állapotának/potenciáljának elérését és folyamatos fenntartását, a
víz, mint a természeti rendszerek létezésének, működése alapfeltételének megóvását.
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Középtávon ennek megvalósítását a veszélyes anyagok vizekbe kerülésének korlátozásával,
a diffúz szennyezések csökkentésével tervezi elérni úgy, hogy a szennyezőanyagok terhelése
ne lépje túl az asszimilációs képességet.
A BAVS a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek elhelyezkedését
adottságként, a stratégia külső feltételének, fundamentumának tekintette. Szennyező
anyagok elsősorban a vasúti pályáról elvezetett csapadékvizekkel kerülhetnek a felszíni
vizekbe, amely részben a váltók, kitérők, részben a járművek üzemeltetéséből
származhatnak. Bár a BAVS intézkedései a járművek korszerűsítésére csak részben terjednek
ki – a BAVS a meglévő járműállományt adottságként kezeli – a vasúti pálya korszerűsítése a
vízszennyező anyagok kibocsátásának mérséklését eredményezi.
A BAVS specifikus céljai közül a vizek szennyezésének megelőzése „A szükséges fejlesztések
azonosítása és ütemezése”, valamint a „Zavarásmentes és hatékony vasúti üzemvitel
biztosítása” célokon keresztül valósítható meg.

Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója
Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési
koncepció célkitűzésein alapuló, önálló szakági fejlesztési koncepció. A koncepció célja,
hogy az ökoszisztéma elemeinek és kapcsolatainak védelmével, illetve fejlesztésével
integrált módon biztosítsa és bővítse az ökoszisztéma-javakat, -szolgáltatásokat, továbbá
csökkentse a környezeti és klimatikus kockázatokat.
Budapest Zöldinfrastruktúra koncepció célrendszere három pillére épül: 1. pillér:
zöldinfrastruktúra-védelme, 2. pillér: zöldinfrastruktúra-fejlesztés, 3. pillér: zöldfelületgazdálkodás.
A BAVS-t ezen pillérek közül a 2. pilléren belül, a barnamezős (felhagyott vasúti) területek
(pl. Éles sarok és Rákosrendező környéke) zöldfelületi hasznosítása érinti, ami a „A szükséges
fejlesztések azonosítása és ütemezése” és “Vasút és befogadó környezet (város és előváros)
összehangolt fejlesztése a potenciális szinergikus hatások kihasználásával” specifikus célok
megvalósításán keresztül érhető el.

Ipari balesetnek való kitettség vizsgálata
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet foglalkozik a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek veszélyeztető hatásainak figyelembevételével.
A

veszélyes

üzemek

jogszabályokban

környezetében

szereplő

telepítési

történő

fejlesztésekre

előírások

betartása

vonatkozó,
a

fejlesztések

a

fenti
során

elengedhetetlen. A célkitűzés a BAVS célrendszerében kifejezetten nem jelenik meg, ezért
javaslatot tettünk a célkitűzés intézkedésként történő megfogalmazására.
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3.2 A BAVS céljainak értékelése a fenntarthatósági kritériumok alapján
Az Európai Tanács Göteborgban (2001) fogadta el az EU első fenntartható fejlődési
stratégiáját (EU FF Stratégia). A 2006-ben megújított EU FF Stratégia átfogó célja az olyan
intézkedések azonosítása és kidolgozása, amelyek lehetővé teszik az EU számára mind a
jelen, mind a jövő nemzedékek életminősége folyamatos javításának megvalósítását olyan
fenntartható közösségek létrehozása révén, amelyek hatékonyan gazdálkodnak az
erőforrásokkal és hatékonyan használják fel azokat, valamint ki tudják aknázni a
gazdaságban rejlő ökológiai és szociális innovációs lehetőségeket, és ezáltal biztosítják a
fellendülést, a környezetvédelmet és a társadalmi kohéziót. (Az EU FF Stratégia 2009-ben is
felülvizsgálatra került, de a meghatározott célkitűzéseket változatlanul hagyta.) Ehhez
kapcsolódóan Magyarország 2007-ben készítette el az ország Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Stratégiáját az EU FF Stratégiával összhangban, illetve ez évben elkészítette
Tagállami jelentését az Európai Unió megújított fenntartható fejlődési stratégiájának
végrehajtásáról.
A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését,
illetve javítását célozza.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS) a társadalom fejlődésének megfelelő
pályára állítását elősegítő, hosszú távú, keretstratégiai jellegű dokumentum, mely
valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, fenntartható,
társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol fel.
A fenntartható fejlődés - hazai fontosságú - alapelvei:











A holisztikus megközelítés elve.
A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve.
Társadalmi igazságosság elve.
Tartamosság elve.
Integráció elve.
Helyi erőforrások hasznosításának elve.
Társadalmi részvétel elve.
Társadalmi felelősségvállalás elve.
Elővigyázatosság és megelőzés elve.
A szennyező fizet elv.

Az NFFS fő célkitűzése, hogy elősegítse a hazai társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok
összességének közép-, illetve hosszú távon fenntartható pályára való áttérését, figyelembe
véve az adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket.
Ennek érdekében az NFFS:



meghatározza és elősegíti a fenntarthatóság eléréséhez szükséges közép-, illetve
hosszú távú változásokat és annak kereteit;
azonosítja az alapvető feltételeket, melyek a célok és politikák megvalósulását
lehetővé teszik;
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azonosítja a gátló, illetve a megvalósulást segítő főbb tényezőket, ezek alapján
meghatározza a hosszú távú célkitűzéseket és a cselekvés fő irányait;
figyelembe veszi és beépül a már meglévő tervekbe, stratégiákba, kezdeményezi azok
felülvizsgálatát, új stratégiák kidolgozását indítja el, ezzel biztosítja a közép- és
hosszútávon a politikák lehető legnagyobb összhangját és a területek integrációját.

A helyzetelemzés alapján az NFFS beazonosította azok a tendenciákat, melyek leginkább
veszélyeztetik a hosszú távú fenntarthatóságot, majd meghatározta a gátló folyamatokat,
problémákat. A meghatározott fenntarthatósági célok és az azokhoz kapcsolódó cselekvési
területek a BAVS szempontjából kerülnek az alábbiak kiemelésre.
A környezet eltartóképességének megőrzése:


Az éghajlatváltozás (KLíma) veszélyét erősítő tevékenységek visszaszorítása és
felkészülés az éghajlatváltozásra




KL-1 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozását, mérséklését
elsősorban az energiafelhasználás, az építkezési szokások, a közlekedési
igények, illetve az ipari tevékenységek megváltoztatásával kell elérni.
KL-2 A klímaváltozás hatásaira való felkészülés teendőit össze kell hangolni a
különböző szektorok között.

A gazdaság fejlesztése a fenntartható fejlődés követelményei szerint:


Az ENergiagazdálkodás átalakítása






EN-4 Mérsékelni kell a közlekedés energiafelhasználását.
EN-5 Ösztönözni kell a nagyobb arányú megújuló-energia felhasználást, a
fosszilis üzemanyagok helyettesítését a közlekedésben.
EN-7 Az építési szokások és normák megváltoztatása

Fenntartható MObilitás és térszerkezet kialakítása







MO-1 A legfontosabb elv a fenntartható közlekedés kialakításában a helyi
kapcsolatrendszerek erősítése.
MO-2 A közlekedés térbeli megosztásának változtatása.
MO-4 A közlekedés összetételének változtatása.
MO-5 A közlekedés környezetterhelésének csökkentése.
MO-6 A meglévő létesítmények megbecsülése, kiegészítése, felújítása.
MO-7 Szabályozó eszközök, forgalomtechnikai intézkedések.

A 18/2013. (III. 28.) OGY határozat alapján a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
(2012-2024) célja, hogy:




hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóság fogalmáról;
támogassa a fenntarthatóság felé való átmenet első lépéseinek meghatározását; és
hosszú távú koncepcióként szolgáljon a közpolitikai döntéselőkészítő-döntéshozási
rendszerben.

A Keretstratégia feladata olyan politikai-szakpolitikai cél-eszköz-rendszer meghatározása,
aminek segítségével a nemzeti erőforrások állapotát (mennyiségi és minőségi helyzetét)
azon szinten tarthatjuk,
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ami stabilan, hosszútávon lehetővé teszi a magyarság nemzetek közötti versenyben
való helytállását;
segíti természeti és kulturális örökségünk megőrzését a jövő generációk számára; és
biztosítja a gyarapítható erőforrások megfelelő fejlesztését.

A Keretstratégia a 2024-ig terjedő időtávra határoz meg feladatokat. A Keretstratégia a négy
nemzeti erőforrás – ember, társadalom, környezeti és gazdasági – alkotta négyosztatú
térben 34 stratégiai célt és 77 teendőt (eszközcélt) határozott meg.
Az NFFS nyomonkövetése során kétévente készül egy előrehaladási jelentés a Keretstratégia
megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről, valamint a megvalósulás nyomon
követéséről, annak érdekében, hogy támogassa az elért eredmények értékelését.
A 2019-ben készült előrehaladási jelentés – az eltelt hat évben tapasztalt változások
tekintetében – az alábbi – BAVS szempontjából releváns - megállapításokat tette a
fenntarthatósági átmenet helyzetéről.
Általánosságban:




„A 2017-2018-as vizsgált időszakban (s a folyamatok már 2014 óta ilyen irányúak) a
természeti tőke mennyiségét és minőségét alapvetően befolyásoló mindhárom
területen tartósan rossz trendeket figyelhetünk meg. Magyarországon egyszerre
csökken az intenzív beépítések miatt a biológiailag aktív területek aránya, romlik a
természeti erőforrás-hatékonyság és növekszik az üvegházhatású gázok kibocsátása.
A 2013 óta kibontakozott gazdasági növekedés jellege így egyértelműen
fenntarthatatlan.
A jelentés vizsgálati időszakában egyre jellemzőbb, hogy mind a lakosság, mind pedig
a vállalatok számára egyre inkább fontossá válik a fenntarthatóság, pontosabban
annak egyes tényezői. A klímaváltozás érezhetővé váló hatásaival felerősödött a
környezetvédelem és a környezeti tudatosság; ugyanakkor a gazdaságot jellemző
növekvő munkaerőigénnyel és emelkedő bérekkel együtt az emberi tényezők is
nagyobb teret kaptak, így például az élethosszig tartó tanulás, a jobb
munkakörülmények és az egészségtudatosság terén tapasztalhatunk nagyobb
figyelmet.”

„Pozitív fejlemény, hogy a természeti erőforrások állapota és fenntarthatósága az utóbbi két
év során egyre inkább a közbeszéd témájává vált, egyre többeket érnek el a
környezetvédelmi mozgalmak és kezdeményezések. Ezzel együtt a környezeti erőforrásaink
állapota sem az utóbbi két év, sem pedig az utóbbi tíz év távlatában nem javult. Annak
ellenére, hogy természeti erőforrásainkat az Alaptörvény P) cikke védendő, fenntartandó és
a jövő nemzedékek számára megőrzendő nemzet közös örökségének nyilvánította,
nyilvántartásuk nem megoldott, és továbbra sem készülnek éves kimutatások változásukról.
Tartós és jelentős mértékű hazai trend az élőhelyek eltűnése, a még megmaradó élőhelyek
állapotának romlása, a táj degradációja. Fajok válnak veszélyeztetetté, más fajok
egyedszáma csökken. Az élőhelyek eltűnésével és folyamatos degradációjával, azaz a
biodiverzitás csökkenésével az ökoszisztémák szolgáltató-képessége csökken. Például a
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beporzó rovarok egyedszámának csökkenésével a pollináció, mint ökoszisztémaszolgáltatás lehetetlenül el.
Az erőforrás-termelékenység területén romló tendenciát látunk: az EU átlagánál nagyobb
mennyiségű természeti erőforrás felhasználása szükséges adott gazdasági eredmény
eléréséhez. Ez részben a rendkívül anyagigényes építőipar felfutásával is magyarázható. A
hulladékgazdálkodás területén előrelépés, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék aránya
folyamatosan növekszik, ezzel párhuzamosan pedig az anyagában hasznosított hulladék
tömege is folyamatosan nő, bár az újrahasználatot, újrahasznosítási arányokat előíró EUkövetelmények teljesítésétől még távol vagyunk.
A levegőminőséget tekintve Magyarországon a legnagyobb problémát a kisméretű szálló
por (PM10 és PM2,5) szennyezettség jelenti, amelynek forrása főként a lakossági szilárd
tüzelés, valamint a közlekedés. Ezen a területen hosszú távon javuló tendencia látható,
ugyanakkor rendszeresen és növekvő számban regisztrálnak napi határértéket meghaladó
PM10 koncentrációs értékeket az egyes mérőállomásokon. A PM10 magas koncentrációja
kiemelt halálozási ok. Továbbra is problémát okoz és megoldásra vár az egészségkárosító
zajterhelés.
A klímaváltozás hatására egyre inkább jellemző hazánkra is a szélsőséges időjárási viszonyok
gyakorisága. Így a hőhullámos napok száma, az aszály, vagy az özönvízszerű esőzéshez való
alkalmazkodás kritikus terület. Előremutató folyamat, hogy a vízgazdálkodás területén a víz
megtartására és a takarékos öntözéses gazdaságok kialakítására való célkitűzések kerültek
megfogalmazásra.
Az előző monitoring jelentés óta az energiaintenzitás a korábbi javuló tendenciából
stagnálásba fordult. A primerenergia-igény 2017-ben 4,2 százalékkal haladta meg az előző
évi értéket; ezzel az energiaigény növekedése túllépte a GDP bővülési ütemét. A megújuló
energiaforrások magyarországi hasznosításának aránya csökkenő tendenciát mutat, 2017ben nem érte el a végső energiafelhasználás13,5 százalékát.
Szintén figyelmet kíván, hogy Magyarország továbbra is az EU élmezőnyébe tartozik az
üvegházhatású gázok kibocsátásának alacsonyan tartása tekintetében. Ugyanakkor
kockázati tényező, hogy 2014 és 2017 között az ÜHG kibocsátás is a bruttó hazai
összterméket elérő, vagy meghaladó szinten nőtt.
A pozitív irányú fordulat esélyét teremtheti meg, hogy 2017-2018-ban számos
stratégiaidokumentum és program került elfogadásra természeti értékeink védelme és
megőrzése,

valamint

az

alkalmazkodóképesség

javítása

céljából.

A

stratégiák

érvényesítésének feltételei azonban sokszor hiányoznak, mert az intézményrendszeri
átalakítások, illetve eljárási szabálymódosítások ezzel ellentétes folyamatokat erősítenek.”
A fenntarthatóság felé való átmenet elősegítésére szakpolitikai és horizontális javaslatok
kerültek megfogalmazása.”
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A fenntarthatósági értékrend szerinti értékelés
A fenntarthatósági értékrend a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiában, Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában, valamint a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégiában rögzített alapelvek mentén épül fel. A fenntarthatósági értékrend
mintegy viszonyítási alapként kerül meghatározásra, melyhez képest történő elmozdulás
(pozitív vagy negatív) képezi a vizsgálat tárgyát. Az elemzés célja a társadalmi, gazdasági,
környezetvédelmi fenntarthatósági elvek érvényesülésének biztosítása, a fenntarthatósági
értékrendhez viszonyított minél nagyobb mértékű pozitív elmozdulás elősegítése.
Napjaink közlekedési tendenciáit főként az autózás határozza meg, a nyugati országokban
közel minden háztartás rendelkezik legalább egy autóval, miközben a második világháború
óta a teherfuvarozás mértéke is rohamosan nőtt (tonna/km). Ennek nemzetközileg és
hazánkban is látható demográfiai, gazdasági és földhasználati hatásai vannak, melyek főként
a népességnövekedésben, a kisebb háztartásokban, az autók számának növekedésében és
szuburbanizációban nyilvánulnak meg. Magyarország esetében is megfigyelhető az a
tendencia, hogy a közösségi közlekedés részaránya csökken, míg az ezer lakosra jutó
személygépjárművek száma 3-4%-os éves növekedést mutat6, miközben a közlekedés
hazánk éves üvegházhatású-gáz kibocsátásának nagyjából 20%-át teszi ki.
Természetesen a fent említett gazdasági, népességszámbeli növekedésnek ára van, ami
többek között a fenntartható közlekedési rendszer egyik fő kihívása is. Első és egyértelmű
hatás a károsanyag-kibocsátás, illetve az ebből fakadó klímaváltozás, melyekre az Európai
Unió már bevezetett különböző szabályozásokat. Emellett azonban más – például
társadalmi – kérdések is szerepet játszanak, főként a helyi vállalkozások és üzletek
eltünedezése, melyek egyes társadalmi csoportok kirekesztettségéhez vezethetnek.
Sokszor alapvető problémát jelenthet a fenntarthatóság és különösen a fenntartható
közlekedés definiálása.
Az 1947-es, az Egyesült Nemzetek Szövetsége által kiadott Brundtland-jelentés
megfogalmazása szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a
jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk képességét saját
szükségleteik kielégítésére.
A Brundtland-jelentéshez képest a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács által 2013-ban
kiadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia kicsit bővebben, pontosabban
definiálja a fenntarthatóság fogalmát: „az egyéni jó élet és a közjó biztosításának feltételeit

6

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdpc340.html
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az adott időpillanatban saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki
erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk
számára is megőrzi, bővíti azokat. A még meg sem születettek, vagyis a szavazati joggal
még nem rendelkezők érdekeit úgy lehet megvédeni, hogy a most élők értékrendi,
alkotmányos vagy más intézményi korlátokat állítanak önnön mozgásszabadságuk elé.
Tisztázzák azokat a határokat, amelyeken túl bizonyos lépéseket nem tesznek, nem tehetnek
meg, és hogy a kísértésnek ellen tudjanak állni, előre akadályokat gördítenek maguk elé”.
A fenntartható közlekedés a WorldBank által 1996-ban kidolgozott, majd 2008-ban bővített
definíciója szerint: „A gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság megköveteli a források
hatékony felhasználását és az eszközök megfelelő karbantartását. A környezeti és ökológiai
fenntarthatóság megköveteli, hogy a közlekedés külső hatásait teljes mértékben vegyék
figyelembe, amikor a jövőbeli fejlesztéseket meghatározó állami vagy magánjogi
döntéseket hoznak. A társadalmi fenntarthatóság megköveteli, hogy a továbbfejlesztett
közlekedés előnyei elérjék a társadalom valamennyi rétegét.”
Ez alapján közlekedési és tervezési szempontból nem elégséges a felhasznált üzemanyagok
környezeti hatásait vizsgálni, hanem a közlekedés fenntartható lakhatásra; lokális és
regionális

gazdasági

törekvésekre;

iskolák,

kórházak,

boltok

és

munkahelyek

elhelyezkedésére gyakorolt hatásait is érdemes figyelembe venni a tervezés során a
megvalósulás mellett és anélkül egyaránt.
Az alábbiakban táblázatosan foglaljuk össze a fenntarthatósági értékrendhez képest történő
elmozdulást, a BAVS fenntartható megvalósulásának kritériumain, valamint ezeknek a
szempontoknak a célrendszerben való megjelenésével.
Fenntarthatósági

Kritériumok, szempont

értékrend

Megjelenés a BAVS

Elmozdulás

célrendszerében

(+/-)

Környezeti fenntarthatóság
Természeti erőforrásaink fenntartható használata
Természeti tőke megőrzése és védelme
A főváros és az agglomeráció jelenleg
meglévő zöldfelületeinek megtartása,
A környezet
eltartóképességének
megőrzése

feldarabolásuk elkerülése

A célrendszerben kifejezetten
nem jelenik meg
A célrendszerben kifejezetten
nem jelenik meg

-

-

Környezeti terhelés mérséklése
A

A városi levegő védelme
A

közlekedésből

eredő

célrendszerben

részben

szerepel
jelentős

zajterhelés csökkentése
Az ÜHG-ok kibocsátásának mérséklése
és klímavédelem

+

Megjelenik

+

Megjelenik

+

A biodiverzitás védelme
Barnamezős beruházások ösztönzése
Gazdasági fenntarthatóság
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A célrendszerben kifejezetten
nem jelenik meg

-

Fenntarthatósági

Kritériumok, szempont

értékrend

Megjelenés a BAVS

Elmozdulás

célrendszerében

(+/-)

Versenyképesség javítása
Fenntartható turizmus elősegítése
Fenntartható áruszállítás
Vasúti

szolgáltatás

versenyképességének javítása

A

célrendszerben

részben

megjelenik

+

Megjelenik

+

Megjelenik

+

A gazdasági jólét növekedésének segítése
Regionális

gazdasági

törekvések

előmozdítása
A gazdaság
fejlesztése a
fenntartható
fejlődés
követelményei
szerint

Már meglévő területek, infrastruktúrák
hasznosítása

Megjelenik

+

Megjelenik

+

Társadalmi fenntarthatóság
A társadalmi jólét védelme és javítása
A

meglévő

utazási

szükségletek

kielégítése, valamint az utazási igények

A

BAVS-ben

hosszú távú csökkentésében való aktív

megjelenik

részben

+

részvétel
Csomópontok

elérhetőségének

javítása infrastrukturális eszközökkel

Megjelenik

+

Fenntartható városi közlekedési opciók elérhetővé, vonzóvá tétele
A szolgáltatás színvonalának növelése
Motorizált

egyéni

közlekedés

visszaszorítása és kiváltása
Transzparens

beruházások

ösztönzése

Megjelenik

+

Megjelenik

+

A célrendszerben nem jelenik
meg

-

3. táblázat: Fenntarthatósági értékrendhez képest történő elmozdulás, a BAVS fenntartható megvalósulásának
kritériumain, valamint ezeknek a szempontoknak a célrendszerben való megjelenése

A fenti táblázat alapján látható, hogy a fenntarthatósági értékrendhez képest, a BAVS által
eredményezett elmozdulás többségében pozitív. A BAVS azáltal járul hozzá a
fenntarthatósági prioritások teljesüléséhez, hogy a környezetbarát közlekedési mód, mint a
villamosított vasúti hálózat fejlesztése az ország meglévő természeti erőforrásainak
fenntartható használatát biztosítja. A legkevésbé környezetszennyező közlekedési mód, a
vasút fejlesztésével a jó életminőség lehetőségének alapjait is megteremti.

3.3 A jelenlegi környezeti helyzetnek a tervvel, illetve programmal
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
Vizsgálati terület lehatárolása
Az SKV vizsgálati területe megegyezik a BAVS tervezési területével, amely a Magyarország
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/1.
melléklete szerint lehatárolt Budapesti Agglomeráció területére terjed ki.
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Elsősorban az épített környezet, táj- illetve társadalmi-gazdasági hatások vizsgálata eltérő
jellemzőket azonosított Budapest közigazgatási területén belül, ezek bemutatása a
Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepcióban szereplő alábbi zónarendszer
alapján történt. Ezen túlmenően az agglomeráció, mint egyes tervezett beavatkozások fizikai
helyszíne a közvetlen, illetve mint a közvetett hatásokkal érintett terület is a közvetett
hatásterület részét képezi.

6. ábra: Az érintett térség, városi zónák és a tervezett fejlesztések
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3.4 Környezeti elemek jelenlegi állapota
Levegőminőség
Levegőminőséget befolyásoló tényezők
A fővárosban és az agglomerációban a levegő szennyezettsége főként a közlekedés, a
lakossági fűtés és az ipari tevékenységből származó légszennyező anyagok minőségétől és
mennyiségétől függ, de a levegő minőségét a város fekvése, domborzati viszonyai, a
településszerkezet és a beépítettség, valamint a meteorológiai viszonyok (elsősorban az
uralkodó szélirányok) egymással összefüggésben is meghatározzák.
Budapest földrajzi fekvéséből következően a főváros háttérszennyezettségéhez a
meteorológiai viszonyoktól (elsősorban a szélviszonyoktól) függően időszakosan távolabb
fekvő területek szennyezettsége is hozzájárul, a helyi levegőminőség kialakulására azonban
az átszellőzés sajátos helyi adottságai is hatást gyakorolnak.
A fővárosban a Duna- és a főbb vízfolyások menti területek, mint a térségi légmozgások
bevezető csatornái un. átszellőzési sávokat képeznek, biztosítva ezzel a belső városrészek
levegőjének frissítését és kedvező szélviszonyok esetén a tartós légszennyezettség
elkerülését. Ugyanakkor a főváros térszerkezetének sajátossága, hogy a közlekedési
tengelyek (közúti- illetve vasúti pályák) is többnyire a főbb vízfolyások mentén találhatók,
így a belváros egyébként is szennyezett területrészeibe már terhelt légtömegek érkeznek.
A légtérben kialakuló légszennyezőanyag koncentrációk az egyes légszennyező anyagok
között lejátszódó reakcióktól is függnek, melynek eredményeként az un. elsődleges
légszennyezőkből (pl. SO2, CO, NO, korom) másodlagos légszennyezők (pl. O3) is
létrejöhetnek.

Levegőminőség a fővárosi agglomerációban
Magyarországon a levegőminőségre jellemző paraméterek mérését és értékelését az
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatai alapján az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el.
A fővárosi agglomeráció levegőminőségének 2018. évi értékelését az LRK a vonatkozó
jogszabályban rögzített Légszennyezettségi Index figyelembevételével készítette el. A
légszennyezettségi index kidolgozása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben szereplő határértékek alapján történt. A fővárosi agglomeráció a Budapest és
környéke légszennyezettségi agglomerációba tartozik.
A Budapesti Agglomeráció területén automata mérőállomás Százhalombatta, Tököl,
valamint Vác területén működik. Mindhárom település levegőminőségének minősítése a
2018-ban rögzített mérési eredményekből meghatározott Légszennyezettségi Index alapján
„jó”, bár Vácott PM2,5, benzol és kén-dioxid, Tökölön pedig PM2,5, benzol és szén-monoxid
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paraméterekre nem végeztek vizsgálatot. Az utóbbi 10 év eredményeit vizsgálva
megállapítható, hogy a légszennyezettséget jellemző értékek a Budapesti mérőállomásokon
tapasztalt kis mértékben javuló, illetve stagnáló tendenciákat követik.
Manuális mérőhálózatban az agglomeráció települései közül Budaörsön, Szentendrén és
Vácott végeztek vizsgálatokat, nitrogéndioxid komponensre. A mintavétel naponta ill.
kétnaponta történt. Határértéket túllépő szennyezettséget egyedül Vác esetében
regisztráltak.
A fővárosban az OLM részeként 12 db automata mérőállomás és 10 db manuális
mérőállomás működik. Az automata mérőállomások adatai alapján végzett minősítések
eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. A minősítés eredményei alapján a budapesti
levegőminőség elsősorban a NO2, NOx, illetve a PM10 tekintetében kifogásolható.
Manuális mérőállomásokat Budapesten csak NO2 mérésére üzemeltetnek, 10 mérőponton.
A belvárosi területeken (a Róbert-Károly körúton belüli pesti területrészeken) a
Légszennyezettségi Index alapján a levegő „szennyezett”-nek minősül, a főváros távolabbi
peremterületein pedig a levegő „jó” és „kiváló” minősítést kapott a mért NO2 koncentráció
alapján.
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Mérőállomás

Budatétény
Csepel
Erzsébet tér
Gergely
Gilice
Honvéd
Káposztásmegyer
Kosztolányi
Kőrakás
Pesthidegkút
Széna
Teleki

Légszennyezettségi index

SO2

NO2

NOx

kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

*
*
jó
*
jó
*
*
megfelelő
jó
jó
szennyezett
szennyezett

*
*
szennyezett
*
jó
*
*
megfelelő
jó
jó
szennyezett
szennyezett

PM10

PM2.5

jó
Megfelelő
jó
jó
Megfelelő
jó
jó
jó
jó
jó
Szennyezett
Megfelelő

*
*
*
jó
*
jó
jó
jó
jó

Benzol
*
*
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

CO

O3

kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
kiváló
jó

Légszennyezettségi index
a legmagasabb
indexű
komponens
alapján
jó
megfelelő
szennyezett
jó
megfelelő
jó
jó
megfelelő
jó
jó
szennyezett
szennyezett

4. táblázat Levegőminőség értékelése a légszennyezettségi index alapján (forrás: 2018. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat
adatai alapján)
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Az összesített légszennyezettségi index csak átfogó képet ad a főváros szennyezettségéről,
ezért a levegőminőség értékeléséhez a mért koncentrációértékekből képzett statisztikai
mutatószámokat

is

vizsgálnunk

kell

(a

főbb

szennyező

anyagokra

vonatkozó

mutatószámokat lsd. a 8. sz. táblázatban).
PM10
Mérőállomás

Budatétény
Csepel
Erzsébet tér
Gergely u.
Gilice tér
Honvéd telep
Káposztásmegyer
Kőrakás park
Kosztolányi
tér
Pesthidegkút
Széna tér
Teleki tér

O3

NO2

Éves
átlag
(μg/m3)

Maximum
(μg/m3)

Határérték
túllépés
(db)
(napi)

éves
átlag
(μg/m3)

Maximum
(μg/m3)

120 μg/m3-t
meghaladó
(db)*

Éves
átlag
(μg/m3)

Maximu m
(μg/m3)

Határérték
túllépés
(db)
(órás)

25
33
31
28
33
30

145
224
193
160
182
178

17
50
28
15
45
31

73.3
60.9
60.6
68.5
-

147.1
146
154.5
143.8
-

24
10
28
18
-

31.3
24.1
-

183.4
135.6
-

42
34
-

31

283

27

65.3

145.5

20

-

-

-

22

134

6

63.8

126.4

6

26.4

115

24

29

188

26

49.3

102.1

0

35

147.1

42

29
41
35

155
260
152

40
91
63

80.9
42.8
66.2

153
109.6
129.9

51
0
9

17.2
46.5
40.3

101.7
180
169.9

1
155
222

-

2018. évre nem áll rendelkezésre értékelhető adat

*

8 órás átlag alapján

5. táblázat Mért légszennyezettségi adatokból képzett statisztikai mutatószámok, (forrás: 2018. évi összesítő
értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján)

2018-ban határérték-túllépés SO2, CO és benzol esetében nem fordult elő, sőt a mért éves
átlag SO2 és CO koncentráció értékek minden esetben jelentős mértékben alatta maradtak
a vonatkozó határértékeknek.
Szállópor tekintetében az elmúlt évtizedben a mért PM10 értékek folyamatos javulása
észlelhető, eltekintve attól, hogy a 2017-ben regisztrált értékekkel összevetve a 2018-ban
mért éves átlagértékek a legtöbb mérőállomáson jelentősen emelkedtek. PM2,5
szennyezettségre vonatkozóan rendszeres mérési eredmények minden mérőállomásra
vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre: a fővárosban mindössze 2016-tól történik
egész éven át folytatott mérés (a Kőrakás parki mérőállomáson). 2018-ban már négy
állomás rögzítette a PM2,5 értékeket, melyek alapján a levegő „jó” állapotúnak minősíthető.
A PM2,5 /PM10 részarány a fűtési időszakban (okt. 15. - márc. 15. között) meghatározóbb,
különösen a Kőrakás parkban. Az európai országokra kiterjedő felmérés szerint a PM2,5 szint
57%-át a háztartások fűtése, 12%-át az energiaszektor hatása, 11%-át a közúti közlekedés,
10%-át az ipari kibocsátás, 10%-át egyéb (pl. hulladékgazdálkodás és mezőgazdasági)
források együttesen okozzák, de a PM10 szint esetében is a háztartások fűtése a
legjelentősebb tényező (42%), a közúti közlekedés változatlan aránya (11%) mellett.
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Több légszennyező anyag, így a szálló por esetében is megfigyelhető az évszakonkénti
változás: míg a PM10 esetében a nyári hónapokban jellemzően alacsonyabb értékek
mérhetők, addig télen a magasabb koncentráció értékek a gyakoriak. A téli magasabb
értékek részben a fűtésből származó kibocsátásokkal, részben az ebben az időszakban
gyakori kisebb rétegvastagsággal és az inverziós jelenségek előfordulásával magyarázhatók.
Bár az ózon mért éves átlagértékeinek figyelembevételével számított légszennyezettségi
index nem jelez jelentősebb mértékű szennyezettséget, 8 órás határérték túllépés 2018-ban
évente többször is előfordult a 8.sz. táblázat szerint, elsősorban a külvárosi- illetve városi
háttérszennyezettség jellemzése érdekében a peremkerületekben létesített Gilice téri, illetve
a pesthidegkúti mérőállomásokon. Az elmúlt évtized első felében a 8 órás ózonkoncentráció
határérték alatt maradt, először 2015-ben haladta meg a határértéket, majd minden évben
mértek határértéket meghaladó ózon szinteket. A koncentráció értékek szezonális
ingadozása az ózon esetében is tapasztalható, de ellentétes előjellel: míg a téli időszakban
alacsonyabb ózon értékek mérhetők, a magasabb besugárzási szintekkel jellemezhető nyári
hónapokban az ózon szintek is magasabbak.
Budapest levegője a 2018 évi átlageredmények és a légszennyezettségi index alapján mind
NO2, mind NOx tekintetében szennyezettnek minősül: főként a nagy forgalommal
jellemezhető közlekedési csomópontokban fordul elő a NO2 és az NOx határértékek
túllépése. Az elmúlt tíz éves időszak változásait tekintve a mért nitrogénoxid koncentráció
értékekben stagnáló tendencia figyelhető meg. A mért értékek évszakonkénti változása az
ózonkoncentráció vonatkozásában észleltekhez képest ellentétes menetet mutat, amely az
ózonképződés mechanizmusára vezethető vissza. A határérték túllépés elsősorban a
nitrogén-dioxid komponens esetében közlekedési eredetű légszennyezettséget mérő
automata monitorállomások, mint a Széna téri, a Kosztolányi Dezső téri, az Erzsébet téri és
a Teleki téri állomások esetében figyelhető meg.
A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a fővárosban és az agglomerációban a
levegő állapotát alapvetően a lakossági fűtés és a közlekedés, ezen belül is a gépkocsiközlekedés határozza meg. Jelentősebb légszennyezettségi problémát – elsősorban
Budapesten – a szálló por, a nitrogén-oxidok, illetve az ózon tekintetében jeleznek fenti
táblázatok adatai. Az elmúlt tíz éves időszakban a fővárosban a szálló por és a nitrogéndioxid koncentrációja rendszeresen meghaladta a szennyezettségi határértékeket és bár
2011-2014 között a főváros területén megfigyelhető egy mérsékelt, javuló tendencia, az
utóbbi néhány évben mért értékek alapján a légszennyező anyagok koncentrációjának a
stagnálása jellemző. A levegőminőség mérsékelt javulása, illetve stagnálása az
agglomerációban is megfigyelhető volt.
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A 2009-2019 közötti levegőminőség fentiek szerint jellemzett állapotában hoztak fordulatot
a koronavírus-járvány elterjedése miatt elrendelt intézkedések: az ipari termelésben és
a közlekedésben bevezetett korlátozások, illetve az önkormányzatok járványügyi
intézkedései hatására a levegő minősége (elsősorban a szállópor, illetve a közlekedés
hatását leginkább jellemző nitrogén-dioxid vonatkozásában) hazánkban is számottevő
mértékben javult. A csökkenő légszennyezés részletes felmérése meghaladja jelen
tanulmány kereteit, a korlátozások hatására bekövetkező légszennyezés mértéke,
összefüggései az OMSZ mérőhálózata által rögzített adatok hitelesítése és hosszabb 5-10
éves időszakot felölelő adatsorok részletes elemzése után ítélhető majd meg, de a levegő
tisztaságában 2020. március-május hónapokban bekövetkezett kedvező változás már a
fővárosi átlagember számára is jól érzékelhető volt. E közvetlen lakossági tapasztalatra
építve hatékonyan szemléltethető a gépjárműforgalom csökkenésének (ami a BAVS
keretében javasolt intézkedések fő célja) a levegő minőségére gyakorolt pozitív hatása.

Földtani közeg
Budapest domborzata és földtana alapján két részre osztható, a Budai-hegyek és a Pestihordalékkúp-síkság kistájakra. A Budai rész alakrajzilag alacsony középhegység. Mai
geomorfológiai

képét

a

hosszanti,

mozaikosan,

helyenként

mikrotektonikusan

összetöredezett sasbércsorok, eltérő mélységbe süllyedt hegységközi medencék, az eróziós
völgyek, a laza üledékekből épült medence-dombságok deráziós formakincse, keskenyebbszélesebb pedimentek és glacisok formacsoportjai jellemzik. Karsztos formákban gazdag
domborzatát számos barlang teszi változatossá. A teraszokon települő édesvízi mészkövek
szemléletesen bizonyítják a hegység fiatal negyedidőszaki emelkedését. A Pesti terület kelet
felé lépcsőzetesen, a magasabb teraszok irányába emelkedik. Ezek nagyjából É-D-i irányú
sávjait a-Duna bal parti mellékvizeinek völgyei Ny-K-i irányban mozaik- és sakktáblaszerűen
szabdalták. A keresztirányban völgyközi hátakká formált magasabb teraszok eróziós és
deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon szabdaltak. A felszín döntő többsége közepes
magasságú, tagolt síkság. Dél felé, a Gyáli-patak irányába, ahol a felszínt a
futóhomokformák uralják, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy
szintbe kerültek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott,
félmedenceszerűen megjelenő kistáj jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton
képződtek7.

7

Dövényi et al.: Magyarország kistájainak katasztere, 2010.
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Az 7. ábra mutatja be a vasútfejlesztés tervezett helyszíneit.

7. ábra: A vasútfejlesztés helyszínei

A Pesti terület alapját paleozoos-mezozoos formációk, ill. az erre települő harmadidőszaki
rétegek alkotják. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan futó ÉNy-DK-i irányú
törésvonal-rendszerrel tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a pleisztocén folyamán
egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétől képződő dunai
hordalékkúp orográfiailag hasonló, de kronológiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis
kelet felé haladva a legidősebb pleisztocén képződmények pannóniai üledékre települve
találhatók. A Duna II/a és Il/b sz. terasza átmenő, felszíne gyakran parti buckákkal,
futóhomokkal, löszszerű üledékekkel magasított. A IV. sz. gyakran édesvízi mészkővel takart,
és az V. sz., valamint idősebb teraszok csak foltokban jelennek meg.
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A Budai terület a Dunántúli-középhegység keleti tagja, minden oldalról középhegységi
főtörések határolják. Szerkezeti-morfológiai alkata alapján a töréses szerkezetű árkos
medencékre és sasbércekre különült középhegység domborzattípusát képviseli. ÉNy-DK-i
és erre merőleges szerkezeti vonalak mellett a domborzat tagolásában jelentős szerepük
volt a fiatalabb, É-D-i irányú töréseknek is. Szerkezeti-morfológiai képe változatos. A
törések, lépcsős levetődések mellett enyhe lokális boltozódások, gyűrődések, feltolódások
és pikkelyeződések alakították a hegységet. A felszín legfontosabb kőzettípusai: mezozoos
mészkő- és dolomitformációk üledéksorozatai, eocén, szarmata mészkövek, pannóniai és
negyedidőszaki édesvízi mészkövek, oligocén agyag és hárshegyi homokkő, eocén márga,
miocén agyag és kavics, s végül a peremeken a pannóniai homok és agyag összletek. A
felszínt litofáciesekben gazdag lejtőüledékek és lösz borítja7.
Budapest közigazgatási területén a művelésből kivett földterületek aránya 76%. A
fennmaradó rész, közel 13 ezer ha termőterület 60%-a (7.300 ha) áll mezőgazdasági művelés
alatt, és mintegy 40%-a (5.500 ha) erdő és fásított területek közé tartozik. Az átlagosnál jobb
minőségi osztályokba sorolt földek az összes termőterület 25%-át teszik ki (mintegy 3.200
ha). A közigazgatási határon belüli budapesti külterületeken számottevő kedvező
termőhelyi adottságú, nagyrészt mezőgazdasági művelés alatt álló földterület található. A
főváros területén az eredeti talajok nagy részben átalakultak. A mesterséges feltöltések,
valamint jelentős antropogén eredetű talajdegradációs folyamatok (a beépítettség, a
különböző szilárd burkolatok nagy felületi aránya) végső soron talajpusztuláshoz vezetnek.
(forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése 2018.)
A vasútfejlesztés túlnyomórészt belterületet érint, így nem gyakorol hatást termőföldre (8.
ábra).
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8. ábra: Területhasználati térkép
(Forrás: http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/termekeink/felszinboritas-corine?jjj=1547468533788)

A Földhivatal adatai alapján Budapest közigazgatási területének mindössze 24%-a (közel 13
ezer ha) termőterület, amelynek közel 60%-a (7.300 ha) áll mezőgazdasági művelés alatt, és
mintegy 40%-a (5.500 ha) erdő és fásított területek közé tartozik (9. ábra). Jelentősebb
kiterjedésben a város peremterületein találhatóak mezőgazdasági területek. Az erdők
mellett leginkább a szántó a meghatározó művelési ág, de jellemző még a gyümölcsös, kert
és gyep besorolás is. Kiterjedt mezőgazdasági területek a pesti (XVI., XVII., XXIII.)
kerületekben jellemzőek. A budai oldalon a kisparcellás zártkert jellegű területek
dominálnak. Kertes területek jelentősebb, 100 hektárt meghaladó kiterjedésben Budán a III.,
XI., XXII. és XXI. kerületekben, Pesten a XI., XVII. kerületekben találhatók8.

8

Budapest Környezeti Állapotértékelése 2018.
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9. ábra: Térségi területhasználati térkép (forrás: www.teir.hu)

A potenciálisan talajszennyezett területekkel kapcsolatos jelenlegi ismereteket tükrözi a 10.
ábra, amely az egykori, meghatározó jellegű szennyező tevékenységek szerint ábrázolja a
talajállapot szempontjából problematikus térségeket. A legjelentősebb, potenciálisan
szennyezett területek Budapesten, az egykor ott működtetett, jellemző iparágak szerint
csoportosítva:












gyógyszergyárak: Újpest, Kőbánya, Nagytétény;
vegyipar: Kőbánya, Külső-Ferencváros (Határ út), Nagytétény;
növényvédőszergyártás, kiszerelés, tárolás: Soroksár;
bőripar: Újpest;
textilipar: Óbuda, Kőbánya-Kispest, XI. Budafoki út;
élelmiszeripar: Kőbánya, Rákospalota, Óbuda, Budafok.
fémipar: Csepel, Soroksár, Kőbánya;
honvédség (részben volt szovjet laktanyák): Újpest, Mátyásföld, „Vecsés”, Kőérberek,
XXII. Háros);
gépjavítás, járműjavítás: Kőbánya, Újpest, Józsefváros, Népsziget, Óbudai
sziget;
áruszállítás: vasúti pályaudvarok, rendezőpályaudvarok környezete (I. VIII. IX. X. XI.
XIV. kerület).
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A jelenlegi ismeretek alapján a feltételezett szennyezettségű területek budapesti
összterülete közel 4000 ha-ra tehető, amely a főváros közigazgatási területének 7,5%-át
teszi ki8.

10. ábra: Potenciálisan szennyezett területek (forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése 2018.)

11. ábra: Lezárt és folyamatban lévő kármentesítési eljárások (forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése
2018.)
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Budapest területén 1996 óta több mint 240 területen vált szükségessé részletes tényfeltárás,
ezen időszak alatt a kármentesítésre kötelezett területeken több, mint felénél eredményesen
elvégezték a szükséges műszaki beavatkozást is. Az illetékes Kormányhivatal 2019. februári
adatszolgáltatása alapján a főváros közigazgatási területén jelenleg 129 kármentesítési
eljárás van folyamatban, ebből:




59 helyszínen az elvégzett műszaki beavatkozást követő utómonitoring zajlik;
műszaki beavatkozás folyamatban van 39 szennyezett területen;
tényfeltárási fázisban tart 31 terület.

Az elmúlt évek adatszolgáltatásait áttekintve jelenleg 82 olyan területről van pontosabb
információ, amelyen az elmúlt években a kármentesítési eljárás sikeresen lezárásra került.
Az aktuális kármentesítési eljárások adatai alapján a talajszennyezések legnagyobb
hányadában az alifás szénhidrogének (TPH) a domináns szennyezőanyagok, de
meghatározó a benzol és alkilbenzolok (BTEX), a poliaromás szénhidrogének (PAH),
valamint a fémek és félfémek előfordulása is. Talajvizek esetében szintén az alifás
szénhidrogének

(TPH),

valamint

benzol

és

alkilbenzolok

(BTEX)

a

jellemző

szennyezőanyagok, de itt is előfordulnak fémek, poliaromás szénhidrogének (PAH),
valamint halogénezett aromás szénhidrogének is8.

Felszíni és felszín alatti vizek
A vasútfejlesztés a Közép-Duna és a Duna-völgyi-főcsatorna alegységeken helyezkedik el.
A VGT2-ben kijelölt, a fejlesztés területét érintő felszín alatti víztestek (14 db) közül 9 víztest
kémiai állapota jó. A gyenge kémiai állapot oka (5 víztest) az sh.1.6, a k.1.3 és az sp. 1.13.2
jelű víztestnél nitrát (NO3-) szennyezés a vízbázison, az sp. 1.9.1 jelű víztestnél diffúz eredetű
nitrátszennyezés és nitráttal szennyezett ivóvízbázis, míg az sp.1.13.1 jelű víztestnél diffúz
eredetű nitrátszennyezés, nitráttal, ammóniával (NH4+), szulfáttal (SO42-) és atrazinnal
szennyezett ivóvízbázis. Az h.1.5 jelű víztest „jó, de gyenge kockázatú” minősítést kapott a
nitráttal szennyezett vízbázis miatt.
A mennyiségi állapot tekintetében a 14 víztest közül 5 jó, 8 „jó, de gyenge kockázatú”
(gyenge állapot kockázata áll fenn), 1 pedig gyenge minősítést kapott. A „jó, gyenge
kockázatú” (sh.1.6, h.1.6, sh.1.5, h.1.5, p.1.14.1, sp.1.9.1, p.1.9.1, sp.1.13.1 és sp.1.13.2) és a
gyenge (p.1.14.1) minősítést is a víztestek a vízmérleg teszt eredményei alapján kapták. A
vízmérleg teszt a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák célállapotához tartozó vízigények
és a vízkészlet túlhasználásának (a vízkivétel nagyobb, mint a hasznosítható vízkészlet)
konfliktusát, egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja.
Az sh.1.5 jelű Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt megnevezésű
víztest mennyiségi szempontból a „jó, de gyenge kockázata” minősítést kapta, kémiai
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állapota jó. Az sp.1.13.1 jelű Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest megnevezésű víztest
mennyiségi szempontból a „jó, de gyenge kockázata” minősítést kapta, kémiai állapota
gyenge.

12. ábra Sekély porózus és sekély hegyvidéki felszín alatti víztestek (Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2015.)
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13. ábra Karszt és termálkarszt felszín alatti víztestek (Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2015.)

A talajvíz áramlási iránya a budai és pesti területen is a Duna irányába mutat (14. ábra).
A budai oldalon összefüggő talajvíz előfordulás csak a völgyekben van, ahol a talpakon 2-4
m, a lejtőkön 4-6 m között található. Mennyisége azonban nem számottevő. A pesti oldalon
a talajvíz mélysége északról délre 6 m-ről 2 mig emelkedik. Mennyisége elég jelentős7.
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14. ábra Talajvíztérkép (mBf) (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu)

Budapest ivóvízellátását a Duna mentén telepített parti szűrésű csáposkutak biztosítják.
2017 során havonta átlagosan mintegy 13,9 millió m3 ivóvizet tápláltak be a hálózatba,
amellyel nemcsak Budapest, hanem a környező települések ivóvízellátását is biztosították. A
Budapesten felhasznált ivóvíz mennyisége (beleértve a nem lakossági ivóvízmennyiséget is)
az utóbbi években 113 - 116 millió m3/év között változott.
A VGT2 szerint a vasúti fejlesztések egy ivóvízbázist érintenek, a Budapest IV., Balpart I. Vmt.
Hidrogeológiai „A” védőövezetét, a Rákospalota-Újpest állomástól északi irányban.
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15. ábra Vízbázisvédelmi térkép (Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2015.)

Budapest területén a termálvizek hőmérsékleti és geokémiai tulajdonságai alapján három
külön kiáramlási zónát (északi, déli és középső) lehet meghatározni (Alföldi L. et al. 1968).
Ezek a langyos vizet adó északi zóna, Óbuda-Rómaifürdő-Csillaghegy-Békásmegyer térségi
források, a déli zóna a melegebb vizet adó Gellért-, Rudas- és Rácz-fürdők (Alföldi L. 1981,
Sárváry I. 1995). A középső zóna a margitszigeti és a városligeti kutak vonala, ahol a két
tároló érintkezik és a langyos és melegvizek keverednek (Alföldi L. 1981).
A források eltérő kémiai tulajdonságaik és hőmérsékletük alapján kilépési helyük szerint
három körzetre oszthatók az Északi, Déli és Középső csoportra. A két tároló érintkezésénél
a margitszigeti és a városligeti kutak vonalában, a József hegy tövén a 20-30°C-os langyos
források a Malom-tó körüli magasabb térszínen, míg a 40 – 65 °C-os hévforrások és a sekély
kutak a Duna-teraszon vannak (Lorberer A. 2002). Az északi területek nagyobb nyomású,
alacsonyabb hőmérsékletű tárolórészéből jellegzetes karsztkarakterű vizek nyerhetők, míg
a déli területek kisebb nyomású tárolójából nyert vizek magasabb hőmérséklettel és nagy
Na+, K+, Cl- és SO42- tartalommal jellemezhetőek. Feltűnő, hogy 25 és 40 °C közötti
természetes források nem ismertek, ami a két áramlási rendszer létezésének egyik
bizonyítéka (Alföldi L. 1979). A fentiek alapján összefoglalva a Budai termálkarszt rendszer
egy

hidrodinamikailag

folytonos

rendszernek

tekinthető,

mely

kisebb

áramlási

rendszerekből, egységekből áll össze. Az egységek hidrodinamikailag kapcsolatban állnak
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egymással.

Ezért

bármilyen

potenciálváltozás az

egységekben

tovább terjed

a

potenciálesés-terjedés sebességének megfelelően.

16. ábra Források elhelyezkedése a vizsgálati területen
(forrás: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2848/19/doktori_%C3%A9rtekez%C3%A9s.pdf)

Élővilág
Budapest természeti értékekben gazdagnak számít, annak ellenére, hogy az elmúlt
évtizedekben a beépítettség jelentősen növekedett, a nagy területigényű zöldmezős
beruházások

(lakónegyedek,

bevásárlóközpontok)

jelentősen

csökkentették

a

természetközeli élőhelyek kiterjedését. A hegyvidéki jellegű budai oldal legértékesebb
természeti képződményei a budai termálkarszt barlangjai, de a beépítetlenül maradt
hegycsúcsok, erdők is számos védett és védelemre érdemes természeti kinccsel
rendelkeznek. A sík pesti részen eredetileg jellemző, nagy kiterjedésű lápos, vizenyős
területek már csak foltokban maradtak meg, ám ezek a tavak, láprétek és ligeterdők jelentős
értéket képviselnek ma is.
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Natura 2000 területek
Budapest közigazgatási határán belül a Természetvédelmi Információs Rendszer (A
továbbiakban: TIR) alapján négy különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000 SAC)
található. A legnagyobb kiterjedésű Budai-hegységnek (HUDI20009) csak egy része (kb.
2570 ha) tartozik a fővároshoz. Az Érd-tétényi plató (HUDI20017) Budapest közigazgatási
területének nyugati határán, a Balatoni út és Kamaraerdő közötti helyezkedik el. További két
Natura 2000 terület a Dunához kötődik, ezek a Duna és ártere (HUDI20034) a folyam
fővárosi szakaszának déli részén, valamint a Ráckevei-Duna-ág (HUDI20042). Budapesten
különleges madárvédelmi terület (Natura 2000 SPA) nem található. A fővárosi Natura 2000
területek kiterjedése kb. 3313 ha, Budapest területének 6%-a (Budapest környezeti
állapotértékelése 2018).
A budapesti agglomeráció területén nagy kiterjedésű Natura 2000 területek találhatók a
Budai-hegységben, a Pilisben és a Visegrádi-hegységben. A pesti oldalon a Gödöllőidombság területén vannak jelentősebb kiterjedésű Natura 2000 területek.
Országos jelentőségű védett természeti területek
Budapesten a TIR alapján összesen 11 országos jelentőségű védett természeti terület
található, elsősorban a budai oldalon: a Budai TK fővárosi közigazgatási területre eső része,
a Tétényi-fennsík TT, a Szemlőhegyi-barlang felszíni védőövezete TT, a Pálvölgyi-barlang
felszíni védőövezete TT, a Jókai-kert TT, a Háros-szigeti Ártéri-erdő TT, a Gellérthegy TT, a
Budai Sas-hegy TT. A Budapesti Botanikus Kert TT és a Fővárosi Állat- és Növénykert TT
Pesten, míg a Tamariska-domb TT a Csepel-szigeten található. Ezek területe összesen kb.
2753 ha, Budapest területének 5%-a (Budapest környezeti állapotértékelése 2018). Szintén
országos jelentőségű, „ex lege” védett természetvédelmi területnek minősülnek a pesti
oldalon elhelyezkedő, mintegy 82 ha összterületű lápok (8 db), a Gellérthegyen lévő
földvárnak minősülő kelta erőd sánca, és a számos forrás, valamint a barlangok felszíni
védőterületei.
A Natura 2000 területekhez hasonlóan nagy kiterjedésű országos jelentőségű védett
természeti területek helyezkednek el a Budai-hegységben, a Pilisben, a Visegrádihegységben és a Gödöllői-dombság területén.
Helyi jelentőségű védett természeti területek
A Fővárosi Önkormányzat által védetté nyilvánított helyi jelentőségű védett természeti
területek száma összesen 29 db, ehhez kapcsolódik 9 természeti emlék (védett fa).
Összterületük

kb.

861

ha,

Budapest

területének

1,6%-a

(Budapest

környezeti

állapotértékelése 2018, www.fokert.hu). Ezek közé tartozik többek között a Naplás-tó és
környezete, a Merzse-mocsár, a Turjános, az Ördögorom területe, a Rupp-hegy, a Kis Sváb93

hegy, a Róka-hegy, a Ferenc-hegy és a Tétényi-fennsík országos védelem alatt nem álló
része is.
Ökológiai hálózat elemei
Budapesten a TIR alapján az ökológiai hálózat elemei közül magterületek elsősorban a budai
oldalon találhatók, ezek jelentős része a Budai Tájvédelmi Körzettel megegyezik. Az
ökológiai folyosók a Duna és ártere mellett elsősorban a pesti oldal kisebb vízfolyásaihoz
(pl. Szilas-, Rákos-patak) köthetők, a pufferterületek közül a nagyobb kiterjedésűek a budai
oldal magterületeihez kapcsolódnak.
Az országos jelentőségű védett természeti területek, Natura 2000 területek, valamint az
Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.
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17. ábra: Védett természeti területek és a tervezett fejlesztések
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Erdőterületek
Ökológiai szempontból Budapest átlagos erdősültséggel rendelkezik, közigazgatási határán
belül közel 6000 hektár erdőterület található, amelyből az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott, erdőtervezett erdő mintegy 5370 hektár (Budapest környezeti
állapotértékelése 2018). A Budai-hegység erdőterületei elsődleges rendeltetés szerint
túlnyomórészt védelmi erdők, míg a pesti oldalon jobbára közjóléti erdők találhatók a külső
kerületekben.
A 2 vonal keresztezi a Dunát (ökológiai folyosó), a budai oldalon egy pufferterület mellett
megy el (Mocsárosdűlő), majd mielőtt elhagyja Budapest közigazgatási területét, a Budai
Tájvédelmi Körzet közvetlen közelében, valamint ökológiai folyosó területén halad
(Aranyhegyi-patak). Budafoknál a 30a-40a vonal a Duna mellett halad, ami Natura 2000
terület és ökológiai folyosó. A két vonal szétválása után a 30a vonal a Háros-szigeti Ártérierdő Természetvédelmi Terület közelében halad el, majd a közigazgatási határ előtt, a
Nagytétényi kastély magasságában ismét jobban megközelíti a Dunát. A H5 vonal a Boráros
tértől a Duna partján halad (Duna és ártere Natura 2000 terület mellett), majd a RáckeveiDuna-ág Natura 2000 területet keresztezve lép be a Csepel-szigetre. (E területetek egyben
ökológiai folyosók is.) A 150 és H6 vonal a Csepel-sziget északi része mentén megközelíti a
Ráckevei-Dunát, ami Natura 2000 terület és ökológiai folyosó. Délebbre haladva, Soroksár
területén a H6 vonal ismét a Ráckevei-Duna közelében halad, és mindkét vonal keresztez
ökológiai folyosót (Gyáli csatorna). A 70-71 vonal keresztezi a Rákos-patakot (ökológiai
folyosó), majd a két vonal szétválása után Észak-Pesten más, ökológiai folyosóként
nyilvántartott kisvízfolyásokat (Szilas-patak, Csömöri-patak, Mogyoródi-patak). A Rákospatakot (ökológiai folyosó) a H8-H9 vonal és a Külső körvasút is keresztezi Rákosfalva
mellett, továbbá a XVII. kerületben a 80a vonal hosszan a patak mentén halad, megközelítve,
illetve keresztezve az ökológiai folyosó területét, valamint megközelítve egy magterületet
is. A H5 vonal eleinte szintén a Duna mellett halad, ami ezen a szakaszon nem Natura 2000
terület, csak ökológiai folyosó. Később egy pufferterület közelében is elhalad
(Mocsárosdűlő). Az 1 vonal a Déli Összekötő Hídon keresztezi a Dunát (Natura 2000 terület
és ökológiai folyosó).
A stratégiával érintett vonalak közül több is elhalad erdőterületek közelében, vagy
közvetlenül mellette. Erdőterületeket leginkább érintő vonal a 80a, amely a Rákos-patak
mentén több helyen is erdő mellett húzódik.
A budapesti agglomeráció jelentős kiterjedésű erdőterületekkel rendelkezik: Pilis, Budaihegység, Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság.
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Épített környezet
Az épületállomány általános jellemzői
A főváros és az érintett agglomerációs területek épületállománya a különböző városi és
agglomerációs zónákat tekintve határozott jellegzetességet mutat, amely megjelenik a
településszerkezeti és települési táji karakterben is. Ezen eltérő beépítésű területeken a
tervezett vasúti fejlesztések alapvetően más-más módon és mértékben fejtik ki hatásukat,
illetve a megvalósítás során eltérő tényezőkre kell kiemelt figyelmet fordítani.
Az épületállomány alapvető jellemzője az épületmagasság, amely területhasználat
intenzitásával is összefüggésbe hozható (lásd 18. ábra). Általában véve elmondható, hogy a
Budapest épületállománya a hasonló nagyságú európai nagyvárosokéhoz képest
„alacsony”, magasházak építését a várospolitika hagyományosan nem támogatja, a
magasházak megítélése ellentmondásos. Ezen helyzetből adódik, hogy a város
legmagasabb épületei elszórva, meglehetősen esetlegesen helyezkednek el a városban,
illetve, hogy a 10 szintszámú épületek legnagyobb része az átmeneti és elővárosi zóna
lakótelepein található. A belső zónában az épületállomány budapesti viszonylatban magas
épületekből áll, amelyet sűrű beépítés kísér, az épületmagasság és a szintterületi mutató itt
a legmagasabb a városban.
Az épületállomány számszerűleg legnagyobb részét a családi ház méretű épületek teszik ki,
melyek előfordulása az agglomerációban és az elővárosi zónában a legmagasabb, de
jelentősebb alacsony épületekkel jellemezhető kisvárosias-kertvárosias lakóterületek
esetenként az átmeneti zónába is beékelődnek (pl. Angyalföld-kertváros, Tisztviselőtelep,
Kőbánya-Ligettelek stb.). A közepes szintszámú épületek jellemzően Buda történelmihegyvidéki belső városrészeiben, és az átmeneti zónában találhatók, de jellemzőek még a
Duna-menti zóna (és az ezzel határos átmeneti területek) északi és déli részein is.
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18. ábra: Az épületek átlagos szintszáma Budapesten (Forrás: Bp2030)

Az épületek kora a központi városi mag (belő zóna), illetve az egykor önálló települések
magjaiban (jellemzően elővárosi települési magok, kisebb mértékben átmeneti zóna egykori
városi magjai) a legmagasabb, itt az átlagos életkor 60 év fölött van, egyes történelmi városi
területeken ezt jelentősen meg is haladja (Budai vár, Óbuda – Fő tér). A főváros
épületállományának átlagéletkora ugyanakkor ennél jóval alacsonyabb, 50-52 év közé
tehető, amely az elmúlt évek lakásépítési lázában jelentősen (néhány év) javult. A
korösszetétel az agglomeráció felé haladva egyre javul, az elővárosi zónában 40-45 év. Azon
külső településrészek esetében, ahol az egykori településmag jelentősebb nagyságúvá
fejlődhetett az épületállomány átlagéletkora magasabb lehet (pl. Soroksár, Pesterzsébet,
Kispest, Hegyvidéki területek stb.).
Az agglomerációs települések esetében – az erőteljesen megnövekvő lakossággal – az
épületállomány igen jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 20-30 évben. Az épületek
mérete, tömege, szintszáma a történelmi szövetben jellemzően alkalmazkodik a helyi
hagyományokhoz, de az új lakóparkok esetében a beépítés sűrűsége és szintszáma sok
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esetben már jóval meghaladja a hagyományos mértéket. Különösen igaz ez a városi rangú
agglomerációs

településekre,

ahol

a

városiasodás

az

addig

„álmos”

kis-

és

nagyközségekben, kisvárosokban kifejezetten városias, kisvárosias lakó- és szolgáltató
központokat hozott létre (pl. Biatorbágy, Érd, vagy Veresegyháza) sokszor a történelmi
településmagtól – és a vasúti kapcsolatoktól – távol. A kistelepülések esetében a jelentős új
lakóterületi fejlesztések jóval szolidabb mértékűek voltak, de különösen a belső
agglomerációs zónában alapvetően változtatták meg egy-egy település arculatát.
Budapest külső területein, és a környező autópálya-csomópontok környezetében az
épületállomány változásának fontos elemei a korszerű könnyűszerkezetes technológiákkal
épült kereskedelmi- és szolgáltatóközpontok, raktárak és ipari parkok, -üzemek
megjelenése. Ezen funkcionális épületek megjelenésükkor a területgazdálkodás, és a
hagyományos építészeti formák szempontjából kifejezetten idegenek voltak, mára a
városszéli területek, agglomerációk megszokott elemei.
Épített értékek, régészeti lelőhelyek
Az épített örökség legnagyobb részben a belső zóna, a belváros és különösen a Duna-menti
területein koncentrálódik. Budapest történelmi városmagján kívül jelentősebb számban
találhatók védett épületek a fő közlekedési tengelyek mentén, kiemelten az Andrássy úton
és környezetében. A pesti és budai városmagokon túlmenően az egykor önálló települések
magjai, az egykori uradalmi központok, kastélyok, gazdálkodási központok (ezek
összességére jó példa Budafok) is számosabb védett épülettel bírnak; pl. Újpest, Budafok,
Óbuda, Zugliget, azonban ezen területeken az idős és védett épületek viszonylag kis
területre korlátozódnak (lásd 19. és 20. ábrák).
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19. ábra: Műemléki védettségű épületek Budapesten (Forrás: Bp2030)

A fővárosi védettség területi mintázata általában megegyezik az országos védettség
esetében jellemző mintázattal (lásd 20. ábra), így az országos és a helyi védettséget élvező
épületek az eklektikus történelmi városmagok értékeit csaknem teljes mértékben lefedik. Az
egyedi védelmet területi védelmek egészítik ki országos, és helyi szinten is. A Világörökség
helyszínekkel megegyező Műemléki jelentőségű területek a pesti és budai történelmi
városmagot, a belvárosi Duna-partot, az Andrássy út – Városliget területét, a Wekerletelepet, a Tisztviselő-telepet valamint Zugligetet foglalják magukba; a fővárosi védettségű
védett épületegyüttesek részben ezeket (pl. Wekerle-telep, Nagykörúti épületek) fedik le,
másrészt több más értékes városi területet érintenek; ilyenek pl. a Soroksár központi
tengelye, a Csepeli – gyártelep, Pestújhegy – MÁV-telep, stb.
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20. ábra: Fővárosi védettségű épületek és épületegyüttesek (Forrás: Bp2030)

A régészeti értékeket tekintve elsősorban a duna-menti térségek, és az egykor önálló
települési identitással jellemezhető területek emelhetők ki, amelyek esetében a vízfolyások,
mint a történelmi utakat is kijelölő tengelyek kiemelt szerepet kapnak (lásd 21. ábra). A Budai
Vár, Óbuda (Aquincum) jelentős része, Budafok-Alberfalva nyilvántartott régészeti
lelőhelyek, Csepel jórésze, Pest városmagja, Budafok-Nagytétény, Pünkösfürdő-Római-part
és az Újpesti-öböl szomszédsága védett régészeti lelőhely. Ezen nagyobb kiterjedésű
területek mellett számos kisebb lelőhely is védelem alatt áll, ilyenek vasúti érintettséggel pl.
a Rákos- és Szilas-patak menti területek (Rákoskeresztúr, Alsórákos-Zugló), Őrmező,
Soroksár, Pestszentlőrinc stb.
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21. ábra: Műemléki jelentőségű területek és régészeti lelőhelyek Budapesten (Forrás: Bp2030)

Az agglomerációs települések védett épületekben néhány kivételtől eltekintve nem
mondhatók gazdagnak, helyi vagy országos védelem alatt álló épületek közül jellemzően
egy-egy hagyományos épület, templom, sok esetben kúria, kastély említhető. Néhány
település esetében, – ahol a városfejlődés nem elsősorban Budapesthez kötődött – azonban
számos védett érték található; ilyenek például Szentendre, Esztergom, Visegrád Gödöllő,
Vác. A Duna és ezen belül annak érintett szakasza a budai átkelési lehetőségek miatt a
történelem során kiemelt fontossággal bírt a közlekedési kapcsolatok tekintetében, az
idevezető utak és mellékvízfolyások környezete számos kultúrának adott otthont. Ezen
kiemelt helyszíneken a régészeti örökség szinte bárhol a felszínre kerülhet; ilyen tipikus
területek, pl. a Rákos- és Szilas-patak mente, a Duna-menti területek, de szinte minden
településen találhatók kisebb-nagyobb régészeti lelőhelyek.
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22. ábra: Műemlékek és régészeti lelőhelyek a tágabb területen

A vasúti épített környezettel kapcsolatos egyedi jellemzők
A vasút üzemeltetetésben szerepet kapó épületek kialakítása során határozott törekvés volt
a környék épületállományához illeszkedés, azonban a különleges funkció, a kiemelt
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közlekedési szerepkör, városszerkezeti, -képi helyzet a vasúti épületállomány jellemzőit
érdemben befolyásolta Történelmi léptékben a vasúti épületek megjelenésükkor a
modernség hírvivői voltak így kialakításuk általában nagyvonalú, méreteik – a különböző
utasforgalmi, raktározási, vasútüzemeltetési funkciókból adódóan – túllépték környékük
léptékeit. A vasút „hőskorában” emelt központi állomásépületek – amelyek a város (és egyéb
településmagok) központi helyein kívül létesültek – a települések növekedésével a
belvárosok meghatározó, védett épületeivé váltak. Az átmeneti, elővárosi és agglomerációs
területeken – bár bírják a vasúti épületek fenti jellegzetességeit – már csak esetlegesen
kerültek központi helyzetbe, sokszor a vasút szerepe a kisebb településmagok fejlődésében
másodlagos maradt. Az utasforgalmi épületek esetében mindenképpen figyelemreméltó
azok egységes formai kialakítása, amely egyfajta – más vasúti épületekre is ható – értékes
„állomásépítészeti” formavilágot hozott létre.
A 20. század második felében a vasúthoz kapcsolódó épületállomány az új eltérő funkciók,
technológiák és ideológia miatt nem követte a hagyományokat, ezen időszak vasúti épületei
és építményei sokszor esetlegesen, a vasúti területeken meglévő épületek közé beszorulva,
megkérdőjelezhető minőségben kerültek kialakításra. Ezen időszak kiemelkedő vasúti
építészeti emléke a Déli Pályaudvar, amely – hasonlóan sok más kortársához – állagában
leromlott, funkcionálisan és városképi szempontból sem felel meg az elvárásoknak.
Az állomásépületek mellett a különböző vasúttechnológiai épületek és építmények
esetenként egyedi kialakításukkal, közlekedéstörténeti szerepükkel szintén jelentős értéket
képviselnek; ezek közül a legértékesebbek védelem alatt állnak (pl. Nyugati pu. váltóház),
illetve megőrzésükre jelentős erőfeszítéseket tesznek (pl. a Vasúttörténeti park
létesítményei).

Zaj és rezgés
A

zajszennyezés

Európa-szerte

egyre

nagyobb

problémát

jelent.

Az

Európai

Környezetvédelmi Ügynökség 2020. áprilisában kiadott jelentése szerint a környezeti zaj, és
ezen belül a közlekedési zaj továbbra is az egyik legjelentősebb környezeti probléma
Európában9. Becslések közel 113 millió főre teszik azok számát, akiknek 55 dB-nél magasabb
közúti közlekedési eredetű zajterhelést kell elviselniük, a vasúti zaj esetében ez a szám 22
millió fő, míg repülési zaj esetében 4 millió lakos lehet érintett. A légszennyezés után a
zajszennyezés számít a második legsúlyosabb környezeti problémának Európában.

9

Environmental noise in Europe — 2020, EEA Report. European Environment Agency, 2020
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Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint az 55 dB feletti zajterhelés (Lden10) hosszú
távon már egészségkárosító lehet. A korábban megfogalmazott szakpolitikai célkitűzések
megvalósulása még várat magára.
A már említettek szerint a közúti közlekedés után a vasúti zaj a második dominás környezeti
zaj Európában. A 2030-ra vonatkozó előrejelzések szerint a vasúti zajterhelés által érintett
lakosság aránya kis mértékben növekedni fog.
Magyarországon a városi lakosság közel 1,3%-a él 55 dB feletti vasúti zajterhelésű területen,
ez az érték közúti közlekedés esetében 16,4%. A vasúti zajterhelés esetében az európai átlag
2,0%, míg a közúti közlekedésé 15,5%. 2017-es adatok szerint Budapest lakosságának közel
27%-a él 65 dB (Lden) feletti zajterhelésű területeken.
Európai és hazai szabályozás
A környezeti zajterhelés bemutatására, értékelésére zajtérképek készítését írja elő az európai
szabályozás.
A környezeti zajra vonatkozó kötelező előírásokat alapvetően az Európai Unió 2002/49/EK
irányelve határozta meg, ennek legfontosabb eleme, hogy az egyes tagállamoknak
meghatározott módszertan segítségével stratégiai zajtérképeket kell készíteniük.
A stratégiai zajtérképeket kell készíteni jelentős zajforrások által okozott zajterhelésre
vonatkozóan (közút, vasút, repülés, ipar):





nagyvárosi agglomerációkra,
nagyforgalmú közutakra,
nagyforgalmú vasútvonalakra,
nagyforgalmú repülőterekre.

A zajtérképek a különböző zajforrások okozta terhelés mértéke mellett a zaj által érintett
lakosság, lakóépületek, érzékeny intézmények érintettségére vonatkozó információkat is
tartalmaz. Az irányelv a zajtérkép készítés mellett az intézkedési tervek készítését is előírja.
A zajtérkép elemzése során fontos figyelembe venni, hogy az nem egy tényleges zajterhelési
állapotot mutat be, hanem a jelentősebb – fent említett – zajforrások külön-külön
számbavételére és megjelenítésére alkalmas. Elsősorban a stratégiai tervezés céljaira lehet

10

Lden: teljes napi zajterhelésre vonatkozó zajjellemző
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felhasználni,

környezetvédelmi

engedélyezési

eljárásokban

történő

felhasználásra,

határértékkel való összevetésre nem igazán alkalmasak.
Az EU irányelv hazai jogrendbe illesztése a következő jogszabályokon keresztül valósul
meg11:




a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes
szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet.

A stratégiai zajtérképeknek alapvetően két típusa van:




zajterhelési zajtérkép: zajterhelést zajszintövezetekkel, illetve zajszintgörbékkel
bemutató térkép (meghatározott vonatkozási időre, állapotra és zajforrásra
vonatkozóan),
konfliktustérkép: a zajterhelés és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával
készült stratégiai zajtérkép.

A környezeti zaj bemutatására a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben az Lden és Léjjel12
zajjellemzők szolgálnak. A rendelet szerint közlekedési zajforrás esetében az alábbi
stratégiai küszöbértékek alkalmazandóak:



Lden = 63 dB,
Léjjel = 55 dB.

A stratégiai zajtérképet öt évente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.
1304/2014/EU rendelet a csendes útvonalakról
A 2019/774/EU végrehajtási rendelettel módosított 1304/2014/EU rendelet értelmében
2024. december 8-tól a zajos teherkocsik nem üzemeltethetők az úgynevezett csendesebb
útvonalakon. A rendelet szerint a vasúti zaj csökkentésének egyik leghatékonyabb módja a
meglévő teherkocsik műanyag féktuskókkal való utólagos felszerelése. Ez a műszaki
megoldás akár 10 dB-lel is csökkenti a vasúti zaj szintjét. A rendeletben foglaltak alapján
azokat a vasúti vonalakat jelölik meg csendes folyósként, ahol a 2015-2017 közötti
időszakban, az éjszakai órákban (22-06 óra között) a tehervonatok átlagos darabszáma eléri

11

http://zajterkepek.hu

12

Léjjel: az éjszakai időszak zajterhelésére vonatkozó zajjellemző
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vagy meghaladja a 12 darabot. Ezek alapján a következő vonalszakaszok kerültek
meghatározásra „csendes folyosóként”:





Hegyeshalom oh. – Hegyeshalom – Kelenföld – Ferencváros – Kőbánya felső (1-es
vonal)
Soroksár – Ferencváros – Kőbánya-Kispest – Szolnok (100-as, 150-es vonal)
Kelenföld – Dunai Finomító (40-es vonal)
Nagyút – Mezőkeresztes-Mezőnyárád (80-as vonal)

Budapest és vonzáskörzetének zajállapota
A 280/ 2004. (X. 20.) Korm. rendelet tartalmazza a vizsgálandó településeket, valamint főbb
létesítményeket, így ebben a rendeletben szerepel a Budapest és vonzáskörzetére (amely
Budapest - Dunakeszi - Fót - Csömör - Kistarcsa - Kerepes - Pécel - Vecsés - Gyál Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Diósd - Érd - Halásztelek - Törökbálint - Budaörs Budakeszi - Solymár - Üröm - Budakalász - Pomáz - Szentendre) vonatkozó zajtérkép és
intézkedési terv készítésre vonatkozó kötelezettséget.
Budapest és vonzáskörzetére vonatkozó zajtérkép legutóbbi felülvizsgálatára 2017-ben
került sor13, az erre épülő zajcsökkentési intézkedési terv 2019. januárjában készült el14.
A stratégiai zajtérkép alapján a vasúti közlekedésből származó zajterhelés tekintetében a
kritikus éjszakai zajterhelési értékeket figyelembe véve szinte mindegyik Budapestet érintő
vasútvonal esetében jelentkezik valamilyen mértékű konfliktus, jelentősebb konfliktus (10
dB-nél nagyobb konfliktus) azonban elsősorban a következő vasútvonalak szakaszainál
jelentkezik: 1., 30., 40., 100., 150., 120., 80. Vasúti zaj szempontjából leginkább terheltek a X.,
XI., XVII., XXII., valamint XXIII. kerület érintett részei. A 150. vonal mentén a teherforgalom
magas aránya eredményezi a jelentősebb terhelést. Zajterheléssel kevésbé érintettek a 2.,
70. és 71. vonalak, valamint a Belső és Külső körvasút.

13

Budapest Fővárosra 2017 - Stratégiai Zajtérkép Megújítása. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Készítette: Vibrocomp Kft. 2018.
14

Zajcsökkentési intézkedési terv. Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épülő intézkedési

tervjavaslatok összefoglaló ismertetése, azok műszaki feldolgozása. Optikai, Akusztikai, Film- és
Színháztechnikai Tudományos Egyesület. T-730-02/2018. Budapest, 2019. január.
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A fent említett vasútvonalak számos agglomerációs település esetében eredményeznek
zajvédelmi konfliktusokat, pl.: Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Dunakeszi, Fót, Göd, Vecsés, Üllő,
Dunaharaszti, Budaörs, Diósd.
Budapest főváros vasúti közlekedésből eredő érintettségi adatait a következő táblázat
mutatja:
Lden
Zajszint
tartományok (dB)
55-60

Érintett lakos
(fő)
49 900

60-65

20 000

65-70

7 700

70-75

1 800

>75

Léjjel

50-55

36 700

55-60

14 100

60-65

5 700

65-70

900

>70

-

6. táblázat: Vasúti érintettség Lden és Léjjel (forrás: Budapest Fővárosra 2017 - Stratégiai Zajtérkép Megújítása)

A fenti táblázatban szereplő értékek azon lakosok becsült száma, akik olyan lakóépületben
élnek, amelyek esetében legzajosabb homlokzatot érő zajterhelés 4 m-rel a talajszint fölött
a fent bemutatott táblázat sávjaiba esik.
A napi 55 dB feletti zajszinttel érintett lakosság száma hozzávetőlegesen 80 ezer fő, éjszaka
az 50 dB feletti zajterheléssel éritett lakosság száma pedig közel 58 ezer fő. A 2011. évi
stratégiai zajtérkép érintettség számításával összehasonlítva a 2017-es adatok csökkenést
mutatnak mind napi, mind pedig éjjeli időszakra vonatkozóan.
A fenti értékeket a közúti eredetű zajterhelés érintettség adataival összehasonlítva a vasút
egy nagyságrenddel kisebb számokat mutat: közúti zaj esetében nappal 55 dB feletti
zajszinttel érintett lakosság 1 010 200 fő, éjszaka 50 dB feletti zajszinttel érintett lakosság
790 100 fő. A közút zajterhelés esetében egyértelmű növekedés volt tapasztalható 2011hez képest.
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A vasúti zajból eredő zajterhelést az alábbi ábrák mutatják be15:

23. ábra: Vasúti zajterhelés egész nap – Lden

15

Budapest Fővárosra 2017 - Stratégiai Zajtérkép Megújítása. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Készítette: Vibrocomp Kft. 2018.
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24. ábra: Vasúti zajterhelés éjjel – Léjjel

A vasúti zaj konfliktustérképeit pedig az alábbi ábrák szemléltetik:

25. ábra: Vasúti zaj, konfliktustérkép egész nap – Lden
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26. ábra: Vasúti zaj, konfliktustérkép éjjel – Léjjel

Rezgésterhelés
A vasúti pályák mentén elhelyezkedő épületek, alapozásukon keresztül, a talajtól kapnak
rezgésterhelést, amely egyrészt dinamikai hatást fejt ki az épületszerkezetekre, másrészt
rezgésterhelésnek teszi ki az épületben tartózkodó embereket. A rezgésterhelés jóval kisebb
területet érint a zajterheléshez képest, általánosságban elmondható, hogy a rezgésterhelés
a vasúti pálya 25-25 m-es környezetében elhelyezkedő létesítményekre lehet hatással, de
rezgésterhelés mértéke számos tényezőtől függ: a vasúti szerelvények futási jellemzőitől; a
pályaszerkezet tulajdonságaitól; a pályaszerkezet és a védendő épület közötti talaj
rezgéscsillapításától; a talajszerkezet dinamikai tulajdonságától és az épület szerkezeteinek
dinamikai jellemzőitől.
Rezgésterhelés

mértékére

vonatkozóan csak egyedi mérések,

számítások állnak

rendelkezésre, a zajtérképekhez hasonló terhelési ábrák, modellezések nem készülnek.
Megvalósult zajcsökkentő intézkedések
Az elmúlt évtizedben számos vasútvonal budapesti szakaszán létesültek zajvédő falak,
elsősorban az 1-es, 30-as, 40-es, 100-as és 150-es vasútvonalak mentén. 2014 eleje óta,
mintegy 13 km hosszúságban épültek zajárnyékoló falak. Az intézkedési tervben szereplő
megállapítás szerint a létesített zajárnyékoló falak jelentős mértékben hozzájárultak a vasúti
forgalomból származó zaj csökkentéséhez (lásd a 2011. évi stratégiai zajtérkép érintettség
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adataihoz képest bekövetkezett csökkenést). Jelenleg folyamatban van a 80-as vonal
fejlesztése (Budapest-Hatvan), amely során több ezer méternyi zajárnyékoló fal létesítése
valósul meg, elsősorban a XVII. kerületi lakóterületek védelme érdekében.
Megvalósult a Budapest-Esztergom vasútvonal (2-es vonal) korszerűsítése és villamosítása.
A villamos meghajtású motorvonatok zajkibocsátása jelentősen jóval kisebb, mint a
korábban alkalmazott dízel üzemű motorvonatoké volt. A dízel motorvonatok átkerültek a
142-es vonalra, ahol dízelmozdonyokat és tuskós fékezésű szerelvényeket helyettesítenek,
ezzel kedvezőbb zajterhelési állapotot eredményeznek. Ezek mellett a többi vonalon is
villamos

meghajtású

motorvonatokkal

váltottak

ki

elavult

nagy

zajkibocsátású

mozdonyokat, szerelvényeket.

Hulladékgazdálkodás
A Budapesti Vasúti Stratégia megvalósítása során hulladék keletkezésére és kezelésére a
kivitelezés és az üzemelés során egyaránt számítani kell. A vasúti közlekedéssel
kapcsolatban többféle hulladék-csoport keletkezése várható. Alapvetően nagymennyiségű
hulladék keletkezik az utazáshoz kapcsolódóan minden nap, az utasok, a gördülő-állomány
karbantartása és egyéb, a vasúthoz szorosan kapcsolódó tevékenységekből. Emellett
Budapest esetén kiemelten nagy problémákat okoz a vasúti területeken illegálisan lerakott
hulladék összegyűjtése és kezelése is. A Stratégiában megfogalmazott intézkedések szerint
a gördülő-állomány cseréje is várható, ami további, nagymennyiségű hulladék
keletkezésével járhat. A környezetvédelmi felügyelőségek ezeket az adatokat a
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR) rögzítik, ez alapján a Budapesti
hulladékkeletkezés állapota 2014-2018 között a következőképpen alakult:
Keletkezett hulladék mennyisége Budapesten
2014-2018 (t)
Veszélyes
Nem veszélyes
elsődleges

másodlagos

elsődleges

Összesen

másodlagos

2014

54 500

21 037

1 030 005

528 851

1 634 393

2015

34 931

23 249

1 052 399

206 778

1 317 357

2016

67 377

24 798

1 188 852

346 386

1 627 414

2017

65 976

21 439

931 638

291 290

1 310 343

2018

88 434

21 759

1 705 379

431 212

2 246 785

7. táblázat: Keletkezett hulladék mennyisége Budapesten 2014-2018 (forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)

Az 7. táblázatból látható, hogy a kezelt hulladék mennyisége jelentősen nőtt az elmúlt
években, 2018-ban különösen. Emellett, kisebb mértékben, de nőtt a közszolgáltatás
keretében elszállított települési hulladék kezelt mennyisége – a lakosságtól és a közterületek
tisztításából adódóan is – ugyanebben az időszakban.
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A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék kezelése Budapesten
2014-2018 (t)
Ebből:
Közterület
Lakosságtól
elkülönített
Közterületen
tisztításából
elszállított összes
gyűjtéssel
elkülönítetten
származó
hulladék
elszállított
gyűjtött hulladék
elszállított hulladék
hulladék
2014
377 651
46 004
33 395
23 491
2015

376 193

55 151

21 269

21 225

2016

383 193

55 098

19 322

25 187

2017

392 815

61 258

17 300

27 585

2018

393 985

64 969

29 592

33 031

8. táblázat: A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladékok kezelése Budapesten (forrás:
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur009b.html)

Nemzetközi viszonylatban Budapesten nagyságrendileg ugyanannyi település hulladék
keletkezik, mint az EU 28 nagyvárosában. Szelektíven gyűjtött hulladék szempontjából
azonban jelentős lemaradás tapasztalható, a más nagyvárosokban mért átlagos 19%-hoz
képest, Budapesten 10% a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya. Ennek oka valószínűleg a
szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrájának nehézkes működése.
A hulladékgazdálkodás szorosan összefügg az erőforrás-gazdálkodással, melyre egyre
jellemzőbb a túlhasználat. Az OECD 1999-es értékeiből kiindulva a következő 30 évben ki
fognak fogyni ólom-, nikkel-, ezüst-, ón- és cinkkészleteink; az alumínium- és vaskészletek
pedig legfeljebb 60-80 évre elegendőek még globálisan. A körforgásos gazdaságra való
átállás, az anyag teljes életciklusának figyelembevétele elengedhetetlen a fenntartható
erőforrás-gazdálkodáshoz, így pedig a hulladékgazdálkodásnak a jövőben fenntartható
anyaggazdálkodássá kell válnia.
A fővárosban a háztartások közel mindegyike részesül a rendszeres hulladékgyűjtés
szolgáltatásában. Az ellátott háztartások nagy részében működik a szelektíven gyűjtött
hulladék elszállítása is, mely 2017-ben az összes összegyűjtött hulladék közel 14%-át tette
ki, ami jelentős fejlődésként könyvelhető el az azt megelőző évekhez képest. Ugyanakkor a
legnagyobb problémát a hulladékkezelésben még mindig az alacsony szelektív
visszagyűjtési arányban és hasznosításban láthatjuk.
A települési szilárd és szelektív hulladékok összegyűjtése mellett az FKF Zrt. a fővárosban
elvégzi a kerti biohulladékok elszállítását is már összesen 19 kerület kertvárosias részén.
Emellett a szelektív hulladékokat a 17 szelektív hulladékgyűjtő-sziget egyikén is
elhelyezhetik a fővárosiak. A hulladékgyűjtő-szigetek kihasználtsága az utóbbi években
fokozatosan csökkent, aminek oka a házhoz-menő gyűjtés lehet.
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A hulladékgyűjtő szigeteken kívül 17 hulladékgyűjtő udvar is működik Budapesten, melyek
feladata hasonló a szelektív hulladékgyűjtő-szigetekéhez azzal a különbséggel, hogy itt a
háztartásban keletkező veszélyes hulladékok (például elektronikai elemek, fáradt olaj,
használt akkumulátor) is elhelyezhetőek. Az itt gyűjtött hulladékok mennyisége 2012 óta
dinamikusan növekszik, ami a lakosság környezettudatosságának fejlődését mutathatja.
Hulladékkezelésre a fővárosnak több lehetősége is van, a biohulladékokat a Pusztazámori
Regionális Hulladékkezelőben komposztálják, a szelektív hulladékokat átadják a kezelőnek
hasznosításra, a maradékot pedig lerakással és égetéssel kezelik. A lerakás üteme egyre
inkább csökken, ami a jövőbeni rekultivációt minden bizonnyal segíteni fogja.
Az Európai Unió a Hulladék keretirályelvben biztosította a hulladékgazdálkodás átfogó
szabályait, melyek minden tagországra vonatkoznak, hazánkban teljesítési kötelezettsége a
Magyar Államot terheli. A Fővárosi önkormányzat az irányelvvel összhangban az alábbi
intézkedéseket tette:






házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
a szelektív hulladékok válogatására „Nagy válogatómű” létesítése
két új Szemléletformáló és Újrahasználati Központ létesítése
kerti biohulladék elszállítása
fémleválasztó berendezés létesítése a salakban található vashulladék visszanyerésére
és lombdaráló berendezés a lombhulladék égetéséhez szükséges feltételek
megteremtésére a Hulladékhasznosító Műben

Budapest Környezeti Állapotértékelése ezeken felül további javaslatokkal is élt, melyek
lényege a minél nagyobb arányú hasznosítás és a lerakótól való eltérítés a releváns
szakpolitikai alapelvek és a hulladékhierarchia elvi szempontjainak figyelembevételével:







lehetőségek vizsgálata a szelektív gyűjtés arányainak növelésére
biogáz üzemek létesítése a biohulladékok hasznosítására
fővárosi komposzttelepek létesítése a zöldhulladékok kezelésére
szennyvíziszap-égetőmű létesítésének vizsgálata
építési-bontási hulladékok nagyobb arányú hasznosítása
szemléletformáló tevékenységek

Ipari balesetnek való kitettség vizsgálata
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 3. § 28. pontja határozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
fogalmát, mely szerint: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol
egy vagy több veszélyes anyaggal foglalkozó létesítményben – ideértve a közös vagy
kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján
alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül.
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A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében a katasztrófavédelmi hatóság a
súlyos balesetek lehetséges következményeinek csökkentése érdekében veszélyességi
övezetet jelölt ki. A főváros területén elhelyezkedő az alsó- és felső küszöbértékű veszélyes
üzemeket a főváros településszerkezeti tervén, annak 05 sz. „Környezetvédelem,
veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek” szerkezeti tervlapján tüntették fel16.

Környezeti rendszerek jellemzői
Települési rendszerek
Települési folyamatok
A városfejlődés folyamatai (urbanizáció, szuburbanizáció, dezurbanizáció és reurbanizáció)
történelmi léptékben értelmezhetők, és az általános urbanisztikai konszenzus szerint a
szolgáltatásokra épülő társadalmakban (amilyen hazánk is) ezek egymással párhuzamosan
létező folyamatok, amelyek hosszú távon egy-egy városi térség társadalmi-gazdasági
potenciáljának elérése után dinamikus egyensúlyban vannak. Azt, hogy egy-egy történelmi
pillanatban mely folyamat dominál egyedi intézkedések, beavatkozások határozzák meg; a
vasút létrehozása és fejlesztése egykor ilyen térségfejlesztési döntés volt, amely a Főváros
és környezete számára robbanásszerű fejlődési lehetőségeket teremtett az ipar és
kereskedelem, és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások és másodlagos
szolgáltatások tekintetében.
Az elmúlt 30 év meglehetősen mozgalmasan telt a városfejlődési folyamatok
szempontjából, amelynek a társadalmi-gazdasági rendszerek átalakulása, mintsem
határozott és

nagyívű várospolitikai döntések, beavatkozások voltak

okozói. A

rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás nehézségei után bekövetkezett – globális
válságoktól sem mentes –, napjainkig tartó gyors fejlődés, a lakossági igények növekedése
az agglomerálódás folyamatát gyorsította fel; a lakosság jelentős része, mintegy 15%-a, az
agglomerációs településeken találta meg új otthonát, kereslet híján a régi városi területeken
a szolgáltatások száma és minősége csökkent, a környezetvédelmi megfontolások miatt a
termelési és kereskedelmi funkciók is egyre inkább a városszéleken és az agglomerációkban

16

http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/TSZT/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fte
lepulesrendezesitervek%2fTSZT%2fTSZT%2fTSZT%20hat%c3%a1lyos%202017%2e12%2e0
6%2e%20%2d&FolderCTID=0x01200043EC0F77ED073D4F8CEE8D81B4D8C815
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találtak helyet. Mára a Főváros és az agglomeráció, valamint tágabb értelemben a
Budapestet körülvevő belső városgyűrű (Tatabánya, Kecskemét, Hatvan, Vác, Esztergom)
egy közép-európai léptékben is jelentős várostérséggé fejlődött, a tervezett fejlesztések így
ezen léptékben értelmezhetők.
A várostérség fejlődésének folyamatát első lépésben segítette a viszonylag jól működő
közlekedési infrastruktúra, azonban a 2000-es évekre világosság vált – a jelentős, elsősorban
közúti közlekedést célzó fejlesztések dacára (autópályák, M0) –, hogy a közlekedési rendszer
nem képes az egyre növekvő agglomerációs lakosság kiszolgálására, ahogy az
agglomerációs települések egyéb szolgáltatásai is csak ritkán képesek kielégíteni a minőségi
és mennyiségi igényeket. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb források álltak rendelkezésre
a kiürült városi területek fizikai megújítására, amely egyes városrészeknek új, arculatot adott,
így megindult a reurbanizáció folyamata, amelyet nem kis mértékben támogatott a turisztika
egyre növekvő szerepe is. A közelmúlt jó gazdasági teljesítménye, a szolgáltatási szektor
fejlődése és lakásépítési boom-ja tovább erősítette ezen folyamatokat, így a reurbanizációs
és az agglomerációs folyamatok közel kiegyenlítettnek mondhatók, a dezurbanizáció
szolgáltatásokat érintő folyamatai lelassultak, de az (egyébként kívánatos) ipari-logisztikai
funkciók az elővárosi és agglomerációs zónába, illetve attól távolabb a Fővárost övező belső
városgyűrűbe történő kivonulása töretlen.
A vasút szerepvállalása ezen jelenkori folyamatokban ellentmondásos. A kötöttpályás
rendszerek alapvetően hatékonyan lennének képesek kezelni az agglomerálódással a
közlekedési rendszerekre nehezedő nyomást, azonban a több jelentős fejlesztés ellenére is
a vasút teljesítménye messze elmarad a lehetőségektől, amelynek infrastrukturális,
üzemszervezési, tarifarendszerbeli oka mellett településszerkezeti okai is vannak.
Összességében a Budapesten tervezett vasúti fejlesztések a települési rendszerekre
gyakorolt hatásai így nem állnak meg a városhatároknál, azokat a várostérségre
vonatkozóan is vizsgálni kell. Ezen várostérség külső határai a belső városi gyűrűnél
húzhatók meg.
A településszerkezet, települési funkciók
Budapest településszerkezete – ahogy az közismert és részletesen kutatott – gyűrűssugaras, amelyet a Duna, mint meghatározó természeti tényező és a Hegyvidéki zóna
terepviszonyai a budai oldalon feloldanak. Ezen rendszer részben organikusan alakult ki,
részben tudatos várostervezési tevékenység eredménye: az organikus, a pesti és budai
történelmi városmagok, folyami átkelők irányába tartó sugárirányú tengelyeket a
mesterségesen kialakított Nagykörút és a Hungária-körút foglalja gyűrűs rendszerbe; a
gyűrűk „bezárását” a Hegyvidéki és dunai átkelési lehetőségek jelentős mértékben
korlátozzák, de – legalábbis részleges – harántirányú/gyűrűs fejlesztések továbbra is
napirenden vannak (pl. külső-keleti-körút, Galvani-híd, Körvasútsor, stb.).
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27. ábra: Területhasználat Budapesten (Forrás: Bp2030)

A város szerkezetének jelenlegi formáját történelmi folyamatok alakították, Budapest
alapvetően egykor önálló települések, városok, nagyközségek összeolvadásával nyerte el
mai formáját. A pesti és budai történelmi városmagok mellett jelentősebb városmagok a
duna-menti Óbuda és Újpest, de ezek mellett több, elsősorban egykor mezőgazdasági
jellegű nagyközségi központ a mai napig is lényeges szerepet játszik a város szerkezetében.
A történelmi fejlődés ezen leegyszerűsített mintája a mai napig érzékelhető a
városszerkezetben a történelmi városmagokat körülvevő átmeneti zóna iparterületei
(egykori „városszéli” területek), illetve az elővárosi zóna településrései közé ékelődő
mezőgazdaági területek formájában (lásd 27. ábra).
A 19. század második felétől felgyorsuló városfejlődés és várostervezési minták ezen
szerkezeti elveket követve organikusan alakították a térszerkezetet; a városi magok sűrűbb,
zártsorú (lásd 28. és 29. ábrák) beépítése mellett a szabadonálló beépítés elősorban lakóés gazdasági funkciói mellett. A 20. század második felétől felgyorsuló nagyüzemi
lakásépítés ezen szerkezetet jelentős mértékben változtatta meg, az egykor perifériális
elővárosi, illetve az átmeneti zónához tartozó területeken, jellemzően a történelmi
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városmagoktól távolabb, a hagyományostól eltérő formájú és sűrűségű kiterjedt lakótelepi
fejlesztések és ipartelepítés következtek be.

28. ábra: Szintterületi mutató Budapesten (Forrás: Bp2030)

29. ábra: A beépítés típusa Budapesten (Forrás: Bp2030)
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Ezen szerkezet az agglomeráció irányában is kiterjed, itt a beépített területek növekedése
az elmúlt 20 év egyértelmű tendenciája, amely sok esetben a fő közlekedési tengelyek
mentén a beépített területek összeolvadását eredményezte az agglomeráció belső
gyűrűjében (pl. 10-es út, Érd környéke 51-es út stb.). Itt a történelmi településmagok
funkciói

a

lakossághoz

képest

sokszor

hiányosak,

a

beépítés

a

történelmi

településmagokban legnagyobbrészt megőrizte hagyományos jellegét, azonban az új
beépítések azoktól eltérő minták szerint, a városi zöld gyűrű rovására valósultak meg (lásd
még tájszerkezeti fejezetek).
A vasút szerepe ezen szerkezetben elsősorban a sugárirányú tengelyek erősítésében, illetve
– elválasztó hatásánál fogva – a különböző városrészek és települések közötti fizikai
kommunikáció korlátozásában jelentkezett/jelentkezik. A vasútállomások – természetes
módon, a fejlesztések számára elérhető területek okán – a pesti és budai városmagokon
kívül kaptak helyet, ezek hamarosan nyüzsgő városi csomópontokká fejlődtek. Az
agglomerációban, az átmeneti és elővárosi zónákban a vonalak – és így az állomások
elhelyezése szintén az „üres” helyekre történt, azonban itt csak részlegesen és esetlegesen
következett be a (nagy)községek, kisvárosok és a vasút organikus együttélése, a vasút
szerepe inkább elválasztó, a vasútállomások elhelyezkedése sokszor periférikus maradt,
legtöbbször logisztikai és termelési funkciókkal kiegészülve.
Ezen, a vasúttal kapcsolatos megállapítások jól láthatók, a 30. ábrán, amely a központok
közösségi közlekedési kapcsolatrendszerét mutatja (Bp2030). Ez alapján egyértelműen
kivehető, hogy azon központok tekinthetők teljeskörűnek és jól ellátottnak, ahol a nemvasúti közlekedési infrastruktúra nagy kapacitásokkal van jelen (tipikusan a metró
közelségét élvező központok és alközpontok), és sok esetben (pl. Rákos mente, Kispest,
Soroksár, Pestszentimre) ahol a vasúti infrastruktúra jelen van, fejletlen, funkcióhiányos
központokkal találkozhatunk.
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30. ábra: A budapesti központok közlekedési kapcsolatai (Forrás: Bp2030)

Területhasználati konfliktusok
A várostérség fejlődési sajátosságainál fogva – a szocialista típusú gazdaság – és
társadalomszervezés, és az azt követő gazdasági-társadalmi és technológiai átrendeződés
miatt az elmúlt három évtizedben számos beépített és beépítetlen terület használatában
figyelhetők meg konfliktusok. A Budapest 2030 koncepcióhoz kapcsolódódóan megindult
a barnamezős és használaton kívüli, de övezeti besorolás szerint városi funkciókra
hasznosítható területek felmérése (lásd 31. 32. és 33. ábrák), és azonosításra kerültek első
körben a viszonylag könnyen hasznosítható, közösségi közlekedési kapcsolatokkal jól
ellátott fejlesztési céltérségek (Barnamezős területek fejlesztése - Tematikus fejlesztési
program, Budapest, 2014).
A hasznosítatlan barnamezős területek jellemzően az átmeneti zónában és az elővárosi
zónában találhatók, de a belső zónában is találunk kisebb jól hasznosítható területeket. Sok
terület ezek közül kifejezetten alulhasznosított vasúti terület: Rákosrendező, Ferencváros,
Nyugati pályaudvar, Józsefvárosi pályaudvar (ennek hasznosítása megkezdődött) és
Kelenföld, azonban vasúttal kiszolgálható területek is nagy számban és kiterjedésben
megtalálhatók (Gubacsidűlő, Ferihegy – Pestszentlőrinc, Kispest, Budafok, Nagytétény,
Aquincum).
A hasznosítási tervek alapvetően vegyes hasznosítást tartalmaznak a közlekedési
kapcsolatok és a városon belüli pozíció függvényében: lakó, gazdasági és zöldterület, sportés intézményterületi hasznosítások egyaránt felmerültek.
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A barnamezős területek természetesen nemcsak a Fővárosban, hanem az agglomerációban
is megjelennek, itt az ipari területeken kívül a bányák (pl. délkeleten bányatavak, nyugaton
kőbányák) hulladéklerakók, és az egykori intenzív mezőgazdasági termelés területei is
érintettek lehetnek (állattartó telepek).

31. ábra: Használaton kívüli területek Budapesten (Forrás: Bp2030)

32. ábra: Barnamezős területek Budapesten (Forrás: Bp2030)
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33. ábra: Beépítésre szánt alulhasznosított területek Budapesten (Forrás: Bp2030)

Klíma
A klímaváltozás Budapest és az agglomeráció éghajlatára is jelentős hatással van. 1901 és
2019 között, 118 év alatt, több, mint 2 °C-os emelkedés mutatható ki Budapest évi
középhőmérsékletének alakulásában. Ezzel párhuzamosan a napfénytartam évi összege is
növekedett az 1970-es évek kezdetétől. Az OMSZ adatai szerint a nyári középhőmérséklet
értéke szignifikánsan emelkedett, ami a hőhullámok gyakoribbá válását eredményezi.
A főváros klímájában a helyi szélviszonyoknak is nagy szerepe van. Az egyik a városi
hőszigettel összefüggő városi cirkuláció, a másik a Budai-hegységhez kapcsolódó hegyvölgyi szél. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, igen magas a szélcsendes időszakok aránya, ami a
hősziget jelenségek kialakulásának kedvez.
A szélsőséges időjárási események is mind gyakoribbá válnak. A 20 mm-t meghaladó
csapadékos napok száma enyhén növekszik, ugyanakkor a száraz időszakok hossza is nő, a
viharos széllökések gyakorisága jelentősen megnövekedett Budapesten.
A csapadék évi összege a fővárosban az utóbbi évtizedekben – egy-két szélsőértéktől
eltekintve – csökkent, az utolsó öt évben viszonylag stagnál. A napfénytartam évi összege a
70-es évek óta folyamatosan nő, ezzel összefüggésben az UV-B sugárzás mértéke is nő.
A klímaváltozás helyi hatásait Budapest mezoklimatikus jellemzői tovább súlyosbítják. Ezt
alapvetően meghatározza a településszerkezet, illetve a beépítettség mértéke, mely a
domborzati viszonyokhoz alkalmazkodott, ezért a budai és a pesti oldal bizonyos klimatikus
jellemzői eltérőek. A főváros mezoklimatikus jellemzőinek egyike a hősziget-hatás. A sűrűn
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beépített területek hőmérséklete műholdas felvételek alapján nyáron akár 7 ⁰C-kal
magasabb, mint a környező zöldövezeti területeké. A burkolatok nagy aránya és sötét színe
miatt e felületek kisugárzó hatása és a kisugárzás ideje nagyobb, továbbá a lehulló csapadék
is gyorsan elvezetődik, így annak hűtő hatása sem érvényesül. A hőhullámok hatására
egészségügyi problémák jelentkezhetnek, aminek hatására nőhet a halálesetek száma is.
A fővárosban lévő hősziget hatást mutatja be az alábbi ábra, amely a Landsat 8
műholdfelvétel és terepi mérések alapján mutatja be a földfelszín becsült hőmérsékletét,
2016. augusztus 31-én 11:00 és 12:00 között, zavartalan napfényes időszakban.

34. ábra: Budapest felszínhőmérséklete 2016. augusztus 31-én17

17 Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója (2017)
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A térképen jól látható, hogy a víz- és a zöldfelületek hőmérséklete alacsony (15-25 °C), míg
a beépített területek akár 40-45 °C-osak is lehetnek. Valamint az is látható, hogy a pesti
oldalt jobban érinti a hősziget-hatás.
A másik fővárosi mezoklimatikus jellemző a sajátos légkörzési rendszer, mely a melegebb
területek fölött feláramlást, illetve a város külső hűvösebb részei felől a belváros felé mutató
felszíni légmozgást eredményez.
A főbb átszellőzési sávok – völgyeletek – egyben főbb közlekedési útvonalak és így a
járművek hőkibocsátása rontja az átszellőzés hatásfokát. A belső városrészeken, a nagy
mennyiségű inaktív, burkolt felület miatt a komfortérzetet befolyásoló, rontó, jelentős
méretű és hatású hőszigetek képződnek. Ezt tovább fokozza az energiafelhasználás során
felszabaduló hő, pl.: klímaberendezések hőkibocsátása.
A porképző felületek és a hőszigetek együttes mikroklíma rontó hatása a levegőminőséget
károsítja.
Budapest az ország fő közlekedési csomópontja, a közút és a vasúthálózat is olyan sugaras
rendszert alkot, melynek középpontjában a főváros áll, valamint itt található az ország
egyetlen nemzetközi repülőtere is. Mindezek miatt, bár részlegesen megépültek már
elkerülő utak, igen nagymértékű az átmenő forgalom. Emellett a mobilitási és áruszállítási
igények növekedése tapasztalható.
A Stratégia keretében személyforgalmi kínálat került vizsgálatra, áruforgalom nem. Az
utasforgalmi vizsgálatokat a Budapesti Egységes Forgalmi Modell (EFM) segítségével
végezték. A projekt által érintett területen az ÜHG kibocsátás vizsgálata a forgalmi modell
eredményei alapján történt.
A közlekedésből származó kibocsátás összesen 2 611 967 t CO2e 2020-ban.

Természeti (ökológiai) rendszer, biodiverzitás
Budapest a Pannon biogeográfiai régió legnagyobb települése, ami az elmúlt évtizedekben
megfigyelhető, jelentős mértékű kedvezőtlen folyamatok (beépítettség növekedése,
természetközeli

élőhelyek

csökkenése,

feldarabolódása,

stb.)

ellenére

is

magas

biodiverzitással büszkélkedhet. Őshonos növényfajaink 60%-a megtalálható itt, a védett
növényfajok közül három (homoktövis, sárgás habszegfű, vajszínű atracél) az országban
kizárólag csak Budapesten él.
A fővárosi természeti területekre jellemző, hogy többszintű jogi védelem alatt állnak. Az
országos vagy helyi védett területek (Budapest területének 7%-a) jelentős részben átfednek
a Natura 2000 területekkel (Budapest területének 6%-a). A természetvédelmi oltalom alatt
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álló területek kiegészülnek és részben átfednek az Országos Ökológiai Hálózat elemeivel
(Budapest területének 13%-a) is. (Budapest Környezeti Programja 2017-2021)
A biodiverzitás megőrzésében a természetvédelmi oltalomban nem részesülő területeknek
is jelentős szerepe van. A zöld infrastruktúra koncepció az ökológiai és tájökológiai
kapcsolatok által alkotott rendszer működőképességének fenntartására, kialakítására
törekszik. A zöld infrastruktúra a természetes és félig természetes területek részben
meglévő, részben stratégiailag megtervezett hálózata, amely széleskörű ökoszisztémaszolgáltatások nyújtására képes. A hálózat alapját a védett természeti területek és Natura
2000 területek, valamint az országos ökológiai hálózat elemei adják. Települési
környezetben a biodiverzitás szempontjából (és a települési életminőség javítása
szempontjából is) fontos a biológiailag aktív, magas ökológiai értékű zöldfelületi rendszer,
melynek részei a közparkok, közkertek, fasorok, vízfolyások, állóvizek és ezek mentén
található zöldfelületek, a magas zöldfelületi arányú, jellemzően kertvárosias vagy falusias
beépítettségű lakóövezetek, valamint az egyéb, nagy zöldfelülettel bíró területek (pl.
temetők) is. (Nemzeti Biodiverzitás Stratégia II. 2015-2020)
A

biológiai

sokféleség

szempontjából

komoly

problémát

jelent

az

élőhelyek

feldarabolódása, amelynek mértéke az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett.
Magyarországon belül Budapesten a legmagasabb a fragmentáció mértéke, 50-100
fragmentációs egység (ökológiai szempontból akadályt jelentő létesítmények száma 1000
km2-ként). (Nemzeti Biodiverzitás Stratégia II. 2015-2020) A felaprózódott élőhelyeken élő
populációk kisebbek és ezáltal sérülékenyebbek, a genetikai diverzitás csökken. A
szegélyhatás erősödik, a mikroklíma megváltozása magával hozza a fajösszetétel változását
is. Az egymástól többé-kevésbé elszigetelt élőhelyek közötti átjárhatóság a fajok számára
korlátozott. Az ökológiai kapcsolatok hiánya veszélyezteti a természetes populációk
fennmaradását, hozzájárul a veszélyeztetett fajok számának növekedéséhez.
A beépítettség és a közlekedési infrastruktúra elemei jelentős mértékben járulnak hozzá az
élőhelyek feldarabolódásához. A vonalas létesítmények (utak, vasutak) kis területigényük
ellenére is nagy fragmentációt okozhatnak. A hatás mértékét befolyásolja az előhely típusa,
az érintett élőlények életmódja, mozgásképessége.
A természeti területeket sok esetben veszélyezteti a bolygatás, a túlhasználat, az illegális
hulladéklerakás és egyéb tiltott és engedély nélküli tevékenységek (pl. tűzgyújtás, járművel
való behajtás) is. Ezen veszélyeztető tényezők nagymértékben csökkenthetők a lakosság
megfelelő magatartásának erősítésével, így a természeti értékek megőrzéséhez jelentősen
hozzájárulhat a szemléletformálás, a természetvédelemhez való felelős hozzáállás
kialakítása.
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Az ökológiai rendszerekre az egyik legjelentősebb veszélyt a betelepített vagy behurcolt
tájidegen, idegenhonos invazív növény- és állatfajok térhódítása jelenti. Az invazív fajok
tűrőképességük, szaporodó- ill. terjedőképességük révén hatékonyan képesek elfoglalni a
számukra megfelelő élettereket, és az őshonos fajokat kiszorítva a terület elszegényedését,
a biológiai diverzitás csökkenését okozzák. Az invazív növényfajok közül legelterjedtebbek
az akác, az aranyvessző, a feketefenyő és a bálványfa. Az idegenhonos állatfajok terjedése
összefügg a klímaváltozással és a hobbiállattartással is. (Budapest Környezeti Programja
2017-2021) Az invazív fajok terjedését sok esetben inváziós folyosók segítik elő. Vízi
élőlények esetében ilyen inváziós folyosó a Duna, melyen keresztül Budapest számos
kisvízfolyásába is eljutottak potenciálisan invazívnak tekinthető, a hazai természetes
vizekből korábban nem ismert vízi makrogerinctelen (házas csigák. tízlábú rákok), hal-,
kétéltű- és hüllőfajok (Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója 2017). Elsősorban növények
esetén jelenthetnek inváziós folyosót a különböző vonalas létesítmények, így a közutak,
vasutak mentén is számítani lehet invazív növényfajok betelepülésére. Különösen a
szabaddá vált felszíneken jelent ez nagy veszélyt, így beruházásokat követően a bolygatott
talajfelszínek megfelelő utókezelése (gyepesítés, kaszálás, vegyszeres gyomirtás stb.) fontos
feladat az invazív fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
A káros hatások csökkentéséhez szükséges az élőhelyek folyamatos monitorozása, a
természetvédelmi kezelés hatékony megvalósítása. Az országos védettséget élvező
területek természetvédelmi kezelése és őrzése Budapesten a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, illetve az azon belül működő állami természetvédelmi őrszolgálat feladata. A
helyi jelentőségű védett területeken ezt a feladatot a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a Fővárosi
Önkormányzati

Rendészeti

Igazgatóság

Természetvédelmi

Őrszolgálata

látja

el.

(www.fori.hu)

Települési táj, kiemelten a zöldinfrastruktúra elemei
Tájszerkezet, tájhasználat
Táji szempontból Budapest és az agglomeráció belső részei települési táji jellegzetességet
mutatnak, amelyben az intenzív települési funkciók dominálnak, és amelyben a táji
folyamatokban egyértelműen az emberi tevékenység domináns. Ezek alapján a táj
szerkezete – legalábbis strukturális értelemben – nagyrészt megegyezik a várostérség
szerkezetével, amelyben a Duna, valamint a Budai-hegység alapvető tájszervező tényező, és
amelyben a történelmi városmagokból sugárirányban kiindulva a tájhasználat intenzitása
nyugati irányban gyorsan (Budai-hg.) keleti irányban közepesen, a Duna mentén pedig
lassabb ütemben csökken; ezen csökkenést az organikus városfejlődéstől idegen az
átmeneti és az elővárosi zónában létesített lakótelepek, illetve az egykori önálló
településmagvak, agglomerációs települések intenzíveb területhasználata bontja meg.
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A vasút ezen tájszerkezetben összekötő és elválasztó szereppel is bír. Összekötő szerepe a
települési kapcsolatrendszerek biztosításában jelentkezik, illetve korlátozott formában
tengelye zöldfelületi folyosóként is értelmezhető. Elválasztó szerepe szintén a települési
funkciók korlátozásában, a keresztirányú kapcsolatok gátlásában jelentkezik (lásd 35. ábra).
A vasút táji- tájképi vonatkozásban helyenként tájrészlet nagyságrendű, diszfunkciókkal és
alulhasznosítással terhelt területként jelenik meg, különösen a töltésen vezetett vonalak
kifejezett tájképi és strukturális elemként vannak jelen, amelyeket a vasúti átjárók, mint
közlekedési szempontból kiemelt helyek tovább erősítenek. A vasúti állomásépületek –
különösen a nagyállomások – egyedi tájelemként egy-egy tájrészlet meghatározó elemei,
vizuális megjelenésük, a védett és a vasúti építészeti hagyományoknak megfelelő kialakítású
épületek egyedi tájértékként értelmezhetők.
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35. ábra: Tájhasználat Budapesten és környezetében a tervezett infrastrukturális fejlesztések viszonylatában
(Forrás: NŐSZTÉP)
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A települési táj részletei a teljes települési tájban a különböző zónákban tipikus mintázatot
mutatnak.

A

pesti

belső

zóna

részletei

kiegyensúlyozottak,

történelmi

értékük

megkérdőjelezhetetlen, az eklektikus belváros szűk utcáit sugárirányú utak, a Kis- és
Nagykörút szervezi rendszerré; itt a Duna-menti zóna kapcsolódó területei hasonló
karakterrel bírnak, a Duna határozott strukturáló és tájképi elem, csakúgy, mint az átkelést
biztosító hidak, illetve hajók. A budai oldalon a belső zóna történeti jellegével, és a Duna
dominanciájával jellemezhető. A Duna menti zóna külső részeinek tájrészleteiben a
tájhasználat intenzitása folyamatosan csökken, a zöldfelületi elemek egyre nagyobb arányt
képviselnek; Észak felé a Marina-part fejlesztései, déli irányban pedig a Petőfi- és
Lágymányosi-hidak közötti területek karaktere modern, nagyvárosias. A folyómenti térség
külső részein a tájhasználat intenzitása alacsony, sokszor tájhasználati konfliktusok, a
potenciál alacsony szintű kihasználása is jellemző (pl. barnamezős területek). Az átmeneti
zóna tájrészleteiben is hasonló jellegű – a településszerkezeti anomáliákkal megegyező
diszfunkciókkal és alulhasznosítási problémákkal találkozhatunk. A határozott karakter
legtöbbször hiányzik, vagy minőségében nem feltétlenül „válik díszére” az adott térségnek.
Itt sok esetben a vasúti területek hasznosítási problémái jelentkeznek. Az elővárosi zónában
a kiterjedt kisvárosias, kertvárosias beépítést, a viszonylag nagy, sokszor mező- és
erdőgazdálkodási területek, de éppúgy hasznosítási problémákkal küzdő iparterületek és
jelentős közlekedési területek tagolják. Ezen rendszer az agglomerációs területek felé
haladva fokozatosan oldódik, az agglomerációs belterületek egyre növekvő és intenzívebb
területhasználata és az extenzív mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosítás hullámzását
a közlekedési infrastruktúra elemei, elsősorban az autópályák, M0 körgyűrű és a köréjük
szerveződő ipari-logisztikai és kereskedelmi célú területhasználatok bontják meg.
Zöldfelületi rendszer, zöldinfrastruktúra-rendszer
A zöldinfrastruktúrát a zöldfelületi rendszer által alkotott, kifejezetten az emberi
tevékenységek támogatását biztosító térszerkezeti rendszerként értelmezzük. A zöldfelületi
rendszer elemei közé minden növényzettel borított felületet (zöldfelületet) besorolhatunk,
még akkor is, ha ezek természetes folyamatok eredményeként jöttek is létre; ezen esetben
is megjelennek a zöldfelületek olyan szolgáltatásai, amelyek közvetve segítik az emberi
tevékenységeket: pl. a használaton kívüli területek spontán növényzete jelentős szerepet
játszhat a levegőtisztaság, zajvédelem, klíma kedvezőtlen változásai, élővilág tekintetében,
azonban rekreációs szolgáltatásai ezen területeknek nincsenek, vagy igen korlátozottak. A
zöldfelületi

elemek

minősége

határozza

meg

a

zöld

infrastruktúra

ökológiai

szolgáltatásainak mértékét, ebből a szempontból kiemelkednek a többszintű, jól feltárt,
rekreációs lehetőséggel és közösségi terekkel kiépített zöldfelületi elemek, a közparkok.
Általában véve a zöldfelületek előfordulása a belső zónától az agglomeráció felé haladva
növekszik, a zöldfelületi intenzitás értéke látványosan nő a külső kerületek irányába (lásd 36.
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ábra). A belső zónában jellemzők az intenzív és sokrétű, viszont kisterületű zöldfelületek,
utcafásítások; néhány nagyobb városi szintű közparkkal kiegészülve (Margit-sziget,
Városliget); ezen minta részben az átmeneti zónában is folytatódik, itt azonban a zöldfelületi
intenzitás – a lazább beépítés, jelentősebb intézményterületek, ipari-gazdasági és
közlekedési területek – jóval magasabb, azonban a magas minőségű rekreációs
lehetőségeket nyújtó területek nagysága viszonylag kicsi.
Az elővárosi és az átmeneti zóna között egyfajta belső zöld gyűrű rajzolódik ki, amelynek
azonban legtöbb eleme korlátozott rekreációs lehetőségeket biztosít, esetenként mezővagy erdőgazdasági hasznosítás is előfordul, de jellemző még a nagy zöldfelületi intenzitású
intézményterületek (pl. temetők, kórházak), előfordulása, illetve különböző ipar- és
közlekedési területek viszonylag nagy zöldfelületi intenzitása, ezzel szemben a jól kiépített,
sokrétű szolgáltatás nyújtó zöldinfrastruktúra elemek száma és területe kifejezetten kicsi.
Külön figyelmet érdemelnek a vízfolyások és környezetük, ezek – bár sok esetben inkább
„csatornához” hasonlítanak – ökológiai, rekreációs és közlekedési folyosóként is működnek.
Az elővárosi zónában és az agglomerációs területeken a zöldfelületek dominánsan mezőés erdőgazdasági területek, illetve a kisvárosias-kertvárosias beépítés dominanciájánál
fogva magánkertek, a közcélú zöldfelületek aránya viszonylag kicsi. A hegyvidéki zóna
esetében magas zöldfelületi intenzitást a laza kertvárosias beépítés, valamint az erdők
magas aránya eredményezi, amelyek ökológiai értéke nagy, azonban kiépítettségükben
nem képesek megfelelni a rájuk nehezedő rekreációs igényeknek (lásd Normafa,
Hármashatár-hegy).
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36. ábra: Zöldfelületi intenzitás
Forrás: BFVT, 201718

A vasúti területek zöldfelületi szempontból kifejezetten kritikusnak tekinthetők. A jelentős
nagyságú, sokszor barnamezős területként értelmezhető vasúti közlekedési területek
zöldfelületi intenzitása kifejezetten magas, és az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett.

18

BFVT (2017): Budapest Zöldfelületi Rendszerének Fejlesztési Koncepciója – Budapest

Zöldinfrastruktúra Koncepciója

131

Itt elősorban az alulhasznosításból eredő spontán megjelenő növényzettel kell számolni;
ezen területek ökológiai funkciói viszonylag korlátozottak, rekreációs funkciói esetlegesek.
Bár a zöldfelületi intenzitás értéke a külső területek felé haladva folyamatosan és jelentősen
nő, a lakosság igényeit magas szinten kielégítő, kiépített nagyterületű zöldterületek aránya
csökken, a külső kerületekben és az agglomerációs településeken ezek egy főre jutó aránya
és elérhetősége bizonyos helyeken kifejezetten alacsony, a belvárosi, zöldterületekkel
rosszul ellátott területekével összemérhető (lásd 37. ábra). Ez a belső területek
zöldterületeire és a rekreációs erdőterületekre nehezedő nyomást indokolatlan mértékben
emeli meg, tekintettel arra, hogy ezen külső területeken egyébként rendelkezésre állnak
jelentős méretű, magas zöldfelületi intenzitású területek.

37. ábra: Egy főre jutó zöldterület elérési távolságok alapján (Forrás: Bp2030)

A zöldinfrastruktúrával kapcsolatos problémákat összefoglalóan bemutató 38. ábra (BFVT,
2017) alapján látható, hogy hiányzó elemként azonosítható egy, a belső zónát körülölelő
belső zöld gyűrű. Ezen felül több, az átmeneti és az elővárosi zónát érintő harántirányú elem
is említhető; amik közül a külső körvasút, a Rákos-patak (Zugló, Angyalföld, Rákosrendező)
és az Aranyhegyi-patak (Aquincum) mente emelkedik ki vasúti szempontból. Sugárirányú
elemként kiemelten a Rákosrendezőt is érintő észak-déli, észak-pesti tengely említhető,
mint hiányzó kapcsolat. Ezen területek sok esetben egyben barnamezős, beépítési
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konfliktusokkal terhelt területek. Pontszerű beavatkozást igénylő, zöldfelületi elemek
gyakorlatilag mindenhol találhatók, különös tekintettel a belvárosi, észak-pesti és dél-pesti
területekre.
A zöldinfrastruktúra budapesti elemeinek egy jelentős része természetesen élő
kapcsolatban van az agglomerációs területek zöld infrastruktúrájával, amely különösen a
vonalas elemek esetében jelentkezik: a vízfolyások mentén kifejezetten nagy potenciállal
bíró zöldfelületek találhatók, míg a vasutak környezete organikusan vált a zöldhálózat
fontos elemévé.

38. ábra: Zöldfelületi problématérkép (Forrás: BFVT, 2017)
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Társadalmi, gazdasági helyzet
Budapest kétségkívül kitüntetett szerepet játszik az ország gazdasági életében, nemzetközi
kapcsolataiban. A főváros agglomerációja az ország legurbanizáltabb térsége (népsűrűség
3337 fő/km2), technológiai és humán erőforrások tekintetében is megnyilvánuló súlyponti
terület, olyan közlekedési, áruszállítási csomópont, melynek potenciálját a jelenlegi
infrastruktúra kapacitás nem képes kiszolgálni. A főváros és agglomerációja az ország
legfejlettebb régiója, az egy főre jutó GDP az országos átlag kétszerese; egyrészt a
gazdasági szerkezetben rejlő különbségek miatt (Budapesten a szolgáltatási szektor adja a
megtermelt GDP kétharmadát), másrészt a jelentős ingázási többlet okán. Metropoliszként
munkaerőpiaci központ, melynek térszervező erejét legfeljebb egy-két távoli nagyváros
képes oldani. Kiterjedt agglomerációjával a napi ingázó kapcsolata igen erős, és ez, mivel
túlnyomóan egyéni motorizált közlekedést generál, mind az infrastruktúrára mind a
környezetre, társadalomra jelentős terhet ró.
A fővárosban a népességnek jelentősen nagyobb aránya diplomás (37%), a keresetek közel
másfélszer haladják meg az átlagot. Az egyes kerületek lakosságának jövedelmi helyzete,
így társadalmi státusza azonban jelentős eltéréseket mutat. A budai kerületekben, a
hegyvidéki zónában (XII. II.), illetve a belvárosi zónában (I. és V.) jóval a fővárosi átlag felett
alakulnak a jövedelmek. A XI. XIII. IX. XIV. kerületek, melyek területe jobbára az átmeneti
zónához tartozik, a jövedelmi viszonyokat tekintve is átmenetet képeznek. Kőbánya (X.) vagy
Pesterzsébet (XX.), Rákospalota (XV.) lakossága jellemzően alacsonyabb státuszú,
életkörülményeik rosszabbak. A magasabb jövedelmekkel, népsűrűséggel összefüggésben
– de nem kis részben a drasztikusan növekvő turistaforgalomnak is köszönhetően – a
kiskereskedelmi forgalom kiemelkedően magas, a city logisztika nem kis kihívás előtt áll.
A foglalkoztatottak aránya a régióban a legmagasabb, 62%-uk (2016) a piaci alapú
szolgáltatást nyújtó szektorban dolgozik, a munkanélküliségi ráta nem éri el a 3%-ot. Ezzel
is összefüggésben a főváros lakosságának az átlagosnál jobbak az életkilátásai,
mérsékeltebb csecsemőhalandóság mellett a születéskor várható élettartam a férfiak esetén
közel két évvel magasabb, mint az átlag, míg nőknél ez a különbség mintegy egy év. A
magasabb fogyasztás átlagnál nagyobb mennyiségű hulladék termeléssel is jár, aminek
azonban csak viszonylag kis százaléka (16%) szelektíven gyűjtött.
A rendszerváltást követően a társadalmi igények, az életmód változásával a főváros területi
és társadalmi szerkezete is módosult, lakosságszáma folyamatosan csökkent, az erőteljes
urbanizációt követően 90-es évektől kezdődően teret nyert egy relatív dekoncentráció; a
növekvő zsúfoltság, illetve mobilitás megindította a szuburbanizáció folyamatát. A város
szétterült, jelentősen átalakult a területhasználat, a zöldterületek kárára, elsősorban a fő
közlekedési útvonalak mentén, lakóparkok, logisztikai központok épültek. Az elköltözők egy
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része az alacsonyabb státuszú lakossághoz tartozott (pl. nyugdíjasok), de sok aktív korú
rendezkedett be az ingázásra, költözött az agglomeráció településeire. Felborult a korábbi
viszonylagos területi egyensúly a lakó és munkahely között, egyre többen kényszerültek
napi ingázásra. Az agglomeráció településein mindenhol jelentősen emelkedett a népesség.
Ennek negatív hatásai az agglomerációs települések zsúfoltsága és annak környezeti
következményei mellett, az életminőség romlása, hiszen az utazással töltött idő a szabadidő,
a társas, családi kapcsolatok rovására nő.
Az

országra

jellemző

népességcsökkenéshez.

természetes
A

belső,

fogyás
és

a
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fővárosban
zónához
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tartozó

a

kerületek

népességcsökkenése a lakosság korösszetételének kedvezőtlen változásával is együtt járt,
csökkent a fiatalok aránya, mára a társadalom öregedése ezekben a kerületekben egyre
nagyobb méreteket ölt. E társadalmi folyamatokkal párhuzamosan a belső kerületekben
(belső zónában, melynek pesti részén kiugróan magas a népsűrűség) sok lakást alakítottak
irodává. A belváros idegenforgalmi vonzereje, fejlődő közigazgatási, oktatási, kulturális
intézményrendszere megindította a városközponti felújításokat, ingatlanfejlesztéseket, ami
a kereskedelmi szolgáltatások minőségi bővülését eredményezte, ösztönözte a fiatal,
jómódú lakosság beáramlását, a nemzetközi keresletet, valamint ez az ingatlanok átlagosnál
jóval magasabb értéknövekedésében is testet öltött. Az újra élhetővé váló központi részekbe
irányuló visszatelepülés, reurbanizáció – amit az ingázás jelentette kényelmetlenség is
motivált – a városközpontok (értsd, kerületek központi területei) újjáéledését eredményezte.
Az ezredfordulót követően, de különösen az elmúlt évtized első felében tapasztalható
bevándorlás teljes mértékben kompenzálni tudta a népességfogyást; a főváros lakossága
jelenleg 1,75 millió fő körül stagnál. Egyes kerületekben (pl. VIII. IX.) a jelentős
ingatlanfejlesztéseknek, városrehabilitációs programoknak köszönhetően kimagasló volt a
betelepülők száma. Napjainkban a külső pesti kerületekből megint számottevő elvándorlás
tapasztalható, a lakosság a szuburbia felé, a környező településekre költözik, ugyanis e
kerületek nagy kiterjedésűek, központhiányosak, a városi életmód feltételeit nem tudják
biztosítani, illetve a közlekedés, ingázás az agglomerációból nem jelent lényegesen
nagyobb kihívást a mindennapokban. A fenti folyamat egybevág a lakóhellyel szembeni
általános elvárásokkal, mely szerint az emberek az infrastruktúrával jól ellátott, jó
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, ugyanakkor csendes, zöldövezeti lakóterületeket
részesítik előnyben: így legszívesebben a II. XIV. XII. III. XIII. kerületekbe költöznének. Tehát
a legmagasabb státuszú övezetek a rendszerváltást követően sem változtak jelentősen;
térbeli-társadalmi szerkezetük annyiban változott csupán, hogy a zárványként beékelődött,
alacsonyabb státuszú területek is eltűntek. Ugyanakkor a városrekonstrukció, a
városrehabilitáció (szociális városrehabilitációs projektek alapvetően csak a fejlődés
lehetőségét teremtik meg) eredményeként egyes belső, átmeneti zónába eső kerületek –
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mint a IX., VIII. XIII. – látványos fejlődésen mentek keresztül, de az épületállomány, az
ellátottság jelentős javulása a kerületen belül egyes szűkebb területeken koncentrálódik.
A városfejlődés, a gazdasági átalakulás eredménye a különböző típusú munkahelyek
városon belüli megoszlásában, koncentrációjában is tetten érhető. Az igazgatási funkciók,
munkahelyek

értelemszerűen

a

belvárosban

koncentrálódnak,

míg

a

gazdasági

magterületek egyrészt a Duna menti zóna északi és déli részén (Csepel, Újpest), illetve
Kőbányán a korábbi fő ipari övezetekben biztosítanak munkalehetőséget. A gazdasági
szerkezetváltás, a város metropoliszhoz méltó gazdasági fejlődése leginkább a
szolgáltatások megerősödésében, a pénzügyi, tanácsadói, gazdasági stb. szolgáltatói, irodai
zóna markáns terjeszkedésében nyilvánul meg. A korábbi ipari területeket, elsősorban a Váci
út mentén, Angyalföldön vagy a XI. kerületi Kelenföldön foglalták el az irodaépületek, akár
a

nemzetközi

szolgáltatásokat

nyújtó

vállalkozások

központjai.

A

kereskedelmi

szolgáltatások koncentrációja már kevésbé markáns, bár dominánsan a legsűrűbben lakott,
illetve eleve a munkahelyek koncentrációját mutató övezetekben figyelhető meg.
Ugyanakkor a nagy bevásárlóközpontok a városhatárnál, a fő közúti elemek, autópályák
bevezető szakasza (Budaörs, Dunakeszi, Vecsés) mentén – illeszkedve a megváltozott
vásárlási szokásokhoz – jelentős közúti forgalmat generálva biztosítják a külvárosi zóna
lakóterületeinek, az agglomerációs települések lakkosságának helyben történő ellátását.

39. ábra: Különböző típusú munkahelyi területek Budapesten (Forrás: Bp2030)

136

A gyorsforgalmi úthálózat kiépítése, (M1-M7, M2, M3), mint telepítő tényező okán az
ezredfordulót követően mind több termelő és szolgáltató (bevásárlóközpont) tevékenység
települt az agglomerációba. E gazdasági szuburbanizációt, a város szétterülését a
motorizáció terjedése, az elérhetőség javulása és a változó fogyasztói szokások egyaránt
erősítették.
A pazarló területhasználat a nagy forgalomnak és népsűrűségnek köszönhetően az
elővárosok fokozott környezeti terhelésével nem a környezeti fenntarthatóság irányába hat.
A környezetbarát kötöttpályás közösségi közlekedés, a minél kisebb utazási igényt támasztó
településfejlesztés, a munkahelyek, szolgáltatások lakóhelyhez való közelsége, a
funkcionális területhasználat, az átmeneti zóna lakókörnyezetének javulása jelentheti a
megoldást.
A hegyvidéki zónában, ahol a kertvárosias beépítettség miatt a népsűrűség jóval
alacsonyabb, és hagyományosan magas presztízsű lakóövezetek fekszenek, a lakosság
korösszetétele átlagos. Az aktív korúak számát tekintve a lakosság tulajdonképpen stagnál.
A korábban többnyire ellátatlan területeken kialakultak a kereskedelmi központok, és a
városi funkciók erőteljesebb megjelenése érzékelhető. Az ingatlanárak itt a legmagasabbak,
a természetközeli, élhető környezeti feltételek és a munkahelyek, városi szolgáltatások
relatív közelsége okán.
A Nagykörúton kívüli területekre, az átmeneti zóna egyes területeire az alacsonyabb
jövedelmű társadalmi rétegek költöztek be, illetve a városrehabilitáció célterületeiről (mint
Ferencváros, Józsefváros) érkezett ide alacsony jövedelmű lakosság, ami azt jelentette, hogy
a város ezen területén önerőből a lakásállomány rövid távon nem tud megújulni.
Ugyanakkor a kormányzati intézkedéseknek is betudható jelentős lakás- és irodaépítési
beruházások kapcsán városrészek újulnak meg, a Váci út, Üllői út, Hungária körút, illetve a
Duna menti zóna területei felértékelődtek, ezzel párhuzamosan a kereskedelmi
szolgáltatások is erősödtek, az épített környezet zöldfelület rehabilitációval párosulva
minőségi változáson esik át.
A fentebb leírt kedvező városrehabilitációs folyamatokkal együtt, annak részben
következményeként egyes külső városrészekben, ahol a volt iparterületek, barnamezős
területek rehabilitációja nem kezdődött meg vagy nincs konkrét városrendezési program,
erősödik a szegregáció, alacsonyabb státusz, jövedelmi helyzetű lakosság koncentrálódik.
Míg a belső zónában vagy a hegyvidéki zónában jellemzően a magas jövedelmű, diplomás
réteg koncentrálódik, addig a kiszolgáltatottabb, hátrányos szociális helyzetben levők a
rosszabb állapotú lakásállománnyal, közterületekkel bíró egyes külső kerületekben, illetve
az átmeneti zóna egyes területein tömörülnek. Azonban a városhatárig húzódó külső városi
zóna (elővárosi zóna) a beépítettséget, övezeti besorolást tekintve elég heterogén; egyrészt
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vegyes beépítésű, lakótelepekkel, lakóparkokkal tarkított kertvárosi övezet, másrészt volt
iparterületekkel tűzdelt, szlömösödő, helyenként magánfejlesztésekkel megújult, erős
kereskedelmi funkciókkal ellátott, illetve helyenként jelentősebb kiterjedésű, de jórészt
elhanyagolt zöldfelületekkel tagolt terület. A lakópark fejlesztéseknek, azok jó közlekedési
kapcsolatainak is köszönhetően az évezred első évtizedében megindult egyfajta
reurbanizáció, a lakosság részbeni visszaköltözése az agglomeráció településeiről.
A belső zóna, a történelmi városmag, az igazgatási és kulturális, pénzügyi központ, a
legnagyobb

népsűrűségű,

zömében

nagyvárosias

beépítettségű

terület,

ahol

a

fejpályaudvarok is találhatók, így a távolsági, az elővárási vonatok gyakorlatilag közvetlenül
a Belvárosba szállítják az utazóközönséget. Igen értékes potenciális ingatlanfejlesztési
területek vannak jelenleg vasútüzemi területként beékelődve lakóövezetek, vegyes
használatú, városközponti területek közé. Ezek a kihasználatlan barnamezős területek,
amellett, hogy városképi, esztétikai szempontból is igen kedvezőtlenek, komoly akadályt
jelentenek a minőségi, élhető lakókörnyezet feltételeinek javításában. E sűrűn beépített
nagyvárosi területeken a rekreációs lehetőségek, a városi parkok, zöldterületek szűkössége
jellemző, ezért rekreációs szerepük alacsony. A zöldterületek kedvező mikroklimatikus
hatása miatt, a lakosság egészséges életvitele szempontjából fejlesztésük indokolt és
kívánatos.
A sűrű, rendszeres közösségi közlekedési hálózat meghatározó elemei a villamos és a metró,
mindkettő oldja a túlterhelt belső úthálózaton jellemző kapacitáshiányt. Azonban a
munkahelyek nagy száma, az igazgatási, szolgáltatási, kulturális, oktatási funkciók
koncentrációja mégis folyamatos zsúfoltságot, jelentős környezetterhelést okoz a
gyűjtőutakon.
Az átmeneti zóna, melynek területhasználata, beépítettsége igen heterogén képet mutat,
szinte körülöleli a belső zónát. Az átmeneti zóna központ felé eső területei sűrűn beépített
lakóövezetek, de a Duna menti zóna déli területeihez hasonlóan gazdasági, termelői és
logisztikai meghatározottságú területei is kiterjedtek. Az északi része, így a Duna menti zóna
ezen területe, legjellemzőbben a Váci út környéke már csak pontszerűen mutatja a korábbi
ipari területek nyomait. A vegyes területhasználat mellett meghatározóak a lakóterületek,
egymás mellé épült irodaépület tömbök és kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások,
különösen az Angyalföld és Lágymányos városrészekben, ugyanakkor a barnamezős
területek hasznosításának még bőven van tere. Várhatóan a város nemzetközi szerepének,
jelentőségének növekedésével a közeljövőben ez lesz a fejlesztések egyik legfontosabb
célterülete. E folyamat a munkahelyteremtés, a gazdaság erősödése mellett természetesen
fokozott közlekedési terhelést jelent majd, melyet megfelelő intézkedésekkel, infrastruktúra
beruházásokkal párhuzamosan mérsékelni kell.
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Az elővárosi zónát számos lakótelep, kertvárosi rész, barnamezős ipari terület, valamint
jelentős ökológiai potenciállal rendelkező szabadterület tarkítja amellett, hogy az átmeneti
zónához hasonlóan sugárirányba és haránt futó fő közlekedési hálózati elemek, vasútüzemi
területek szabdalják. A dél-keleti kerületek, X. XVII-XXI. társadalmi, térbeli leszakadása volt
korábban tapasztalható, alapvetően itt épültek a legalacsonyabb státuszú körzetekként
számontartott lakótelepek, itt vannak a relatív kedvezőtlen helyzetű családi házas területek
is. Néhány lakópark építése ellenére ezen lakóterületek fejlődése továbbra is jórészt
stagnáló képet mutat. A volt gazdasági, közlekedési és iparterületek mellett a viszonylag
ritkán lakott, kertvárosias beépítésű lakóterületek és a közéjük ékelődő lakótelepek nem
biztosítanak nagyvárosi mércével mérve igazán magas szintű lakókörnyezetet, életvitelt,
korszerű városi funkciókat; számos szolgáltatás hiányos, vagy csak alapszinten érhető el, az
ingatlanok értéke a fővárosi átlagnál alacsonyabb. A közúti forgalmi terhelés, a kiterjedt
vasútüzemi területek, a pályák mentén futó gondozatlan zöldterületek (illegális
hulladéklerakók)

jelentős

környezeti

konfliktust

jelentenek,

nem

ösztönöznek

a

környezettudatos magatartásra. A lakosság életminősége, a városi környezet élhetősége, a
stratégia célkitűzésének megfelelően javítandó. Az igazgatási, egészségügyi, közép- és
felsőfokú oktatási intézmények hiánya jelentős utazási igényt is generál, a közlekedés
integrált, városfejlesztési szempontokkal összehangolt fejlesztése, környezetterhelésének
csökkentése indokolt.
A helyzetértékelés megállapítja, hogy a nagyvasúti elemek, egykori teherpályaudvarok nagy
kiterjedésű rozsdaterületei amellett, hogy a területi kohéziót, a lakosság társadalmi
integrálódását gátolják, elválasztó hatásúak, az átjárhatóságot, a szerves városfejlődést nem
teszik

lehetővé. Lokális

fejlesztésekkel,

vasúti megállóhelyekkel, az

iparterületek

városfejlesztési célú rehabilitációjával azonban lehetőséget is jelentenek egy fenntartható,
magas minőségű városi környezet kialakítására. Üdvözlendő a “Funkcionális vizsgálat” azon
megállapítása, törekvése, hogy a vasúti rendszer korszerűsítése a városi fejlesztésekkel
összehangoltan hoz érdemi, fenntartható változást a vasúti területek felszabadításával,
revitalizációjával.

3.5 A BAVS megvalósítása következtében fellépő közvetlen, illetve
közvetett környezeti hatások
A fővárosi vasúti közlekedés fejlesztésének előmozdítását a BAVS a célrendszerből
levezetett számos intézkedéssel kívánja elérni. A környezeti értékelés első szakasza ezen
intézkedésekből levezethető hatótényezők meghatározására irányult, a hatótényezők és a
hatásfolyamatok elemzése révén tárhatók fel a környezeti hatások.
A hatótényezők, hatások előzetes vizsgálatának eredményeként megállapításra került, hogy
az

egyes intézkedések

önmagukban nehezen
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értékelhetők,

több esetben

más

intézkedésekkel együtt fejtik ki hatásukat, az intézkedésenkénti hatások szétválasztása nem
lehetséges. Ugyanakkor az intézkedés szintű környezeti értékelés nem is lehet cél, az SKV
alapvetően stratégiai jellegű értékelési folyamat, az infrastruktúrához köthető intézkedések
környezeti hatásainak részletes vizsgálata, az intézkedésekből levezethető projektek
tervezési folyamata során előálló, megfelelő részletezettségű adatok birtokában a
környezeti hatásvizsgálat során végezhető el.
Az egyes intézkedésekhez rendelhető hatótényezők alapján ezért az alábbi un.
beavatkozástípusok kerültek meghatározásra, az egyes környezeti elemek, rendszerek

Horizontális, általános intézkedések

Jogszabályi és vasútszabályozási beavatkozások

fejlesztésre irányuló

Új megállóhelyek létesítése

Vasútüzemeltetési és -szervezési intézkedések
Környezetvédelmi beavatkozások
Gördülőállomány fejlesztése
Vasútbiztonsági rendszer és karbantartó rendszer fejlesztése

beavatkozások

Infrastruktúra

értékelését ezen beavatkozástípusok alapján végeztük el.

Meglévő vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése
Új vonali kapcsolatok, összeköttetések kialakítása

9. táblázat Az intézkedésekből a környezeti hatótényezők, hatások alapján képzett beavatkozástípusok

Környezeti elemekre gyakorolt hatások
Levegő
Hatótényezők
A levegő minőségére ható hatótényezők nagyobb részt közvetlenül, kisebb részt közvetve
jelentkeznek.


Közvetlen hatótényezők
o Vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése
o Új vonali kapcsolat kialakítása
o Új megállóhelyek létesítése
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o Közúti forgalom csökkenése
Közvetett hatótényezők
o Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
Közúti forgalom átrendeződése, gépjárműforgalom lokális növekedése
Vasúti forgalom növekedése

o

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása

Közvetlen hatások


Közúti forgalom csökkenése

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a BAVS egyik legjelentősebb
pozitív környezeti hatása a főváros levegőminőségére gyakorolt kedvező hatás. A
szolgáltatási színvonal javításával és az elérési idők csökkentésével a vasúti szállítás
részaránya növekszik, és ezt a hatást a vasúti közlekedésnek a helyi- és helyközi autóbusz
közlekedéssel való összehangolása is erősíti. A vasút térnyerésével elsősorban a belső
városrészek gépkocsi forgalma mérséklődik, és ezzel párhuzamosan az okozott
légszennyezés (elsősorban NOx, ózon, szálló por) is jelentős mértékben csökken a főváros
útvonalai mentén. Ugyanakkor a kibocsátás csökkenését eredményezheti a vasútvonalakkal
párhuzamos autóbuszvonalakról átvonzott utasok miatt csökkenő autóbusz járatszám is. A
csökkenés mértékét azoknak a vasútszabályozásra, vasútüzemeltetése irányuló tervezett
horizontális és általános intézkedések hatékonysága határozza meg, amelyek hozzájárulnak
a vasút közlekedési munkamegosztásban elfoglalt szerepének javításához.
A BAVS intézkedései között szerepel a főváros egyetlen még nem villamosított
vasútvonalának, a 142-es vonalnak a villamosítása, ami a légszennyező anyagok által
okozott terhelést tovább mérsékli, bár ennek mértéke az összterheléshez viszonyítva
csekély.




Vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése
Új vonali kapcsolat kialakítása
Új megállóhelyek létesítése

A BAVS intézkedései a pályaudvarok, állomások, megállóhelyek korszerűsítésére is
kitérnek, melyek keretében várhatóan energiahatékonysági korszerűsítésre sor kerülhet. Az
utasforgalmi

létesítmények

energiaellátásának

korszerűsítése

során

a

megújuló

energiaforrások (napelemek), illetve a nulla energiaigényű megoldások kerülnek előtérbe.
Mindezen fejlesztések a fosszilis alapú energiaforrásokkal termelt energia felhasználásának,
egyúttal az ebből származó légszennyező anyagok (szén-dioxid, szálló por)
kibocsátásának csökkentését eredményezik, bár hozzájárulásuk a BAVS eredményeként
elérhető teljes kibocsátás csökkentéséhez mérve viszonylag alacsony.
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A főváros levegőminőségét kedvezőtlenül befolyásoló hatásokra elsősorban az építésikivitelezési munkálatok során (munkagépek, szállítójárművek, belső égésű gépek kipufogó
gázával

gáznemű

szennyezőanyagok

(főleg

szén-monoxid,

nitrogén-oxid,

szén-

hidrogének), illetve a talajból és az építési/bontási technológiából származó por) kell
számítani. Az időszakos jellegű közvetlen hatások jelentős mértékűek, de viszonylag kisebb
területre korlátozódnak, az építőanyag és hulladék szállításából adódó közvetett hatások
pedig a szállítási útvonalak mentén okozhatják a meglévő terhelések növekedését. A
levegőterhelés

minimális

mértékűre

csökkenthető

a

munkavégzés

megfelelő

organizációjával, a gépjárművek kibocsátására vonatkozó jogszabályok követelményeinek
betartásával,

a

kiporzás

megelőzésére

szolgáló

intézkedések

kidolgozásával

és

végrehajtásával, valamint a szállítási tevékenységek optimalizálásával, illetve a szállítási
útvonalak megfelelő megválasztásával.
A BAVS keretében tervezett infrastrukturális beruházások közül az építés alatt a
légszennyezésre gyakorolt hatások alapján a Déli és a Nyugati pályaudvarokat a Duna
alatt összekötő Alagút létesítését szükséges kiemelni, amely nagy mértékű földmunkával
jár és jelentős volumenű építési anyagok, talaj és hulladék elszállítását kell megoldani.
Ugyanakkor az építési anyagok, illetve a keletkező hulladékok túlnyomó része vasúton
szállítható, így a helyszínen kitermelt anyagok közvetlenül a vasúti kocsikba rakodhatók. Az
építési munkálatok során ezért törekedni kell arra, hogy a szállítást – lehetőség szerint
minden vasúton szállítható árunem esetében – a vasút igénybevételével végezzék. A vasúti
szállítás előnyben részesítésével a légszennyezés csökkentése mellett, a főváros
belterületein bekövetkező jelentősebb közúti torlódásokat, emelkedett zajterhelést,
valamint a közutak minőségének romlását is el lehet kerülni.
A BAVS helyzetértékelő dokumentációjában megállapításra kerül, hogy a villamos
vontatójárművek működésük közben számottevő mennyiségű légszennyező anyagot nem
bocsátanak ki. Ugyanakkor az új vasúti pályák kiépítésével járó vonali kapcsolatok létesítése,
illetve a meglévő vonalak fejlesztése eredményeként a vonatok sebessége megnövekedik,
ami nagyobb menetszelet, nagyobb légmozgást idéz elő a vasúti pálya közvetlen
környezetében. Az erősebb légmozgás – amennyiben poros az ágyazat – kisebb mértékben
megnöveli a levegőbe jutó por mennyiségét. E kedvezőtlen jelenség megelőzhető az
ágyazat megfelelő karbantartásával, ezért a BAVS keretében tervezett karbantartási
intézkedések megvalósítása során erre kiemelt figyelmet kell fordítani.
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Közvetett hatások
Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
Közúti forgalom átrendeződése, gépjárműforgalom lokális növekedése
Elsősorban az új állomások, megállóhelyek, de kisebb mértékben meglévő, fejlesztésre
kerülő megállóhelyek környezetében is megerősödhet ráhordó (városi autóbusz- illetve
személygépjármű) gépjárműforgalom, illetve az ebből adódó konfliktusok. A főváros
közigazgatási területén azonban a ráhordásból adódó személygépjármű-forgalom
várhatóan nem lesz jelentős (elsősorban a parkolóhelyek korlátozott számban való
rendelkezésre állása miatt). Az agglomeráció területén (a főváros közigazgatási területén
kívül) a ráhordásból származó légszennyező anyagok kibocsátása az állomásokat,
megállóhelyeket megközelítő útvonalak mentén, lokálisan kissé megnövekedhet, amit új
állomások/megállóhelyek,

illetve

parkolóhelyek

helyszínének

kijelölésénél

javasolt

figyelembe venni. Ugyanakkor a vasúti közlekedés fejlesztésének hatására a közúti forgalom
csökken, ami a ráhordás következtében jelentkező lokális közúti forgalom növekedést
ellensúlyozhatja.
A meglévő, illetve az újonnan tervezett, párhuzamosan zajló vasúti személy- és áruszállítási
tevékenységek, illetve a vasúti szállítás járulékos tevékenységei (raktározás, tárolás stb.)
elsősorban a magas beépítettséggel jellemezhető belső- illetve az átmeneti zónában
okozhatnak kumulatív jellegű légszennyező hatásokat. Az ennek következtében
megnövekedő terhelés mérséklése érdekében javasolt a személy- és áruforgalmi
tevékenységek térben történő szétválasztása, az új vasúti állomások, megállóhelyek, illetve
üzemi helyek telepítési helyének optimális meghatározása, valamint a személyi- és
áruforgalmi létesítmények egymástól elkülönített elhelyezése.
Vasúti forgalom növekedése
Bár a vasúti szállítás kedvezőbb légszennyező anyag kibocsátási mutatóinak köszönhetően,
a módváltással párhuzamosan jelentősen csökkenhet a főváros légszennyezése, a
vontatójárművek meghajtásához szükséges villamos energia előállítása is légszennyező
anyag kibocsátásokkal jár. Mindez a vasúti közlekedés kisebb fajlagos légszennyező anyag
kibocsátásával, a villamos erőművek kisebb fajlagos légszennyező kibocsátásával, illetve az
erőművek lakott területektől távolabbi területeken történő elhelyezkedésével együtt,
összességében tekintve a légszennyező anyagok kibocsátása következtében fellépő
egészségügyi kockázatokat kedvező irányban befolyásolja. A levegőtisztaságvédelmi
szempontból leginkább szennyező fosszilis energiahordozókból történő villamosenergiaelőállítás energiamixben betöltött szerepére vonatkozóan a 2020 januárjában elfogadott
Nemzeti Energiastratégia 2030 megállapítja, hogy mértéke a következő évtizedben
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várhatóan fokozatosan visszaszorul, és helyét az alacsony ÜHG-intenzitású (és alacsony
légszennyezőanyag kibocsátású), jellemzően megújuló energiatermelési módok veszik át.
A természeti erőforrások megújulásának korlátozása
A BAVS intézkedései között szerepel a barnamezős területek hasznosítása, ami részben új
zöldfelületek létrehozására is irányulhat, melyek esztétikai és kedvező klimatikus hatásuk
mellett a levegő minőségét is javítják. A városi környezetben elhelyezett fák elsősorban a
felületükön való megkötéssel (por, ózon, kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid), de
közvetett úton is mérsékelhetik a légszennyezettséget (árnyékoló hatásuk révén a
hőmérséklet csökkentésén keresztül a hőmérséklettől függő ózonképződési folyamatok
lassítása, illetve az ózon-prekurzorként is ismert illékony szerves vegyületek megkötése
által). Azokon a területeken azonban, ahol a vasútfejlesztés intenzívebb területhasználatot
indukál (pl. zöldmezős lakóingatlan fejlesztések új megállóhelyek környezetében), a
zöldfelületek területének csökkenése a fentiekkel ellentétes hatásokat eredményez.
Összességében megállapítható, hogy az építési munkálatok során fellépő légszennyező
hatások – különösen a nagy volumenű beruházások (Déli pu – Nyugati pu. közötti alagút,
Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás kapcsolatának megteremtése) – esetén lehetnek
jelentősek, a javasolt hatáscsökkentő intézkedések bevezetésével azonban mértékük az
elviselhető szintre mérsékelhető. A BAVS keretében tervezett intézkedések hatására –
hatékony módváltást feltételezve – a főváros és az agglomeráció közlekedési eredetű
légszennyező anyag terhelése jelentős mértékben csökken és – amennyiben az egyéb
eredetű légszennyező anyagok kibocsátása lényegesen nem emelkedik – leginkább a
főváros területén várható a levegő minőségének kedvező változása.

Földtani közeg
Talaj, földtani közeg védelme szempontjából a legfontosabbnak ítélhető a területfoglalás,
amely bekövetkezhet új nyomvonal-változatok kijelölése, új megállóhelyek létesítése,
földmunkák, tereprendezés, vágány alapok építése, új vágány és kapcsolódó műtárgyak
építése, közlekedési kapcsolatok, műtárgyak építése miatt.
A vízelvezető, víztelenítő rendszerek építése az új pályaszakaszokon és egyéb
létesítményeknél a tervezési terület nagy részén a belterületi vízrendezés szabályai szerint
végezhetők, a korszerűsítések, rekonstrukciók során is figyelembe veendők a mindenkori
érvényes előírások.
Ebben a fejezetben elsősorban azokra a speciális hatásokra és helyzetekre térünk ki, amelyek
stratégiai szempontból is lényegesek és jelen szinten is ismertek, de ez nem azt jelenti, hogy
egy adott fejlesztés környezetvédelmi engedélyezése során ne kellene figyelembe venni
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azokat az általános követelményeket, amelyeket a vonatkozó jogszabályok tételesen
megfogalmaznak a vizsgálatok tartalmi követelményeivel kapcsolatban.



Új megállóhelyek létesítése
Új vonali kapcsolatok, összeköttetések kialakítása

A helyszínek nagy részénél belterületen történik a kivitelezés, így termőföldet, erdőt nem
érintenek a munkálatok. A kedvező tulajdonságú, művelés alatt álló földterületek
mezőgazdasági célú használata - a termőföld védelméről szóló törvény alapján elsőbbséget élvez az ettől eltérő használatokkal szemben, ezért a fő célkitűzés e jelentősebb
degradáció nélkül fennmaradt, átlagos vagy annál jobb minőségű termőföldek megőrzése,
függetlenül a városi környezethasználattal összefüggő további talajállapoti problémáktól.
Ez a probléma elsősorban az elővárosokban és az agglomeráció területén jelentkezik.
A talajt érintő hatás a vonali kapacitásbővítésből és megállóhelyek építéséből adódó
területfoglalás, burkolat kialakítása, bővítése. A munkák során az erő- és munkagépek
talajtömörödést idézhetnek elő, ez a talajszerkezet megváltozásával járhat. A jórészt lakott
területi beavatkozások miatt a talaj multifunkcionalitásában ezek már alig okoznak változást.
A kedvezőtlen hatások minimalizálását szolgálja, ha a területigénnyel járó fejlesztéseket
„barna mezős” területeken végzik. Az innen elszállításra kerülő szennyezett talaj csak arra
engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó cégnek adható át.


Meglévő vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése

A földtani közeget illetően Budapest igen változatos képet mutat, ennek megfelelően
változik a szennyeződésre való érzékenység is. A 40. ábra mutatja a nyílt karsztos területeket,
mely a Hegyalja utca környékén érinti a 30c szakaszt, a Szabó Ilonka utcánál az A szakaszt,
illetve a Jászberényi utcánál a 80a szakaszt.
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40. ábra Nyílt karszt területek elhelyezkedése a fővárosban és környezetében

A jelenlegi vasúti közlekedés is okozott feltételezhetően szennyeződést, így potenciálisan
talajszennyezett területként tartják nyilván a következőket: Déli Pályaudvar, a Rákosrendező,
a Keleti pályaudvar, a Józsefvárosi pályaudvar, Kőbánya felső vasútállomás, Ferencvárosi
pályaudvar, a Gyömrői úti iparterület a 100g szakaszon, Kelenföldi Pályaudvar. (forrás:
https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/). Ezeken a területeken a kivitelezés
során elszállításra, kármentesítésre kerül a szennyezett földtani közeg, így itt jelentős pozitív
hatással lehet számolni. A többi területen, ahol vonali kapacitásbővítés történik, szintén
kitermelésre fog kerülni az építés során a jelenleg még nem ismert, de nem kizárható
szennyezett földmennyiség. Ezzel a talaj állapota a fővárosban általában javulhat.






Vasútüzemeltetési és -szervezési intézkedések
Gördülőállomány fejlesztése
Környezetvédelmi beavatkozások
Vasútbiztonsági- és a karbantartó rendszer fejlesztése
Utazási minőség javítása, beleértve az utaskényelmi és környezetvédelmi jellegű
beavatkozásokat

A működőképesség fenntartása (vasútkarbantartás) talaj- és vízvédelmi szempontból a
pályák és műtárgyak tisztán tartását, a kapcsolódó rendszerek jó karbantartását teszi
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szükségessé. Ezért összességében elmondható, hogy a rekonstrukciós vagy rekultivációs
jellegű munkálatok hatása általában kedvező.
A földtani közeg szennyezését okozhatja a vonatok üzemelése során keletkező fémpor. A
fémpor jellemzően az állomások és megállóhelyek előtt jelentkezhet az ágyazati kövön.
A pályafenntartás során használt gyomirtó szereknek is lehet szennyező, károsító hatása. A
növényirtó szerek erős mérgező hatásuk következtében nem csak a gyomnövényeket, de a
talaj élővilágát is károsíthatják. Csapadék hatására fennáll a herbicidek bemosódásának, és
így a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyeződésének a veszélye is. A pályafenntartás
során a megfelelő koncentráció betartásával, illetve a minimális mennyiségben és helyen
történő alkalmazással ez a hatás minimalizálható.
Havária esetek előfordulhatnak a korszerűsítések kivitelezése, illetve az üzemeltetés ideje
alatt is, elsősorban kőolajszármazékok, illetve a vasúton szállított különböző anyagok
kerülhetnek a talajra. A korszerűbb biztonsági rendszerek kiépítésének nyilvánvaló feladata
a havária helyzetek elkerülése, kockázatának csökkentése. E rendszerek üzembeállítása
mindenképpen pozitív hatású, hiszen az előbb említett karbantartási feladattal együtt
csökkenti a talaj- és/vagy vízszennyeződés kockázatát.
A vasútbiztonsági- és a karbantartási rendszer, illetve a gördülőállomány fejlesztése,
valamint az utazási minőség javítása, beleértve az utaskényelmi és környezetvédelmi jellegű
beavatkozásokat, a havária esetek előfordulásának számát csökkenti, a technológiai
fegyelem betartása mellett pedig a havária esetek bekövetkezése minimálisra csökkenthető.
A szennyezés lokalizálásával és a kárelhárítás azonnali megkezdésével a szennyezés
továbbterjedése megakadályozható.


Új vonali kapcsolatok, összeköttetések kialakítása

Az új vonali kapcsolatok kialakítására irányuló intézkedések között kiemelt jelentősége van
a Déli és a Nyugati pályaudvarokat a Duna alatt összekötő Alagútnak, bár mennyiségében
kevésbé a klasszikus értelemben vett talajt, sokkal inkább a földtani közeget érinti, hiszen
abból kerül nagy mennyiség kitermelésre. Az itt keletkező földmennyiséget célszerű
tájsebek vagy ipari területek rekultivációjára felhasználni, természetesen akkor, ha az anyag
megfelel az adott felhasználási terület minőségi követelményeinek.
Az alagút létesítése során különös gondot kell fordítani arra, hogy az alagútban
szennyeződés ne következhessen be. Ez igen nagy kockázatot jelent karsztos, vagy ahhoz
közeli rétegek esetében, ezzel a vízvédelem kapcsán is foglalkozunk.
Általában a pályakorrekciók, új nyomvonalak esetében törekedni kell arra, hogy sem külső
behordási, sem kihelyezési igény ne keletkezzen. Ez ugyan utaknál könnyebben
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megvalósítható, mint a vasútnál, de általános elvként használható. Nyilvánvalóan nincs erre
lehetőség az alagút építésénél.
Talajvédelmi

szempontból

sem

elhanyagolható

viszont,

hogy

környezetvédelmi

beruházások kapcsolódhatnak hozzá, különösen, ha a nyomvonal felett szennyezett
területek vannak, melyeket az alagút építése előtt meg kell tisztítani. Ez lényegesen
befolyásolhatja a kármentesítésre szoruló területek prioritási listáját, de a területeken belül
a megváltozó hidraulikus gradiensből származó terjedés miatt, a (D) kármentesítési
határértéket is. Ezzel kihat a teljes kármentesítési folyamatra, beleértve az utómonitoringot
is. Ez természetesen vonatkozik a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos intézkedésekre
is.

Vízvédelem
Ebben a fejezetben, a talajvédelemhez hasonlóan, és az ott jelzett feltételekkel elsősorban
azokra a speciális hatásokra és helyzetekre térünk ki, amelyek stratégiai szempontból is
lényegesek és jelen szinten is ismertek




Új megállóhelyek létesítése
Új vonali kapcsolatok kialakítása
Meglévő vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése

A felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek találhatók a
Budai részen (41. ábra), mely elsősorban a földtani felépítéssel van kapcsolatban, a pesti
oldalon kevésbé érzékeny és érzékeny területek vannak.
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41. ábra Területek érzékenységi besorolása (forrás: Környezetvédelmi Minisztérium)

Budapest belterületén jelentős számú felszín alatti vizet érintő objektum: hideg és termál
vizes forrásokat, figyelő- és termelőkutak találhatók, melyeket a későbbi tervezés során
szintén figyelembe kell venni.
A vizsgált fejlesztési helyszínek egy ivóvízbázist, a Budapest IV., Balpart I. Vmt.
Hidrogeológiai „A” védőövezetét érintik. A vonatkozó jogszabály szerint (123/1997 Korm. r.)
az engedélyezéshez a hatások vizsgálatát egyedileg el kell végezni.
Vannak olyan védőövezet kijelölések is, melyek nem szerepelnek a VGT2-ben, mint például
a Városligeti Széchenyi fürdő kútjai. A Széchenyi hideg vizes kutaknak a hat hónapos és az
5 éves elérési időhöz tartozó védőidomnak van felszíni metszete, így a külső és a
Hidrogeológiai A védőterület kijelölése történt meg (42. ábra). A keletre elnyúló
Hidrogeológiai „A” védőterület halvány rózsaszínű kontúrja érinti a 100 és 100b szakaszt.
Ettől keletre a Pascal termálkút Hidrogeológiai „B” védőterülete látható a 46. ábrán.
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42. ábra: Széchenyi hideg vizes kutak kijelölt védőövezet-rendszere (forrás:
https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/)

A Kelenföldi Pályaudvar nyugati szomszédságában található a Hunyadi János és Ferencz
József keserűvíz telepek kijelölt külső és Hidrogeológiai „A” védőterülete (43. ábra).
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43. ábra: A Hunyadi János és Ferencz József keserűvíz telepek védőövezet-rendszere (forrás:
https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/)

A Gubacsi-híd felújítása a Pesterzsébeti termálkút Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét
érinti.

44. ábra A Pesterzsébeti termálkút védőövezet-rendszere (forrás:
https://geoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem/bkae/)
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A vasúti fejlesztések helyszínei közvetlenül nem érintenek forrásokat, csak azok környezetét.


Új vonali kapcsolatok, összeköttetések kialakítása

A Déli és a Nyugati pályaudvarokat a Duna alatt összekötő kétvágányú alagút megépítése
feltehetően közel halad a Kristály-forráshoz és a Mentős-forráshoz. A karszt közelsége
stratégiai szempontból is rendkívül fontos. A lehetséges nyomvonal kitűzésére irányuló
későbbi vizsgálatok során (a térképen feltüntetett nyomvonal a jelenlegi ismeretek szintjén
egy viszonylag széles sávként értelmezhető) pontosan tisztázni kell a földtani felépítést
(műszaki tervezési szempontból is követelmény), és az érintett zónában lehetséges
hidraulikai kapcsolatokat. Olyan nyomvonal változat részesíthető előnyben, amely a
karszttal való kapcsolatot minimalizálja. Ez az alagút védelme szempontjából is fontos,
hiszen egyáltalán nem mellékes a fakadó vízhozam, illetve az ennek kizárására irányuló
műszaki beavatkozás (pl. injektálás) volumene.
Az mindenképpen pozitívumnak tekinthető, hogy a feltételezett nyomvonal a vízbázisok
védőövezeteit elkerüli, de ez nem azt jelenti, hogy a karszttal való kapcsolat is kizárt.
Bizonyosra vehető az is, hogy az alagút felszínközeli szakaszai befolyásolják az adott terület
talajvíz áramlási rendszerét. A lakott területre tekintettel, mind a torlasztó, mind a
vízszintcsökkentő hatás igen kedvezőtlen lehet (pl. épületkárok), amit megfelelő műszaki
beavatkozásokkal ellensúlyozni kell.
A Duna alatti átvezetés kevésbé veszélyezteti a folyót, mint a folyó az alagutat, de erre
vonatkozóan a metróvonalak kiépítése bőséges tapasztalattal szolgált.
A felszíni vizeket illetően a Dunát, a Rákos-patakot, a Nagy-Ördög-árok alsót, és az
Aranyhegyi- és Határréti-patakokat érintik a vasúti fejlesztések. A Duna érintett
hídbővítéssel, aminél figyelembe kell venni az árvízi és a hajózási előírásokat,
Felszíni vízrendezéssel valószínűleg szinte minden helyszín érintett, a csapadékvíz
elvezetését minden esetben meg kell oldani. Konfliktus akkor keletkezhet, ha a tervezett
fejlesztés csapadékvízgyűjtő csatornát keresztez. Számolni kell azzal is, hogy a csapadékvíz
különböző szennyezőanyagokat oldhat ki vagy vihet magával, melyek a felszíni befogadókat
terhelik.


Vasútüzemeltetési és -szervezési intézkedések

A teherszállítás lehetséges kiterelése a fővárosból talaj- és vízvédelmi szempontból is
kedvező, illetve helyeselhető döntés a Duna alatti alagútból mindennemű teherszállítás
kizárása.
Az agglomerációt vasútfejlesztési szempontból a főváros közvetett hatásterületének
tekintik, de ez nem minden környezeti elemre értelmezhető. Talaj- és vízvédelmi
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szempontból a közvetett hatások nem azonosíthatók helyfüggetlenül, ezért az
agglomerációra vonatkozóan általános szempontokat adunk meg, melyeket a további
konkrét tervezésnél figyelembe kell venni.
Az agglomerációt érintő fejlesztések, fejlesztési lehetőségek egy része forgalom-, illetve
biztonságtechnikai, ezeknek nincs érdemi talaj- vagy vízvédelmi hatásuk, kivéve, ha egyben
pályafelújítást is jelentenek. Pályafelújításkor ugyanis a szennyeződött ágyazat eltávolításra
kerül, ami a korábbinál kedvezőbb helyzetet teremt.
A bővítésekkel – pályakorrekció, vágányszám növelése – járó fejlesztéseknél viszont
talajvédelmi szempontokat figyelembe kell venni:
o
o

o
o

általában a terület igénybevétel minimalizálása,
termőföld igénybevétel minimalizálása, ami kiemelt szempont kell, hogy
legyen és az agglomeráció területén jelentősebb, mint a főváros városias
területein,
elsősorban barnamezős területek igénybevételére kerüljön sor,
a szennyeződött területek felhasználása csak a szennyeződések felszámolása
után lehetséges.

Az előbbieket a budapesti belterületeknél is említettük, de az agglomeráció területén a
konkrét tervezések során változhat a fontosságuk.
Vízvédelmi szempontból az agglomeráció területén is az ivóvízbázisok kiemelt
fontosságúak, potenciálisan az alábbi vízbázis védőterületeket érintheti a BAVS:
o
o
o
o
o
o
o
o

Dunakeszi Bal-parti I és II Vmt.
Göd, Felsőgödi vízbázis
Pécel, Községi vm.
Isaszeg községi vm.
Maglód községi vm.
Gyömrő-Üllő Vízmű
Gyál Községi Vízmű (A1 és B2 vízbázis)
Dunavarsány vízmű

A vízbázisok érintettségét a BAVS keretében tervezett intézkedésekből levezetett projektek
környezetvédelmi engedélyezése során vizsgálni kell.
A főváros és az agglomerátum ivóvízbázisát nagy részben a Duna-part mentén telepített
vízkivételi művek (jellemzően parti szűrésű kutak) alkotják. A térség hidrogeológiai
szempontból rendkívül kedvező adottságú, európai viszonylatban is a legnagyobb
partiszűrésű ivóvízkészlettel rendelkezik. A partiszűrésű víz homokos-kavicsos, természetes
fizikai-kémiai-biológiai szűrést biztosító szűrőrétegen át jut a kutakba. A Fővárosi Vízművek
kezelésében lévő összes vízbázis sérülékeny környezetben helyezkedik el, azaz a vizet tároló
kavicsrétegeket nem védik vízrekesztő fedő, illetve vízzáró rétegek, a szennyeződések
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akadálytalanul juthatnak a víztartóba. Ezért kiemelkedő figyelmet kell fordítani a vízkészlet
elszennyeződésének megelőzésére.
A vízbázisok védelmének fontos részét képezik a vízbázis védőterületek, amelyeken
területhasználati korlátozások érvényesek. A védőövezetek kijelölése, lehatárolása
hidrodinamikai modell segítségével történik. A modell a felszín alatti víztartó rétegekben
lejátszódó folyamatokat elemzi. A védőövezeti határvonalak a vízrészecskék adott pontból
a vízkivételi helyig történő eljutása (ún. elérési idő) alapján kerül meghatározásra. A
védőterületek

kijelölésének

módját,

valamint

a

védelmük

érdekében

szükséges

területhasználati korlátozásokat jogszabály (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) rögzíti.
A legszigorúbb előírások alá eső ún. belső védőterületek, melyek közvetlenül a kutak
környezetében helyezkednek el, a Szentendrei-szigeten és a Csepel-szigeten együttesen
közel 6 600 000 m2 védőterületet jelent.19
A budapesti ivóvízbázisok mindegyike sérülékeny vízbázis, így szinte mindegyikük esetében
sor került védőterület kijelölésére. A távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete
alapján vasút építése belső védőövezeten tilos, külső védőövezeten új létesítménynél,
tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti
hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető. Hidrogeológiai A védőövezeten új
vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat
eredményétől függően megengedhető. Hidrogeológiai B védőövezeten nincs korlátozva.
A felszíni védőréteg megbontása esetén (pl. megállóhely építése) belső és külső
védőövezeten tilos, a hidrogeológiai, „A” és „B” védőövezeten új vagy meglévő
létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi
felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően
megengedhető.

forrás:https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-

19

informaciok/kornyezetvedelem/vizbazisvedelem)
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Épített környezet
Hatótényezők
Az épített környezettel kapcsolatos hatótényezők kisebb részben közvetlenül, nagyobb
részben

közvetve

jelentkeznek.

A

közvetlen

hatások

egy-egy

jól

definiálható

beavatkozástípushoz köthetők, a közvetett hatások pedig sokszor az egyéb környezeti
elemekhez és rendszerekhez köthető hatásokon keresztül értelmezhetők. Az épített
környezetre érvényes hatótényezők és hatások a települési és táji rendszerek esetében is
megjelennek, sokszor közvetett hatótényezőként. Az épített környezetre ható hatótényezők
az alábbiak:




Közvetlen hatótényezők
o Beavatkozás(típusok)hoz köthető hatótényezők
 Gördülőállomány cseréje
 Vasúti megállók és állomások megújítása, korszerűsítése
 Vasúti területhasználat racionalizálása, vasúti területek/épületek
felszabadítása
 Új megállók létesítése
 Új üzemi létesítmények kialakítása
Közvetett hatótényezők
o Stratégiai szintű hatótényezők
 Közösségi közlekedési utazási idő csökkenése – települési funkciók
jobb elérése – közlekedési mód váltás
 Szolgáltatási színvonal növekedése – közlekedési mód váltás
 Vasúti forgalom növekedése
 Közúti forgalom csökkenése
 Közösségi közlekedést használók számának növekedése
 Lakó- és szolgáltató funkciók iránti igények erősödése
o Beavatkozás(típusok)hoz köthető hatótényezők
 Vasúti vonali kapacitások és kapcsolatok bővítése – új kapcsolatok
létrehozása
 Vágányok megújítása, korszerűsítése
 Terület- és ingatlankínálat növekedése, új funkciók számára
 Alacsonyabb zajterhelést eredményező, új, korszerű pályák használata
 Alacsony zajkibocsátású, korszerű vonatállomány közlekedtetése

Közvetlen hatások
Az épített környezetre gyakorolt hatások jellemzően közvetlenül az újonnan megjelenő,
illetve az elbontásra kerülő épített elemeknél jelennek meg; a felszabaduló vasúti területek
új funkciókkal történő rehabilitációjához kapcsolódó hatásokat a közvetett hatások között
tárgyaljuk, tekintettel arra, hogy ezen területek a beavatkozások után, mint területkínálat
jelennek meg, és települési döntések függvényében lehet hatásuk az épített környezetre. A
közvetlen hatások hatásterülete jellemzően lokális, de egyes beavatkozások esetében
közvetett települési/településrészi hatásmechanizmusokon keresztül városrész szintű is
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lehet. A fejlesztések a városképben meghatározó, műemléki védettségű épületeket
érintenek, így a városrészi / városi szintű hatások is érvényesülnek, amelyek a települési és
táji identitás fontos elemei is (Nyugati és Keleti pályaudvarok). Egyes hatótényezők
közvetlen és közvetett hatásokat is eredményeznek, illetve egyes közvetlen hatások
közvetett hatásokat is eredményeznek. Az épített környezetre gyakorolt hatások az alábbiak:


Új vasúti épületek/építmények megjelenése
Az új megállók megjelenésével új lokális hatású épületek és építmények jelennek
meg, amelyek új funkcióval gazdagítják elősorban az átmeneti és az elővárosi zónát.
Az új funkció, az új megállók körüli területeken várható az ingatlanok
felértékelődése, a területhasználat intenzitásának növekedése is. Ezek közvetve a
környező

területeken

az

épületállomány

megújulását,

további

bővülését

eredményezik (lásd még reurbanizáció és szuburbanizáció). A hatások mértéke –
figyelembe

véve

az

új

megállókban

feltételezhető

épületek/építmények

nagyságrendjét – kicsi.
Az új üzemi létesítmények megjelenésével az épített környezetben új, de a városi
közösség számára kevésbé látható épületek jelennek meg, illetve már meglévők
kerülnek átalakításra, ezzel az épületállomány bővül, megújul; a hatás mértéke kisközepes, elsősorban lokális jelentőségű.


Meglévő vasúti épületállomány és vasúti közösségi használatú közterületek
megújulása, hasznosítása, különös tekintettel a védett egyedi tájértéket képező,
meghatározó településképi épületekre
A vasúti épület- és építményállomány és környezetük legnagyobb részt állagát
tekintve leromlott, funkcionális hiányosságokkal küzd. Az épületállomány és
környezetük megújítása és funkcionális fejlesztése egyértelműen jelentős pozitív
hatású; a hatások jellemzően lokálisan, vagy a nagyobb állomásépületek,
pályaudvarok esetén városrészi szinten értelmezhetők. A Nyugati és Keleti
pályaudvarok fontos és egyedi, műemléki védelem alatt álló épületek; ezek
megújulása a települési identitás és az épített örökség megőrzése szempontjából is
kiemelkedően fontos. A Déli pályaudvar – bár a 20. század második felének jelentős
középülete – kialakítása és funkcionalitása is vitatható, a fejlesztésekkel a terület új
közcélú hasznosításnak adhat otthont.

A hatások mértéke az állomásépületek

nagyságával arányos, jellemzően kisebb, a nagyállomások, pályaudvarok esetében
nagy.
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Közvetett hatások
Specifikus hatások


Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
o Az épületállomány környezeti terhelésének növekedése, az épületállomány
állagának romlása (vasúti eredetű zaj és rezgés, levegőszennyezők)
A vonatforgalom növekedése a stratégia egy fontos célja, hatására az
épületállomány állékonysága csökken és a felületek korróziója várhatón
kismértékben

növekszik,

növelve

ezzel

a

fenntartási

és

pótlási

szükségleteket. A gördülőállomány megújítása és a felújított vasúti pályák
ezzel

szemben

a

fajlagos

zaj-

és

rezgésterheléseket

csökkentik,

összességében az épített környezetre gyakorolt hatások várhatóan csak
kismértékben, az érintett vasútvonalak mentén növekednek.
o

A meglévő épületállomány megújulása, új épületek megjelenése a javuló
vasúti szolgáltatással érintett területeken, a területhasználat intenzitásának
növekedése
A

javuló

közösségi

közlekedési

lehetőségeknek

köszönhetően

a

szuburbanizáció és vele párhuzamosan a reurbanizáció várhatóan erősödik,
a városközpontból történő kiköltözés az átmeneti és elővárosi zónát is
érinti, és várható egyes belső városi területek felértékelődése is. A lakó- és
részben a szolgáltatási funkció erősödésével új épületek megjelenése, a
meglévő épületállomány megújulása is várható, ezzel területhasználati, és
közlekedési eredetű konfliktusok is felmerülhetnek. Ebben az értelemben a
hatás kismértékben negatív vagy pozitív is lehet, attól függően, hogy az
új/megváltozott adottságokat a települési döntések milyen módon (pl.
szerkezeti tervek, szabályozási tervek) kezelik; tekintettel az elmúlt évek,
évtizedek rossz gyakorlatára a kedvezőtlen hatások megjelenésének
kockázata magasabb.


Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítése,
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak
o Régészeti lelőhelyek hosszú távú lefedése
Az építés nyilvántartott régészeti lelőhelyeket is érint; a feltárás és
leletmentés, és az építési munkálatok elvégzése után a régészeti emlékek
lelőhelyei, azok nem menthető részével együtt hosszú távon lefedésre
kerülnek, így ezek egy része elvész a további örökségvédelmi kutatások
számára.
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Egyéb közvetett hatások


Az épületállomány részleges megújulása, a vasúti csomópontok, megállók és
állomások környezetében
A megújuló vasúti csomópontok és kisebb mértékben a vasúti megállók
környezetében a jobb közlekedési kapcsolatok, valamint a megújuló közterületek új
funkciókat vonzanak, illetve várható a meglévő funkciók erősödése is. Ezek
összességében

a

területhasználat

intenzitásának

növekedése

mellett

az

épületállomány megújulását és új épületek megjelenését is eredményezik,
hozzájárulva ezzel a városkép, és lakókörnyezet megújításához. A hatások mértéke
kis-közepes mértékű, függően az adott helyszín elhelyezkedésétől és környezetének
beépítési jellemzőitől.


Régészeti emlékek feltárása, települési-, táji emlékek megismerése
Az építési és felújítási során az érintett régészeti lelőhelyeken az emlékek feltárásra
kerülnek, ezzel a város történeti öröksége újabb elemekkel gazdagodhat, különös
tekintettel az elővárosi és az átmeneti zóna egykor önálló, mezőgazdasági jellegű
településmagvai tekintetében.



Felszabaduló vasúti területek és épületek (barnamezős vasúti területek) zöldfelületi
hasznosítása – az épületállomány értékének növekedése
A felszabaduló vasúti terültek közül különösen a nagyállomások, és ezen belül a Déli
pályaudvar területe városias települési területen található. A felszabaduló
területekkel kapcsolatos részletes tervek még nincsenek, de várható, hogy ezen
területeken a zöldterületi és közösségi jellegű fejlesztések valósulnak meg,
amelyeknek legalábbis részben új épületek is részei lesznek. Az új funkciók az új
épületek/építmények megjelenése mellett az adott városrész és benne az épített
elemek értékét növelik. Az épített környezet szempontjából már a használaton kívüli
épületek elbontása is – függően azok méretétől a településen belüli pozíciójától –
közepes-jelentős hatásként értelmezhető; önmagában a Déli pályaudvar épületének
elbontása, és az új építmények és funkciók megjelenése jelentős hatást jelent, de a
Nyugati és a Keleti pályaudvarokat érintő fejlesztések, bontások és építések
összességében a jelentősebb hatások a belső zónában való megjelenését
eredményezik.



Az épületállomány környezeti terhelésének csökkenése (közúti közlekedési eredetű
rezgés, levegőszennyezők)
A vasúti fejlesztések jelentős ösztönzőként jelennek meg a közlekedési módváltás
tekintetében, így közvetve hozzájárulnak a fenntarthatóbb települési közlekedési
rendszer kialakításához. A módváltással az épületállományra nehezedő közúti
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terhelések, a közlekedési eredetű állagromlás, a közlekedési – területhasználati
konfliktusok mértéke is csökken, valamint a légszennyezés, zaj- és rezgésterhelés is
mérséklődik, amelyekkel az épületállomány értékének növekedése várható.


Települési hagyományok és identitás erősödése
Budapesten a vasúti műemlékek, műemléki területek a városi/városrészi identitás
fontos elemei, a vasúti műemléki örökség két nagy objektuma a Keleti és a Nyugati
pályaudvarok a város kiemelt helyszínei. A védett (és nem védett) épületek és
funkcióik megújulása kis-közepes mértékben javítják az épített örökségre is épülő
települési és városrészi identitást, amely a vasúti területen megvalósuló új közösségi
funkciókkal tovább erősíthető.

Zaj és rezgés
Vasúti zajvédelem, zajcsökkentési lehetőségek
A városi közlekedés környezetterhelés csökkentésének egyik módja a kötött pályás
közlekedés részarányának növelése, ezért a vasúti zajvédelem lehetőségei egyre inkább
előtérbe kerülnek.
A vasúti közlekedés zajkibocsátásnak legfontosabb „összetevői” a gördülési zaj, a fékezési
zaj, a hajtóegység zaja, valamint a segédberendezések zaja. Legnagyobb zajterhelést a
gördülési zaj okozza20. Budapesten a nyíltvonali közlekedés mellett számos pályaudvar és
megállóhely található, ahol a gördülési zaj mellett a fékezési zaj is jelentős lehet, emellett a
számos szintbeni kereszteződés miatt közlekedésbiztonsági célú hangjelzés is jelentős
zajterhelést eredményez. A jelentős teherforgalmat bonyolító vasútvonalak esetében a
tehervagonok állapota meghatározó a zajkibocsátás szempontjából. A zajterhelés
csökkentésének alapvetően két módja van: a forrásoldali – a kibocsátás csökkentése,
valamint a keletkezett zaj terjedés közbeni csökkentése.
A lehetséges beavatkozásoknak négy fő területe van:





20

vasúti járművek
vasúti pálya (pl.: rugalmas sínrögzítés)
forgalmi beavatkozások (pl.: sebességcsökkentés)
vasúti pálya környezete (pl.: beépítési korlátozások, területfelhasználás)

Tanulmány. Budapest Főváros zajcsökkentési intézkedési tervéhez. Budapesti vasúti zajvédelem

2017-2022. EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft. Budapest, 2019. január.
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Elsődleges cél a forrásoldali beavatkozások előnyben részesítése, tehát a kibocsátás
csökkentése, pl. új járművek alkalmazása és pályakorszerűsítések végrehajtása. A
tehervonatok jelentős zajterhelést okoznak, amely ellen terjedés közbeni zajcsökkentéssel
csak korlátozottan lehet védekezni. A tehervonatok zajosságát elsősorban az öntöttvas
féktuskók alkalmazása okozza (fékezéskor a kerék felületén sérülések keletkeznek, amelyek
hatására nő a zajkibocsátás), a fékrendszer korszerűsítésével – az öntöttvas féktuskók
műanyagra történő cserélésével – jelentős zajkibocsátás csökkenés érhető el. A
tehervagonok igen magas kora miatt azonban ez a fejlesztés nem minden esetben
alkalmazható.
Zajcsökkentés szabályozási intézkedésekkel is elérhető. A 2019/774/EU végrehajtási
rendelettel módosított 1304/2014/EU rendelet értelmében 2024. december 8-tól a zajos
teherkocsik nem üzemeltethetők az úgynevezett csendesebb útvonalakon. A rendelet
előírásainak rövid összefoglalása a 3.3.1.6 fejezeteben található.
Hatótényezők
Zajállapotra ható hatótényezők nagyobb részt közvetlenül, kisebb részt pedig közvetve
jelentkeznek.




Közvetlen hatótényezők
o Vasúti vonali kapacitások és kapcsolatok bővítése – új kapcsolatok létrehozása
o Vágányok megújítása, korszerűsítése
o Vasúti megállók és állomások megújítása, korszerűsítése
o Új megállók létesítése
o Új üzemi létesítmények kialakítása
o Vasúti forgalom növekedése
o Gördülőállomány cseréje
o Alacsony zajkibocsátású, korszerű vonatállomány közlekedtetése
Közvetett hatótényezők
o Szolgáltatási színvonal növekedése – közlekedési mód váltás
o Közúti forgalom csökkenése/lokális növekedése

Közvetlen hatások
A BAVS keretében tervezett infrastrukturális beruházások esetében építés alatti
zajterheléssel is kell számolni, a zajterhelés mértéke jelentősen függ a tervezett beavatkozás
volumenétől, valamint a beavatkozással érintett helyszín környezetének érzékenységétől.
Nagyobb mértékű hatások jelentkezhetnek a nagyobb pályaudvarok, állomások
korszerűsítési munkái során, valamint a tervezett alagút létesítése közben. A munkagépek,
szállítójárművek zajterhelése jelentős hatású lehet, de fontos hangsúlyozni, hogy ezek a
hatások csak viszonylag kis területre korlátozódnak és csak időszakosan jelentkeznek. A
vonali fejlesztések zajterhelése szintén jelentős lehet, de csak viszonylag rövid ideig
jelentkezik. A hatások megfelelő munkaszervezéssel, organizációval, munkagépválasztással
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csökkenthetők, a szállítási tevékenységek útvonalának, valamint időszakának gondos
megválasztásával is mérsékelhetők.
Összességében a zajkibocsátás növekedése a magasabb színvonalú vasúti szolgáltatás
hatására az egyéni közlekedés helyett a vonattal történő közlekedést választó utasok
megjelenésével növekvő vasúti forgalom eredményeként jelentkezhet.
A 3.3.1 fejezetben (Környezeti elemek jelenlegi állapota) megállapításra került, hogy a vasút
közlekedésből származó zajterhelés tekintetében a kritikus éjszakai zajterhelési értékeket
figyelembe véve szinte mindegyik Budapestet érintő vasútvonal esetében jelentkezik
valamilyen mértékű konfliktus: Jelentősebb konfliktus (10 dB-nél nagyobb konfliktus)
azonban elsősorban a következő vasútvonalak szakaszainál jelentkezik: 1., 30., 40., 100., 150.,
120., 80. Vasúti zaj szempontjából leginkább terheltek a X., XI., XVII., XXII., valamint XXIII.
kerület érintett részei. A 150. vonal mentén a teherforgalom magas aránya eredményezi a
jelentősebb terhelést. Zajterheléssel kevésbé érintettek a 2., 70. és 71. vonalak, valamint a
Belső és Külső körvasút.
Az előzőekben szintén megállapításra került, hogy a vasúti zajterhelés mértékét jelentősen
befolyásolja a teherforgalom intenzitása. A teherforgalom szempontjából Budapesten belül
a mértékadó keresztmetszet Ferencváros és Kelenföld között, a Duna keresztezésénél
található. Ennek forgalma jelenleg kissé növekvő, napi 50-60 tehervonatpár. E
keresztmetszetben korábbi vizsgálatok alapján a tehervonatok számára biztosítandó
kapacitás óránként kb. 5 pár menetvonal. Ez 24 órára számolva kb. 120 menetvonalat jelent,
amely a becsült kb. 40%-os bővülés helyett jelentősebb, 100%-os bővülést is lehetővé tesz
úgy, hogy a forgalom nem szükségszerűen tolódik az éjszakai órákra. Fontos hangsúlyozni,
hogy a teherforgalom mértéke nehezen előrebecsülhető.
A BAVS megvalósítása a jelenleg is jelentős zajterheléssel érintett szakaszok estében a
zajterhelés további növekedését eredményezheti: A zajterhelés természetesen zajcsökkentő
intézkedésekkel

mérsékelhető.

A

terheléssel

jelenleg

kis

mértékeben

érintett

vonalszakaszok esetében a növekvő forgalom új konfliktusokat generálhat.
A forgalom növekedéséből eredő zajterhelés mértékét ellensúlyozhatja a gördülőállomány
cseréje, új, korszerű, alacsony zajkibocsátású vonatállomány beszerzése, továbbá a vasúti
pályák felújítása, amely szintén jelentősen hozzájárulhat a zajterhelés mérsékléséhez.
A tapasztalatok szerint a rezgésterhelés csak a vasútvonal közvetlen környezetében, a
pályától mintegy 20-25 m-es távolságban okozhat határérték feletti terhelést. A
rezgésterhelés mértékét jelentősen befolyásolja a vasúti pálya állapota, valamint a pálya és
a védendő objektum között elhelyezkedő közeg rezgéscsillapítási tulajdonságai. A felújított
pályaszerkezetek kedvezőbb rezgésterhelési mutatókkal rendelkeznek, de különböző
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műszaki megoldásokkal (pl. rugalmas sínágyazat) tovább lehet csökkenteni a terhelés
mértékét.
Közvetett hatások
Közúti forgalom átrendeződése, gépjárműforgalom lokális növekedése
A levegő esetében már említésre került, hogy új állomások, megállóhelyek, de kisebb
mértékben meglévő, fejlesztésre kerülő megállóhelyek környezetében is megerősödhet
ráhordó gépjármű forgalom, ebből zajterhelési konfliktusok keletkezhetnek, ez a hatás
azonban várhatóan nem lesz jelentős.
A vasúti közlekedés részarányának növekedése a közúti forgalom csökkenését vonja maga
után, amely a zajterhelés – várhatóan nem jelentős mértékű – csökkenését fogja
eredményezni.

Hulladékgazdálkodás


Meglévő vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése, új vonali kapcsolat
kialakítása, új megállóhelyek létesítése

A vasútkorszerűsítés során keletkező építési és bontási hulladékok fajtája és mennyisége
egyaránt változó. A nem veszélyes hulladékok közül a nagy mennyiségben keletkező
ágyazati anyag a vasúti pálya átépítéséhez rostálás után helyben felhasználható: A
sínhulladékok gyakorlatilag teljes mennyisége hasznosításra a sínfelújító üzembe kerül, a
beton, aszfalt, a kitermelt talaj a keletkező mennyiségtől függően pedig helyben vagy más
építkezéseken felhasználható. A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése
érdekében már a hulladék (szelektív) gyűjtésének és feldolgozásának tervezése során is
törekedni kell arra, hogy a hasznosítható anyagok mennyisége minél nagyobb legyen.
A tervezett infrastrukturális beavatkozások közül a legnagyobb mennyiségű hulladék
keletkezésével a Déli és a Nyugati pályaudvarokat a Duna alatt összekötő Alagút és a
kapcsolódó létesítmények megépítése jár. Jelentős volumenű föld- és kőzettömeg várható
az alagútnak és az alagutat az állomásépületekkel összekötő műtárgyak (mozgólépcsők,
liftek) helyéről, valamint az állomásépületek alaptesteinek kiemeléséből, melynek
legnagyobb része feltételezhetően nem minősül veszélyes hulladéknak. Nagy volumene a
lehetséges felhasználási, hasznosítási lehetőségeket nehezíti, ezért elhelyezéséről,
hasznosításáról a kivitelezést megelőzően műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi
szempontok alapján összeállított felhasználási/hasznosítási és elhelyezési tervet kell
készíteni. Veszélyes hulladékokra elsősorban a szennyezett feltöltésekből (szennyezett talaj
vagy hulladék felhasználásával végzett feltöltésekből) származó talajok kitermelésekor lehet
számítani.
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A vasút üzemeltetése során a vasúti járművek bontásából, karbantartásából keletkezett
hulladékok (fémek, műanyag, selejtezésből származó veszélyes és nem veszélyes
hulladékok, csomagolásból származó hulladékok), illetve a vasúti pálya fenntartásából,
bontásából származó hulladékok jelentősebbek. A vasúti járművek bontásából keletkező
hulladékok csökkentése érdekében már a beszerzés során ügyelni kell arra, hogy a járművek,
berendezések minél nagyobb arányban hasznosítható anyagokból álljanak.


Környezetvédelmi beavatkozások - illegális hulladéklerakás megelőzése

A helyzetértékelésben megállapításra került, hogy a fővárosban jelentős probléma az
illegális hulladéklerakás, a vasútvonalak, vasúti átjárók mentén felhalmozódó hulladékok,
melyek felszámolása érdekében a BAVS intézkedéseket határoz meg. A főváros vasúti
területeiről 2019. őszéig a MÁV egy év alatt mintegy 1150 tonna hulladékot (a lakossági
eredetű kommunális hulladékon kívül főként építési törmelék, zöldhulladék) szállíttatott el.
Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében pedig szakértői munkacsoportot hoztak
létre, illetve felvették a kapcsolatot az illetékes önkormányzatokkal, az érintett
szervezetekkel. A MÁV erőfeszítései mellett fontos az állami, önkormányzati, illetve a civil
szervezetekkel való összefogás erősítése, lehetőségeinek további keresése, valamint nagy
hangsúlyt kell fektetni a társadalmi szemléletváltásra, melynek alapját az oktatás, az óvodai,
iskolai nevelés jelentheti.
Az illegális hulladékkal kapcsolatos felelősségi rendszer megváltozását vetíti elő egy 2020.
májusában

ismertetett

törvénytervezet,

amely

elfogadása

esetén

az

illegális

hulladékelhelyezésre is új szabályokat vezet be. A tervezett intézkedés az ellenőrzés, a
megelőzés hatékonyabbá tételét tervezi, ennek érdekében önálló hulladékgazdálkodási
hatóságot állít fel. A tervezet a vasúti területekkel is foglalkozik: egyrészről a nemzeti vagyon
tulajdonosának és vagyonkezelőjének, működtetőjének felelősségi körébe helyezi az
illegális hulladék felszedését, a kezelésről való gondoskodást – utólagos megtérítés
ellenében –, másrészről a vasúti területek őrzés-védelmének fejlesztését is előirányozza – ez
utóbbi intézkedés a nyílt pályák környezetében fekvő vasúti területeken, valamint a nagyobb
kiterjedésű vasúti területeken nehezen lesz megvalósítható.


Környezetvédelmi beavatkozások – zöldfelületek fejlesztése

A zöldfelületek tervezett növekedésének hatására a légszennyezettség a fővárosban
csökken, ugyanakkor a zöldfelületek fenntartása, fokozódó használata a hulladékok
mennyiségének növekedésével is jár. A zöldfelületek fenntartása során keletkező hulladékok
mennyisége a fővárosban összegyűjtött hulladékok mennyiségéhez viszonyítva csekély és
jelentős részben komposztálható zöldhulladék.
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Ipari balesetnek való kitettség vizsgálata
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében a katasztrófavédelmi hatóság a
súlyos balesetek lehetséges következményeinek csökkentése érdekében veszélyességi
övezetet jelölt ki. A BAVS kapcsolódó beruházásai tervezésekor az építmények és a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek között megfelelő távolságot kell biztosítani, a beruházások
tervezéskor figyelembe kell venni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7.melléklet 2. pontjában foglalt
általános településrendezési követelményeket.

Környezeti rendszerekre gyakorolt hatások
Élővilág, természeti (ökológiai) rendszer, biodiverzitás
Az élővilág esetében a legjelentősebb hatótényezők a létesítéshez kapcsolódnak, az
üzemelés hatásai jellemzően kevésbé jelentősek.
Vonalas létesítmények kialakításához szükséges területeken (a területfoglalással) az eredeti
élőhelyek véglegesen megszűnnek. A területfoglalással közvetlenül nem érintett
szomszédos területeken az élőhelyek állapota leromolhat a közvetett hatások révén
(zajterhelés zavaró hatása, vízháztartási viszonyok megváltozása stb.). Ezeknek a zavart
területeknek a mérete vasutak mentén általában 50-100 m-re tehető, természetesen ez az
érték az érintett terület érzékenységétől jelentősen függ.
A területfoglaláson túl az új vonalas létesítmények jelentős hatása az elválasztó hatás, az
élőhelyek fragmentálódása, amely élőhely-izolációt eredményez.
A meglévő vasútvonal fejlesztése esetében (pl.: további vágányok építése) az előzőekben
ismertetett hatások jóval mérsékeltebben jelentkeznek. Ilyen esetekben az igénybe vett
területek jellemzően kevésbé értékes élőhelyeket érintenek.
Az építés időszaka is terhelő lehet, törekedni kell a megközelítési útvonalak, depóniák,
géptároló helyszínek megfelelő megválasztására. Továbbá körültekintően kell megtervezni
az esetlegesen szükséges fakivágási munkákat.
Az üzemelés során a zajterheléshez kapcsolódó zavaró hatások jelentkezhetnek, melyek a
zavarásra érzékenyebb állatfajok esetében általában elvándorlást, menekülési reakciót
eredményeznek. Ez a hatás elsősorban madárfajok és emlősfajok esetében jelentkezik, de
kétéltű és hüllő fajok is érintettek lehetnek. Érzékenyebb fajok esetében a hatásterület akár
500 m is lehet.
Üzemelése során a járművekkel való ütközés egyes állatfajok esetében (pl. gerincesek, egyes
repülő rovarfajok) jelentős mértékű lehet. Fontos kiemelni, hogy az elütéseken kívül a
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villamos felsővezeték is jelentős veszélyt jelenthet, amennyiben az az alacsonyan repülő
madarak mozgásának útjában kerül elhelyezésre.
Élőhelyeket veszélyeztető tényezőként jelenik meg az idegenhonos növény- és állatfajok
terjedése. Az építés által bolygatott területeken nagy tűrőképességű fajok telepednek meg,
valamint a vasútvonalak invazív fajoknak terjedési folyosót is biztosítanak.
A BAVS infrastrukturális intézkedései elsősorban már meglévő vasútvonalak fejlesztésére
irányulnak, többnyire beépített, élővilágvédelmi szempontból jelentős értéket nem
képviselő területen valósulnak meg. A 3.3.1 fejezetben (Környezeti elemek jelenlegi állapot)
bemutatásra kerültek a jelenlegi vasúthálózat és annak környezetében található
élővilágvédelmi szempontból értékes területek. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér
kötöttpályás kapcsolatának megteremtése új vasúti pálya építését is jelenti, ugyanakkor a
tervezett fejlesztés nem érint természetvédelmi szempontból értékes területeket. A BAVS
intézkedési között szerepel a 142-es vasútvonal villamosítása, a felsővezeték kialakítása
elsősorban Budapest területén kívül jelenthet élővilág-védelmi kockázatot (ütközés,
áramütés).
A BAVS megvalósítása várhatóan nem érint közvetlenül Natura 2000 területeket, védett
természeti területeket vagy jelentősebb természeti értékkel rendelkező, nem védett
területeket. Élővilágvédelmi szempontból értékes területek igénybevételére, jelentős
elválasztó és fragmentáló hatásra nem kell számítani.

Települési- és táji rendszerek, zöldinfrastruktúra
Hatótényezők
A települési rendszerekkel kapcsolatos hatótényezők részben a BAVS intézkedéseinek
eredőjeként értelmezhetők, de az egyes intézkedéscsoportok esetében eltérő hatótényezők
és hatások is definiálhatók. A tájjal kapcsolatos hatótényezők, és a hatások jellege és iránya
nagymértékben hasonló a települési rendszerek esetében leírhatókhoz, tekintettel arra,
hogy Budapest és térsége települési tájként definiálható, ahol a táji folyamatokat alapvetően
az emberi tevékenység dominálja. Lényegi eltérés a hatótényezők és hatások tekintetében,
hogy a tájban bekövetkező változások sok esetben kisebb mértékűek, és – egyes konkrét
beavatkozások kivételével – az épített környezetet valamint a települési rendszereket érintő
hatások közvetett eredőjeként jelentkeznek. Ilyen hatásfolyamatra példa, hogy a közösségi
utazási idő csökkenésével és a vasúti szolgáltatási színvonal növekedésével a települési
rendszerekre gyakorolt hatásként felerősödő szuburbanizáció a táji folyamatok tekintetében
stratégiai szintű közvetett hatótényezőként jelentkezik. A szuburbanizáció erősödésének
közvetlen hatása az elővárosi és szuburbán területeken a települési tájhasználatok
intenzitásának és területének növekedése. A települési és táji rendszerekre gyakorolt
hatótényezők az alábbiak szerint definiálhatók:
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Közvetlen hatótényezők
o Stratégiai szintű hatótényezők
 Közösségi közlekedési utazási idő csökkenése – települési funkciók
jobb elérése – közlekedési mód váltás
 Szolgáltatási színvonal növekedése – közlekedési mód váltás
 Vasúti forgalom növekedése
o Beavatkozás(típusok)hoz köthető hatótényezők
 Gördülőállomány cseréje
 Vasúti vonali kapacitások és kapcsolatok bővítése – új kapcsolatok
létrehozása
 Vágányok megújítása, korszerűsítése
 Vasúti megállók és állomások megújítása, korszerűsítése
 Vasúti területhasználat racionalizálása, vasúti területek/épületek
felszabadítása
 Új megállók létesítése
 Új üzemi létesítmények kialakítása
Közvetett hatótényezők
o Stratégiai szintű hatótényezők
 Közúti forgalom csökkenése
 Közösségi közlekedést használók számának növekedése
 Lakó- és szolgáltató funkciók iránti igények erősödése
o Beavatkozás(típusok)hoz köthető hatótényezők
 Terület- és ingatlankínálat növekedése, új funkciók számára
 Alacsonyabb zajterhelést eredményező, új, korszerű pályák használata
 Alacsony zajkibocsátású, korszerű vonatállomány közlekedtetése

Közvetlen hatások
A közvetlen hatások jellemzően az újonnan megjelenő, illetve az elbontásra kerülő épített
elemeknél, illetve a felszabaduló vasúti területek új funkciókkal történő rehabilitációjához
kapcsolódóan jelennek meg. Ezen közvetlen hatások hatásterülete jellemzően lokális, de
egyes beavatkozások esetében (pályaudvarok, nagyállomások) városrész, tájrészlet szintű is
lehet. Azon fejlesztések, amelyek a városképben meghatározó épületeket érintenek
(jellemzően a nagyállomások, pályaudvarok épületei), a városrész és kiemelt esetekben
városi szintű települési és táji identitás megújításának is látványos formái. Ez különösen a
legrégebbi, védett pályaudvari épületek (Nyugati és Keleti pályaudvarok) esetében igaz.
Ezek alapján elmondható, hogy jelentősebb táji és települési közvetlen hatásokat a
nagyállomásokat és pályaudvarokat érintő beavatkozások esetén várhatunk, a BAVS egyéb
beavatkozásai jellemzően kis-közepes mértékű hatásokkal jellemezhetők. A hatótényezők
között olyanok is előfordulnak, amelyek egyszerre közvetlen és közvetett hatásokkal is
járnak, illetve a közvetlen hatások közvetett hatásokat is generálnak; ezekre a közvetlen
hatások esetében térünk ki.
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Az azonosított települési és táji hatások az alábbiak:


A reurbanizációs folyamatok erősödése,
felértékelődése, településkép javulása

a

belső

városrészek

funkcionális

A városon belüli nagyobb távú utazások esetében a közösségi utazási idő
csökkenésével és a szolgáltatási színvonal növekedésével várhatóan az egymástól
távolabb eső városrészek közötti kapcsolatrendszerek erősödnek, illetve a
különböző központok elérhetősége is érdemben javul („kompakt város”). Ez
összességében a városi erőforrások jobb eloszthatóságát is jelenti, a városi
kapcsolatrendszerek minőségi és mennyiségi értelemben is javulnak, amely a város
társadalmi-gazdasági életének diverzifikációját is magával hozza, a városi funkciók
minőségi és mennyiségi növekedését is eredményezi. A jelenleg gyenge, vagy
gyengülő városi funkciók várhatóan új impulzust kapnak, amely különösen a
területfelszabadítással érintett városi térségekben – itt feltételezve a közösségi
funkciók megjelenését – és az új megállókkal érintett térségekben lehet jelentős; a
hatás mértéke közepes mértékű – tekintettel arra, hogy a közlekedési csupán egy a
számos városi alrendszer között.
Ezen folyamatok táji léptékben csak kismértékű változásokat eredményeznek,
tájrészlet szinten várható – különösen a területfelszabadítással és a fejlesztésekkel
érintett megállók környezetében – a tájkarakter kismértékű erősödése.


A szuburbanizációs folyamatok erősödése
A közösségi utazási idő csökkenése és a vasúti szolgáltatási színvonalának
emelkedése a Fővároshoz kötődő agglomerációs településeken is érzékelhető
változásokat eredményez, hiszen az az agglomeráció lakosai Budapest közlekedési
rendszereinek aktív használói. Miután a közösségi közlekedés lehetőségei az
agglomeráció számára is javulnak, várható, hogy az agglomerációs települések
vonzereje bizonyos lakossági szegmensekben tovább növekszik, növelve ezzel a
agglomerációra nehezedő területhasználati, településszerkezeti és szolgáltatásifunkcióbeli konfliktusok számát és mértékét, valamint a városi szolgáltatások iránti
kereslet növekedését és az ezzel kapcsolatos konfliktusok erősödését is. A hatás
összességében kismértékűnek mondható, és elsősorban azon településeken
jelentkezik, amelyek közvetlen vasúti kapcsolattal rendelkeznek Budapesttel.
Táji léptékben a tájszerkezet – az elmúlt évtizedekben sajnálatos módon
tapasztalható romlásának – kismértékű erősödése várható, amely tájrészlet szinten
lehet jelentősebb, pl. a zöldfelületek beépítésén, a zöld infrastruktúra további
gyengítésén keresztül.
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Új vasúti épületek/építmények megjelenése – új vasúti infrastruktúra
területfoglalása, település- és tájszerkezeti, funkcionális és város és tájképi módosító
hatások
Az új vasúti objektumok megjelenése lokális, a nagyállomások domináns épületei
átalakítása esetében városrészi/tájrészlet szintű szerkezeti, város- és tájképi
változásokat eredményez. A településen az új létesítmények új funkcióikkal a helyi
területhasználat

intenzitásának

növekedésével

járnak

együtt.

A

beavatkozáscsoportoknak megfelelően alapvető különbségek adódnak az új
megállók létesítését célzó fejlesztési elemek, az új üzemi létesítmények, valamint a
vonalas létesítmények között.
Az új megállók megjelenésével új lokális hatású városi funkció és városképi elem
létesül, és az állomásokkal/megállókkal természetesen csökken a vasút elválasztó
hatása, így a vasút által elvágott területek közötti kommunikáció intenzitása
növekszik; ezen tényezők összességében az új vasúti megállók körüli területek
felértékelődését, a területhasználat intenzitásának növekedését is eredményezik. Az
új megállók létesítése az átmeneti zónát és az elővárosi zónát érintik, tehát ezen több
szerkezeti-városképi

problémával

küzdő

zónákban

a

hatások

kedvezőnek

tekinthetők; mértékük – tekintettel a megállók viszonylag kis méretére – kis-közepes.
Az új üzemi létesítmények, üzemi épületek és területek elhelyezésére a tervek szerint
a nagyállomásokon és pályaudvarokon, illetve az elővárosi zónában kerül sor.
Nagyságrendjében az üzemi funkciók a belső zóna pályaudvarain csökkennek, míg
az elővárosi zónában növekszenek; a fejlesztések minden eseten meglévő vasúti
közlekedési területen valósulnak meg. Ezzel lehetőség nyílik a települési
szempontból értékesebb belső és átmeneti területeken a jelenlegi üzemi területek
legalább egy részének rehabilitációjára, viszont a külső városrészekben – néhány
helyszínen – intenzívebb területhasználatra lehet számítani; a hatás mértéke
közepes, elsősorban lokális jelentőségű.
Az új vonalas létesítmények jellemzően alulhasznosított vasúti területeken
valósulnak meg, ahol a települési-táji hatások mérsékeltek maradnak. Ezen
általánosan alacsonyabb szintű táji hatásokkal szemben a Ferencvárosi pályaudvart
érintő és a 150-es vasútvonal bekötését célzó vonalas fejlesztések esetében
kifejezetten jelentős városképi táji, tájképi hatásokkal számolhatunk, ezek kiterjedése
tájrészlet nagyságrendű. A 150-es vonal új bekötése esetén a jelenlegi nyomvonalról
az új vasútvonal felüljárón át déli irányból közelíti meg a Ferencvárosi pályaudvar
területét, lehetőséget biztosítva a délről érkező vasúti forgalom számára részben a
pályaudvar infrastruktúrájának, részben pedig a déli vasúti összekötő híd közvetlen
használatát. Ezen új infrastrukturális elem a város legfontosabb, déli, Duna-menti
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főútvonalát keresztezi. Láthatósága több száz méteres körzetben lesz biztosított,
egyedi tájalkotó elemként jelenik meg a Duna-menti zóna és az átmeneti zóna
település- és tájképében.


Meglévő vasúti épületállomány megújulása, hasznosítása, különös tekintettel a
védett egyedi tájértéket képező, meghatározó településképi épületekre
A vasúti megállók, állomások és pályaudvarok épület- és építményállománya
túlnyomórészt funkcionálisan és állagát

tekintve

nem

felel meg

a

kor

követelményeinek. Az épületállomány megújítása így a városképben és városiközlekedési funkciókban egyértelműen pozitív hatásokat eredményez; a hatások
lokálisan vagy a nagyobb épületek esetében városrészi/tájrészlet szinten
jelentkeznek. A Nyugati és Keleti pályaudvarok – mint a legnagyobb vasúti
pályaudvarok – fontos és egyedi városképi elemek, egyedi tájalkotó tényezők; ezek
funkcionális átalakulása és fizikai megújulása a települési/településrészi identitás
erősítésének is fontos eleme. A hatások nagysága a kisebb állomások esetében
mérsékelt, a nagyállomások és pályaudvarok esetében közepes mértékű.


Vasúti utasforgalmi területek, kapcsolódó közterületek köz- és zöldfelületi funkciói
minőségi jellemzőinek javulása
A vasúti utasforgalmi létesítmények legfontosabb elemei maguk az épületek, ezek
megújításának természetes eleme a környező közösségi használatú területek
megújításával is. Ezen beavatkozásokkal várhatóan az állomásokhoz kapcsolódó
zöldfelületek nagysága kismértékben csökken, azonban a közterületek, vasúti
utasforgalmi területek állapota érdemben javul, javítva ezzel a zöldfelületi
funkciókat, illetve lokálisan a településképet. Összességében – tekintettel ezen
területek kiterjedésére a hatás táji- zöldfelületi szempontból kismértékűnek
mondható.



Nem utasforgalmi vasúti területek zöldfelületi intenzitásának csökkenése
A vasúti területeken – a korlátozott források miatt elmaradó területgondozás és a
területhasználat intenzitásának

csökkenése miatt – a

növényzet spontán

megjelenése tapasztalható, amely elsősorban cserjék, és exóta fás- és lágyszárú –
sokszor allergén – özönfajokból álló, korlátozott ökológiai értékű, fiatal, többszintű
növényállományok formáját ölti. A használat és a területgondozás intenzitásának
növekedésével ezen állományok visszaszorulása, ezzel a zöldfelületi intenzitás
csökkenése várható, amely – a korlátozott ökológiai funkciók és gyakorlatilag nem
létező rekreációs funkciók ellenére is – városi zöldinfrastruktúrára kis-közepes
mértékű kedvezőtlen hatással van.
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Közvetett hatások
Specifikus hatások


Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
o Területhasználati és tájszerkezeti problémák erősödése a javuló vasúti
szolgáltatással érintett területeken
A vasúti kapcsolattal rendelkező területeken az erősödő szuburbanizáció
(és kisebb mértékben a dezurbanizáció), valamint az átmeneti és elővárosi
zónákban potenciálisan erősödő települési funkciók – különösen a
csomópontok, átszállóhelyek környezetében – ingatlanfejlesztési nyomást
gyakorolnak. A folyamatot abban az esetben lehet pozitívnak értékelni, ha
a fejlesztések a helyi építési/táji hagyományokhoz illeszkedően valósulnak
meg, így a beépítés és a tájhasználat intenzitásának növekedése nem
haladja meg az adott terület lehetőségeit, eltartóképességét. Az elmúlt évek
ingatlanfejlesztési gyakorlata ezzel szemben azt mutatja, hogy az új
közlekedési kapcsolat a meglévő területhasználati, és közlekedési eredetű
konfliktusokat felerősíti, illetve új megállók létesítése esetén új konfliktusok
megjelenéséhez vezet: a területhasználat intenzitása várhatóan növekszik,
esetlegesen az új beépítések zöldmezős területeket is érinthetnek,
hozzájárulva a zöldfelületi intenzitás csökkenéséhez a barnamezős területek
további degradálódásához, valamint a közlekedési eredetű terhelések
növekedéséhez. Ezen hatás – tekintettel arra, hogy a városi döntések az
adott területekkel kapcsolatban nem ismertek – potenciális hatásként,
kockázatként jelentkezik.
o

A települési rendszerek környezeti terhelésének növekedése (vasúti eredetű zaj
és rezgés, levegőszennyezők)
A vasút forgalmi terhelésének növekedése a BAVS egyik alapvető hozadéka:
a BAVS deklarált célja a vasúti utasforgalom növelése, amely csak a
vonatforgalom növelésével lehetséges. Ezzel szemben a gördülőállomány
cseréje, valamint a felújított vasúti síneknek és alépítményeknek
köszönhetően a fajlagos terhelések csökkennek. A három érdemi tényező
hatására összességében a települési rendszerekre gyakorolt vasúti eredetű
terhelés általában véve kisebb mértékben növekszik, amely a település
élhetőségét kismértében rontja, a vasút környezetében a területhasználatot,
elsősorban a lakófunkciót korlátozza.



Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítése,
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak
o Régészeti lelőhelyek hosszú távú lefedése
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Az építési munkák földmunkái során nyilvántartott régészeti lelőhelyek is
érintettek;

a

feltárás

és

leletmentés

után

a

régészeti

emlékek

természetüknél fogva nem mobilis részei a helyszínen hosszú távon
feltáratlanná válnak, csökkentve a települési, társadalmi-gazdasági és
tájhasználati örökség megismerésének lehetőségeit.
Egyéb közvetett hatások


Településkép minőségi javulása, az épületállomány megújulása a vasúti
csomópontok, megállók és állomások környezetében
A lokálisan, illetve a nagyállomások esetében városrész szinten a megújuló vasúti
funkciók, az őket hordozó épületek és települési terek – ezen belül kiemelten a
zöldfelületek –, az érintett településrészen közvetve a területhasználat intenzitásának
növekedését, új beépítéseket, a meglévő épületállomány megújulását hozzák
magukkal, összességében mérsékelten javítva ezzel a vasúti területek környékén
sokszor problémás településképet. A táji hatások a vasúti elemekkel is jellemezhető
tájrészletek szintjén jelentkeznek, elsősorban a tájkarakter erősödését a tájhasználat
intenzitásának kismértékű növekedését eredményezik.



A települési és táji rendszerek, kiemelten az ökológiai szempontból érzékeny
területek környezeti terhelésének csökkenése (közúti közlekedési eredetű rezgés,
levegőszennyezők)
A vasúti fejlesztésekkel a közösségi közlekedés versenyelőnye nő a közúti
közlekedéssel szemben (egyben az egyéb egyéni közlekedési módok – kerékpár,
roller – használata várhatóan növekszik), amely a táji és települési rendszerekre
nehezedő közúti terhelések csökkenését, ezzel a táji konfliktusok és elsősorban a
zöldfelületi konfliktusok csökkenését eredményezik. Ezen kismértékben csökkenő
konfliktusok egy része a közúti közlekedés területfoglalási igényének csökkenésében
jelentkezik, de a közúti levegőszennyezés, zaj- és rezgésterhelés csökkenése
általában véve javítja a jelenlegi települési életminőséget és javítja az zöldfelületek,
és ökológiai rendszerek megújulóképességét.
Ezen csökkenéssel szemben hat a fentiekben már tárgyalt szuburbanizációs
folyamatok felgyorsulásából eredő közúti közlekedési terhelésnövekedés, amelynek
mértéke azonban várhatóan elmarad a kedvező hatások mértékétől.



Felszabaduló vasúti területek és épületek (barnamezős vasúti területek) zöldfelületi
hasznosítása
A fejlesztésekkel várhatóan jelentős nagyságú vasúti területek felszabadulása
várható, ez különösen igaz a nagyállomásokra, és ezen belül a Déli pályaudvar
területére. A sűrű beépítésű környezetben lévő nagyállomások esetében a
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felszabaduló területek hasznosításának módja még nem tisztázott, ezért ezen
hatásokat a közvetett hatások között tárgyaljuk, közvetlen hatásként a területek más
hasznosításának lehetősége definiálható. Az érintett területeken a zöldterületi
hasznosítás, vagy zöldfelületi dominanciájú egyéb közösségi jellegű funkciók
kialakítása az előzetes tervek táji, települési szempontból mindenképpen pozitív,
támogatandó tartalmi eleme, azonban mindenképpen figyelmet kell fordítani arra,
hogy – különösen a belső zónákban – jelentős ingatlanfejlesztői kereslet (nyomás)
feltételezhető a jó lokációjú, értékes területek iránt, amely táji, települési, és
különösen zöldfelületi szempontból kedvezőtlen lakó- és irodafejlesztéseket
eredményezhet.
A hatások a belső zóna nagyállomásai esetében legalább városrészi/tájrészlet
szinten jelentkeznek, de a felszabaduló terület funkcióinak függvényében települési,
táji léptékben is érzékelhető változásokat is eredményezhetnek. Tipikusan ilyen
nagyságrendű fejlesztések valósulhatnak meg a Déli pályaudvar területén,
kapcsolódva a Vérmező jelentős zöldfelületéhez és a Keleti és Nyugati pályaudvarok
átadott területein; itt településszerkezeti és tájszerkezeti nagyságrendű hatásokkal
számolhatunk, amelyek mindenképpen jelentősnek mondhatók. A zöldfelületi
dominanciájú hasznosítás esetén jelentősen növelhető a zöldfelületekkel rosszul
ellátott belső területek zöldfelületi intenzitása – ezzel a zöldinfrastruktúra
szolgáltatások mértéke –, különös tekintettel a rekreációs lehetőségekre.
Az átmeneti és elővárosi zónákban a hatások szintén hasonlóak, itt – tekintettel a
jelentősen magasabb zöldfelületi intenzitási mutatókra – a helyi beépítési
jellemzőktől függően más hasznosítási lehetőségek érdemben felmerülhetnek; de a
zöldfelületi jellegű fejlesztések mindenképpen támogatandó, különös tekintettel a
zöldfelületi

hálózati/zöldinfrastruktúra

elemek

kapcsolatainak

elősegítése

tekintetében. Ilyen szempontból kiemelkednek azon területek, amelyek meglévő
zöldfelületi elemek között létesíthetnek kapcsolatot, és különösen azok, amelyek
vízfolyásokhoz is kapcsolhatók; mint a Rákos-patak és Szilas-patak menti, valamint
az Aquincum-Aranyhegyi-patak menti területek.


Települési és táji hagyományok és identitás erősödése
A vasút – különösen városrész/tájrészlet szinten – fontos táji, települési
identitásképző tényező, hiszen a 19. század végén – a város fejlődésének egy fontos
és látványos szakaszában – kiemelkedő szerepet játszott táji, települési
folyamatokban, számos egyedi tájérték köthető hozzá, és a táj- és településszerkezet
egy fontos tényezőjévé vált. A vasút jelentősége az elmúlt fél évszázadban jelentősen
lecsökkent, a vasúttal kapcsolatos negatív sztereotípiák erősödtek, amelyek egyik
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alapját sajnos a források híján elmaradó fejlesztések képezték. A budapesti vasúti
rendszer megújításával, (célzottan) modern megoldásokkal a vasút szerepe a város
és a táj életében várhatóan jelentősen növekszik, így a táji, települési identitás ezen
elemének erősödése is várható, amelynek az új, és megújuló szimbolikus vasúti
helyszínek megújulása, új, közösségi funkciókkal történő kialakítása ad tájképi és táji
jelentőséget is.
Ezen települési, táji identitás erősödés egy másik eleme a régészeti emlékek
feltárásából, települési, táji emlékek megismeréséből adódik. Az építési és felújítási
munkák több régészeti lelőhelyet is érinthetnek, amelyek feltárásával lehetőség
nyílik a „vasút előtti” várostörténeti örökség megismerésére, amely így közvetve a
települési és táji identitás kismértékű erősödését is eredményezi.

Klíma
A BAVS keretében tervezett intézkedések klímára gyakorolt hatásai elsősorban az
üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a zöldfelületek nagyságának változásában
nyilvánulnak meg.
Az egyik legjelentősebb klímaváltozást okozó hatást a légkörbe jutó üvegházhatású gázok
eredményezik, melyből igen nagy arányt képviselnek a közlekedési kibocsátások, különösen
a közúti közlekedés. Az infrastruktúra fejlesztésére irányuló beavatkozások hatására a vasúti
szállítási módra átterelődő személy- és áruforgalom következményeként az egyik
legnagyobb CO2 kibocsátó, a közúti közlekedés csökkenése várható. Ezen átrendeződést
segítik – közvetett módon - a horizontális, általános intézkedések keretében a
forgalomlebonyolítási hatékonyság növelésére, az elavult szabályozás megújítására, a vasúti
szolgáltatás fejlesztésére, valamint az ágazat versenyképességének növelésére irányuló
beavatkozások.
A vasúti közlekedés klímaváltozást befolyásoló hatása közvetett módon jelentkezik a
villamos-energia felhasználás kapcsán. A BAVS hatására a vasúti közlekedés növekvő
energia felhasználása növeli az energiaszektorban jelentkező kibocsátást, ez azonban
csökkenthető

a

vasúti

gördülőállomány

korszerűsítésével,

az

energiafelhasználás

hatékonyságának növelésével.
A megújuló energiaforrások felhasználása az új megállóhelyek létesítése, kapcsolódó
állomások fejlesztése esetén eredményezhet pozitív hatást.
A növényzettel borított felületek nagysága az intézkedések keretében tervezett fejlesztések,
új megállóhelyek létesítése, hasznosítatlan területek esetleges beépítésének hatására
csökkeni fog.
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A klímaváltozás egyik leginkább érezhető hatása a felszíni levegő átlaghőmérsékletének,
valamint a hőségnapok számának növekedése. Ezen tendencia, valamint az infrastruktúra
fejlesztésre irányuló beavatkozások eredményeként növekvő pályafelületek, építmények,
burkolt felszínek együttes következményeként növekszik a hősziget-hatás, ami egy
kedvezőtlen hatás.
A fentiekben foglaltak alapján a klímára gyakorolt hatás összességében kismértékben
pozitív.

Társadalmi, gazdasági hatások
A tervezett beavatkozások a társadalmi, gazdasági folyamatokra, az emberre, mint
hatásviselőre az életminőségen, lakókörnyezeten, a környezeti elemekben bekövetkező
változások összességén keresztül fejtik ki hatásukat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
társadalmi folyamatokat, rendszereket a környezeti hatások általában közvetetten
befolyásolják, azok egymást mérsékelhetik, vagy éppen ellenkezőleg, egy-egy folyamatra
aggregáltan hatnak. A BAVS törekvése alapján, a környezetre gyakorolt hatáson keresztül
a társadalmi-gazdasági rendszerekben, folyamatokban potenciális változást előidéző
hatótényezőket az alábbiak szerint azonosítottuk:
1. Elérhetőség javulás (közösségi közlekedés az akadálymentesítést is beleértve, illetve
munkahelyek, városi funkciók elérhetősége)
2. Közösségi közlekedési szolgáltatás általános javulása, módváltás ösztönzése
(korszerű, színvonalas járműállomány, hatékony forgalomszervezés, utastájékoztatás,
összehangolt menetrendek, javuló közlekedés-biztonság stb.)
3. Vasúti forgalom növekedése (vasúti áruszállítási kapacitás – áteresztőképesség –
javulás ill. módváltás kapcsán)
4. Városfejlesztési és közlekedésfejlesztési elképzelések összehangolása: vasútüzem
racionalizálása révén a területfelszabadulással megnyílik a lehetőség az új típusú
területhasználatra, funkcióváltásra, ugyanakkor máshol vasúti infrastruktúra,
területfoglalás (Kö-K), mint településfejlődést determináló, korlátozó tényező
erősödése
5. Épített környezet megújulása –identitást, környezettudatosságot erősítő, minőségi
lakókörnyezet feltételeinek részbeni elősegítése, státusz emelése
A tervezett intézkedések jellege, volumene alapján, a fenntarthatósági szempontokat
figyelembe véve beavatkozás-típus csoportokat képeztünk a 3.4 fejezet elején található
kategorizálásnak megfelelően az alábbiak szerint, részben összevonva őket:
1. Általános stratégiai szintű, utazási minőséget javító jogszabályi, szabályozási és
vasútüzemeltetési, szervezési beavatkozások – ezek tehát alapvetően horizontális,
szabályozási intézkedések
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2. Vasútüzemeltetési beavatkozások: Utazási minőség javítása, beleértve az
utaskényelmi és környezetvédelmi jellegű beavatkozásokat, a gördülőállomány
megújítást, vasútbiztonság emelését
Az infrastruktúra fejlesztési intézkedéseket, azok különböző léptékű hatása alapján három
csoportba soroltuk:
1. Új megállóhelyek, vonali kapcsolatok létesítése a különböző városi zónákban
2. Meglévő vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése a különböző városi
zónákban
3. Kiemelt fejlesztési elemek, melyek magukba foglalják a Déli és a Nyugati
pályaudvarokat a Duna alatt összekötő Alagút létesítését, a jelentős mértékű
vasútüzemi terület felszabadítást, Keleti pu. - Kőbánya-Kispest vasútvonal létesítését,
illetve a Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kiépítését
Az utolsó intézkedéscsoport volumenénél, műszaki tartalmánál fogva más léptékű hatást
gyakorol a város közlekedési infrastruktúrájára, a lakosság mobilitására, a lakókörnyezetre,
így a főváros és az agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira, ezért elkülönült
kezelésük, értékelésük indokolt.
Ezen beavatkozástípusok hatásai a főváros társadalmi-gazdasági folyamataira fenti
hatótényezőkön, mobilitási, közlekedési feltételek, lakókörnyezeti változáson keresztül akár
közvetlenül, de főképp közvetetten érvényesülnek, pl. városi alközpontokat, funkciókat
erősítenek, lakókörnyezet minőségi megújulását támogatnak, környezetbarát magatartásra
ösztönöznek vagy éppen új környezeti konfliktusokat generálnak.
A

BAVS

megvalósításának

társadalmi-gazdasági

folyamatokra,

életminőségre,

lakókörnyezetre, illetve kisebb mértékben a kulturális örökség megőrzésére gyakorolt
potenciális hatásaival a BAVS alkotói a célrendszer felállításában számoltak: általános
célként fogalmazódik meg a városi lakosság életminőségének javítása az integrált
közlekedéstervezés és területrendezés, várostervezés révén, a fenntartható városi mobilitás
elősegítése, a városi környezet élhetőségének javítása a negatív externális hatások
minimalizálásával.
Fontos ez, hiszen a fővárosi metropoliszban, az ország gazdasági, intézményi, kulturális és
oktatási központjában a magyar lakosság jelentős része koncentrálódik, a fejlesztések –
érintett vasútvonalak, megállóhelyek, állomások – nemcsak a legsűrűbben lakott belvárost,
de a külsőbb kerületek lokálisan nagyszámú lakossággal bíró lakótelepeit, illetve kiterjedt
kertvárosi övezeteit is közvetlenül érintik, befolyásolják az ott lakók életminőségét,
változtatják meg mindennapi mobilitási igényeit, kapcsolatait, illetve adhatnak irányt a
városfejlesztéseknek.
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45. ábra: A tervezett fejlesztések és a közvetlenül érintett lakosság elhelyezkedésének összevetése 1 km2-re eső
lakásszám alapján

A helyzetelemzésben megjelennek az emberi egészség védelmének szempontjai, a
vasútvonalak melletti zaj- és rezgésterhelés, a vasúti területeken tappasztalható illegális
hulladéklerakók problémaköre. A funkcionális vizsgálat hangsúlyozza, hogy a stratégia, a
vasútfejlesztés nem csupán közlekedési problémaként jelenik meg, hanem tudatos
városfejlesztési politika részeként, amit alátámaszt az a tény, hogy a hagyományos
közlekedési célok mellett megjelenik például a városi funkciók elérhetőségének javítása, a
belső területek más funkciók céljára történő felszabadítása, a környezettudatos,
társadalmilag kiegyensúlyozott városfejlesztés támogatása, a lakosság megőrzése. A
városfejlesztési programokkal való összhang biztosításával a vasúti rendszer korszerűsítése,
Budapest vasúti csomóponti szerepe jól megférhet a kompakt város elvének
érvényesülésével, a megfelelő városhálózat, a decentrumok (alközpontok) a közösségi
közlekedési rendszerek integrált kialakításával. A tervezett beavatkozás típusok az
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erőforráshatékony, környezetbarát és minden társadalmi csoport számára elérhető
közösségi közlekedés támogatásával javítják a munkahelyek, a városi szolgáltatások
elérhetőségét.

Az

infrastrukturális

beavatkozások

(főként

az

új

megállóhelyek)

környezetében kialakulhatnak, illetve bővülhetnek az alközponti szolgáltatások, ezzel
csökkentve az utazási igényeket, zsúfoltságot. A színvonalas átszállási csomópontok,
kapacitások térbeli integrációja a környezetbarát egyéni, nem motorizált közlekedést, a
lakosság környezettudatosságát erősítheti, ami végső soron a tisztább környezet és az
egészséges életmód felé történő jelentős elmozdulásként értelmezhető.
A BAVS gazdasági, társadalmi fenntarthatóság szempontjából üdvözlendő egyik
városfejlesztési törekvése a barnamezős területek revitalizációja, a vasúti területek
csökkentésével, a hatékonyabb üzemeltetéssel. A vasúti területek, pályák, pályaudvarok,
üzemi területek a városszövet meghatározó elemei, jelentős elválasztó szereppel bírnak, az
átjárhatóság

mellett

akadályozzák

a

kor

igényeinek

megfelelő

városi

életmód

megteremtését. A jelentős barnamezős területek városfejlesztési célú felszabadításával járó
beavatkozások (elsősorban a Déli pu. és Nyugati pu. területén) óriási városfejlesztési
lehetőséget, a lakókörnyezet, a városi funkciók jelentős javulását eredményező potenciált
hordoznak. Nemcsak az ingatlanérték emelkedésével nő a térség státusza, de az új funkciók,
zöldövezetek, rekreációs szolgáltatások révén a mobilitási igények is mérséklődnek, ami a
belvárosi zónában a környezetterhelés (zaj, rezgés, levegő) számottevő csökkenését
eredményezi, ez erőforrások jobb, a természeti erőforrások megújulását biztosító
kihasználást tesz

lehetővé. Az átmeneti és elővárosi zónában a

hatékonyabb

ingatlangazdálkodás és vasútüzemeltetési beavatkozások eredményeként kisebb mértékű
vasúti területfelszabadítás várható (pl. Éles sarok és Rákosrendező környéke), ott a sikeres
funkcióváltáshoz, volt ipari barnamezős területek hasznosításához, megújulásához a jobb
közlekedési kapcsolatok, a meglévő állomás és kapcsolódó vasúti pálya felújítások
járulhatnak hozzá. Az alközpontok elérhetőségének javulása, a növekvő forgalom
ösztönzőleg hat a vállalkozásokra, a szolgáltatások bővülésére, a kiegyensúlyozott
városszerkezet, a kompakt város megteremtésének feltételeire.
A horizontális, tervezett szabályozási, jogszabályi változtatások, a közösségi közlekedési
szolgáltatások összehangolása, a vasúti szolgáltatási színvonal emelése a módváltás
ösztönzését célozzák, az egyéni motorizált forgalom csökkenését eredményezik az
agglomerációban, illetve a városon belül is. Ezek az intézkedések megteremtik a
környezettudatos, környezetbarát magatartási formák, utazási módok elterjedésének
feltételeit a jobb átszállási kapcsolatok révén, az egyéni autóhasználattal szemben ösztönzik
a vasút városon belüli használatát is. A jobb utastájékoztatás, menetrendi összehangolás,
tarifarendszer, IT alkalmazás, mind a környezettudatosság elmélyülésének irányába mutat.
A vasúti közlekedés feltételeinek javulása a fővárosban az általános gépkocsihasználat
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lokálisan,

egyes

forgalmas

közúti

szakaszokon

határozottan

egészségesebb

életkörülményeket teremt, javulnak a lakosok életkilátásai, életminősége. Ezzel, illetve a
teherforgalmi kapacitások növekedésével párhuzamosan számolni kell a vasúti forgalom
általános növekedésével, de az ezzel járó (zaj, rezgés, por stb.) negatív környezeti hatások is
lokálisan jelentkeznek, megfelelő tervezéssel, beavatkozásokkal jelentősen mérsékelhetők.
Előfordulhat, hogy a mobilitási igények változása pl. új megállóhelyek létesítése, vagy
jelentősebb fejlesztések (pl. kapcsolódó ingatlanberuházás), területi funkcióváltás esetén új
környezeti konfliktust eredményeznek, adott vonzáskörzetben jelentősebben nő a
forgalom.
A javuló agglomerációs vasúti kapcsolat a jelentős napi ingázással terhelt szuburbanizációt
ösztönözheti, ami végeredményben a nagy területigényű, a természeti erőforrások pazarló,
túlzott használatát jelentő életmódot erősíti. Korábban a városi szétterülés, az „urban
sprawl”

a

zöldterületek

drámai

zsugorodását,

az

infrastruktúra

elégtelenségét

eredményezte, ami nyilvánvaló konfliktusokhoz vezetett. A városfejlesztési szempontokat is
figyelembe vevő vasútfejlesztés azonban a funkcionális területhasználatot, a volt ipari
területek hasznosítását, a munkahelyek és lakóövezetek jobb összekapcsolását segíti,
mérsékelve a mobilitási igényeket, az erőforrások felélését, túlzott területhasználatot.
Összességében a BAVS a tervezett intézkedéseken keresztül a környezetbarát vasút személy
és teherforgalmi szerepének erősítésével, a módváltás ösztönzésével, a barnamezős
területek funkcióváltásának elősegítésével, a városi funkciók, szolgáltatások elérésének
javításával, a városszövet fejlesztésével, az épített környezet megóvásával a lakosság
életkörülményeit tekintve pozitívan értékelhetők.
A lenti ábrán látható, hogy a fejlesztések helyszínei, állomási beavatkozások a városi, helyi
központok, alközpontok, a városi funkciók elérhetőségét az átmeneti, és az elővárosi
zónában is javítani fogják.

178

46. ábra: A tervezetti beavatkozások az egyes zónákban és városszerkezeti összefüggések

Mivel a tervezett beavatkozások a lakóterületek ipari és intézményi használatú területek
közlekedési kapcsolatait javítják, a külsőbb kerületek városiasodását, a rövidebb utazásokat,
koncentrációt támogatják. A munkahelyek városon belüli eloszlását, a különböző típusú
munkahelyek koncentrációját bemutató fenti ábra alapján látható, hogy a vasútfejlesztési
beavatkozások a gazdasági, kereskedelmi térségek elérhetőségét elsősorban az átmeneti
zónában javítják. A jobb kötöttpályás kapcsolatok, az átszállások számának mérséklése
azonban például a belső zóna igazgatási, kereskedelmi, irodai munkavállalóit is módváltásra
ösztönözheti, csökkentve az egyéni gépjárműforgalmat. A jobb elérhetőség egyes területek
gazdasági fejlődésére, a vállalkozások bővülésére, munkahelyteremtésre is ösztönzőleg hat.
A külső vasúti gyűrű mentén (átmeneti és elővárosi zóna határán) Zuglóban (XIV. kerület),
Rákospalotán és Pestújhelyen (XV. kerület,), Rákosszentmihályon (XVI. ker.), valamint
Kőbányán (X. kerület) a vasúti kapcsolat javítása, minőségi megújítása a viszonylag alacsony
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státuszú kertvárosias és lakótelepi övezetek városi összeköttetését, a lakosság mobilitását
fogja megfelelő szintre emelni, ezzel az életminőséget, a társadalmi kohéziót segíteni. Az
így csökkenő gépkocsihasználat a közutak terhelését mérsékli, csakúgy, mint KelenföldFerencváros három vágányú összeköttetés kapcsán épülő Nádorkert, Közvágóhíd
megállóhelyek esetén. Az akadálymentesség kiépítése, a megfelelő utastájékoztatás, olyan
társadalmi csoportok, hátrányos helyzetűek számára teremti meg a mobilitást,
munkavállalási lehetőséget, melyek szélsőséges esetben eddig kiszolgáltatott helyzetben
voltak, szociális juttatásokra szorultak, a szociális ellátórendszert terhelték.
A lakóhelyválasztás fontos tényezője az elérhető szolgáltatások, intézmények köre, a
közbiztonság, az, hogy a lakókörnyezet az adott élethelyzethez mennyire adekvát. A
minőségileg megújuló, a szolgáltatások mind szélesebb palettáját nyújtó környezet (azaz a
fejlesztésekkel együtt járó közterület megújítás, vasút menti illegális hulladéklerakók
megszűntetése, minőségi zöldfelület, biológiailag aktív felületek megőrzése stb.) is
hozzájárul egy terület lakosságmegtartó képességéhez, a lakosság státuszának emeléséhez,
ezért városfejlesztési szempontból előre mutatóak a stratégiában megfogalmazott
intézkedések. Az épített környezet megújításán (illetve a közlekedés által okozott
környezetterhelés csökkentésén) túl tehát, a városi zöldfelületek minősége, azok
mikroklimatikus hatása mellett, jelentősen befolyásolja a településképi megjelenést, a
lakosság komfortérzetét. A vasúti területeket sok helyen kísérik degradált, rendezetlen, de
értékes zöldterületek, melyek minőségi megújítása, folyamatos karbantartása rendkívül
fontos lenne a lakosság közérzetének, identitástudatának, környezettudatosságának
javításához, a lakosságmegtartáshoz.
A Déli és a Nyugati pályaudvarokat a Duna alatt összekötő Alagút amellett, hogy a város
legzsúfoltabb és legszűkebb kapacitású hálózati részén könnyítené meg az átjárást,
csökkentené a Belváros terhelését, a felszabaduló vasúti területeken már középtávon is
jelentős zöldfelület kialakítást tesz lehetővé, hozzájárulva a belváros klimatikus viszonyainak,
a lakosság életkörülményeinek javulásához, a területek felértékelődéséhez, akár gazdasági
fejlesztéséhez.
A kapacitások növelésével a vasút a személyforgalom mellett az áruforgalomban is
versenyképessé válik, a bővítésekkel (Kelenföld-Ferencváros, Gubacsi-híd, 150-es vonal,
Keleti-Kőbánya-Kispest) biztosítani tudja az igényeknek megfelelő szolgáltatást, ezáltal a
közutakat is tehermentesíti. Ha figyelembe vesszük, hogy a stratégiában a volt ipari területek
funkcióváltása, a kereskedelmi, logisztikai területek elérhetőségének javítása is megjelenik,
a vasútnak Budapest áruforgalmi kiszolgálásában is bővülhet a szerepe. A városi áruellátás
kapcsán jelentkező környezetvédelmi, zsúfoltsági problémák megfelelő szervezéssel, az
áruáramlatok szinkronizálásával oldhatók, a fenntartható city logisztika a vasút bevonásával
reálisan ösztönözhető.
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Az infrastrukturális beavatkozások megvalósítása a legtöbb esetben igen jelentős
területelőkészítési, bontási, építési és ezzel kapcsolatos szállítási tevékenységgel jár, ami a
kivitelezés alatt elkerülhetetlen új környezeti konfliktusokat generál a város életében, a
közvetlenül érintett lakosság mindennapjaiban. A környezeti elemekre gyakorolt hatások
(zaj, légszennyezés) mellett a területfoglalás, a közlekedésben tapasztalható fennakadások
elkerülhetetlenek, ezeket megfelelő szervezéssel minimalizálni kell. Folyamatos és célirányos
kommunikációval, a lakosság naprakész tájékoztatásával lehet a napi konfliktusokat
mérsékelni, adekvát intézkedésekkel, beavatkozásokkal a beruházások elfogadottságát
növelni. A megvalósítás során jelentkező jelentős szállítási igényeket, ahol lehet vasúttal kell
kielégíteni, a közúti szállítást különösen a lakóövezetek, az eleve forgalmas közúti szakaszok
elkerülésével kell bonyolítani, minimálisra csökkentve a lakosságot érintő kedvezőtlen
hatásokat.
A rendszerváltást követő gazdasági szerkezetátalakulás a hagyományos iparágak (pl.
textilipar,

vegyipar,

fémipar,

bőripar,

élelmiszeripar)

termelésének

megszűnését

eredményezte. Az ipari területek egy részét szolgáltatások, raktározás, logisztikai cégek
foglalták el, lakóterületté alakultak. Más részük barnamezős területként ékelődik a város
szövetében funkcióváltásra várva. Ennek eredményeként, illetve a nagyvárosi létből
kifolyólag kijelenthető, hogy nincs kifejezetten helyi társadalmi-kulturális, gazdaságigazdálkodási hagyomány, amely a térség, a táj eltartó képességéhez alkalmazkodott, a
BAVS megvalósítása bármilyen szinten érintené, és ilyen szempontból releváns vizsgálati
tényező lenne.
A tervezett közlekedésfejlesztési intézkedések összességében tehát a városi életminőséget,
az érintett területek lakosságának életkörülményeit kedvezően befolyásolják, a módváltás
és city logisztika támogatásával, a városfejlesztési elképzelések integrálásával hozzájárulnak
a lakosság testi, lelki és szociális jóléti állapotához, az érintett vállalkozások
versenyképességének növeléséhez, így a munkahelyek fenntartásához. A ma még sok
helyen nem kielégítő, a nagyvárosi léthez nem illő települési környezet (degradált
épületállomány, barnamezős területek, rossz elérhetőség, forgalmi terhelés) a jövőbeni
fejlesztések eredményeként biztosítani fogja a lakosság gazdasági, szociális és kulturális
igényeinek megfelelő körülményeket, a fenntartható városi életmódot.

3.6 A BAVS komplex változatainak összefoglaló környezeti értékelése
A Budapest, mint vasúti csomópont jövőképének, a vasúti szolgáltatás elvárt jellemzőinek
és térbeli elhelyezkedésének legjobban megfelelő rendszerét a kijelölt céloknak megfelelő
stratégiai változatok többlépcsős változatelemzése állapította meg. A változatok
értékelésénél a környezetvédelem-társadalmi fenntarthatóság, a klímaváltozás mérséklése,
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a város- és területfejlesztés és a gazdaságos megvalósíthatóság, a szolgáltatási színvonal
emelése és az üzemeltetés szempontjai játszottak szerepet.
A komplex változatokban tervezett fejlesztések a tervezés jelen szintjén rendelkezésre álló
adatok alapján nem érintenek határozattal kijelölt védőterülettel rendelkező ivóvízbázist,
védett természeti területeket vagy Natura 2000 területet, illetve a karsztterületek
veszélyeztetésének kockázata minden változatban felmerül, így az élővilág és a vizek
védelme tekintetében számottevő mértékű különbséget a vizsgálatok az egyes változatok
vonatkozásában nem tártak fel.
A stratégiai változatok környezetvédelmi- és fenntarthatósági dimenziók szerinti
értékelésére két értékelési tényezőt is meghatároztak a tervezők: 1.) a klímaváltozás
mérséklése, 2.) környezeti – társadalmi fenntarthatóság. Az alábbiakban bemutatjuk e
szempontok szerinti értékelés eredményeit.
A klímaváltozásra gyakorolt hatás alapján érdemi különbség a változatok között nem
adódott. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában a legjobb és a legrosszabb érték között
csupán 7,5% eltérés mutatkozott.
A környezeti – társadalmi fenntarthatóság vizsgálata 4 fő értékelési szempontcsoport
szerint történt:





A területi kohéziót segítő települési kapcsolatrendszerek javulása; a budapesti
városrészek, illetve az agglomeráció viszonylatában
A kompakt városfejlődést ösztönző települési funkciók, területhasználat minőségi
megújulása, bővülése az érintett városrészekben
A zajterhelés növekedése és az általa érintett lakosszám
A légszennyező anyag kibocsátás csökkenése és az általa érintett lakosszám

A területi kohéziót segítő települési kapcsolatrendszerek javulása
Az agglomeráció és a városrészek közötti kohézió több tényező függvénye, komplex
hatásmechanizmusokon keresztül érvényesül; a vasúti fejlesztések által javuló kohéziót a
BAVS „A megállók és állomások települési jelentősége” elnevezésű komplex mutatóval
mérte.
A vizsgált változatok mindegyike jelentős mértékben járulhat hozzá a várostérségi
kapcsolatok javításához, a jelenlegi helyzethez képest a mutató a vasúti utasforgalmi elemek
fejlesztésével a vasút által befolyásolt kapcsolatrendszerek nagyságrendileg 40%-os
javulását becsüli. A legkedvezőbb és legkevésbé kedvező változat közötti különbség 27%os, amely közepesnek mondható, azonban a legkevésbé kedvező változat elhagyásával a
legnagyobb különbség már csak 10% körüli, ami a változatok közötti viszonylag csekély
különbségeket jelzi.
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Kompakt városfejlődést ösztönző települési funkciók
A komplex változatok városfejlődést elősegítő szempontból történő értékelése a
stratégiában a más funkció számára átadható vasúti területek, valamint a vonatszámok
alapján becsült forgalom és annak városszerkezeti hatásai nagyságának elemzésével történt.
A változatok között általában véve jelentősebb különbségek azonosíthatók, a legkedvezőbb
és a legkevésbé kedvezőtlen változat közötti eltérés a területfoglalás tekintetében 37%-os,
a területátadás tekintetében pedig 23%-os. Összességében a területátadás naturális mutatói
jellemzően több, mint kétszeresen haladják meg a területátadás mutatóit, ami a városi
területgazdálkodás szempontjából kedvező jelenség, hiszen minden változat esetében
jelentős, egyéb városi funkciók számára potenciálisan elérhető terület állhat rendelkezésre.
A környezeti elemekre és rendszerekre gyakorolt hatások
Összességében az épített környezet vonatkozásában az üzemeltetési változatok vizsgálata
stratégiai szinten nem hozott érdemi különbséget. Az épített környezetet illető hatások
tekintetében, egyes elemek között adódtak – egy kivétellel – kisebb, elhanyagolhatónak
tekinthető különbségek. A kivételt képező fejlesztési elem a Keleti pályaudvari fejlesztéseket
érinti: ezen változatban a pályaudvar vasúti funkciói teljes mértékben megszűnnek, a
pályaudvar területe és maga a pályaudvar épülete, valamint a nem bontásra ítélt épületek
és a kapcsolódó vasúti területek más települési funkciónak kerülnek átadásra. Tekintettel a
pályaudvar épületének műemléki értékére, a pályaudvar épülete – más változatokhoz
hasonlóan – szintén megújul, azonban funkciója – és így kialakítása is – érdemben
megváltozik. Ezen változat esetében az pályaudvar egyéb épületei – tekintettel azok
állapotára és más funkciók számára történő korlátozott használati lehetőségeire – szintén
jellemzően elbontásra kerülnek.
A települési és táji rendszerek tekintetében – hasonlóan az épített környezet esetében
leírtakkal – lényegi, a stratégiát érdemben befolyásoló különbségek csak a Keleti
pályaudvart

érintő

fejlesztési

elemek

tekintetében

voltak

azonosíthatók.

Itt

a

területhasználat jellege és funkciója érdemben változik, a zöldfelületi és közösségi célú
hasznosítások
eredményeznek,

viszonylag
amelyek

jelentős

településszerkezeti,

településrészi,

tájrészlet

tájszerkezeti

szinten

változásokat

kifejezetten

jelentős

különbségként azonosíthatók.
Vasúti zajterhelés növekedésének jellemzése
A zajkibocsátásra gyakorolt hatás a forgalmi modellezés alapján a jelenlegi és a komplex
változatok általi vasúti zajkibocsátás különbsége alapján került vizsgálatra.
A vizsgált változatok által érintett vasútvonalak zajkibocsátása hozzávetőlegesen 80 ezer
lakost érint a zajkibocsátás szempontjából értelmezett 100 m-es hatásterületet feltételezve.
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Az érintett lakosok számában az egyes változatok nem mutattak lényeges különbséget (a
maximális eltérés az egyes változatok között 2 % volt).
Légszennyező anyag kibocsátás Budapest területén való csökkenésének jellemzése
A légszennyező anyag kibocsátásra gyakorolt hatás a forgalmi modellezés alapján a
jelenlegi és a komplex változatok megvalósításával előálló légszennyező anyag kibocsátás
különbsége alapján került vizsgálatra.
Az eredmények értékelése alapján megállapításra került, hogy az érintett lakosság száma az
egyes változatok között nem változik számottevően, valamint a közúti közlekedésre
számított forgalmi teljesítmény értékében sem állapítható meg számottevő különbség. Így
a számított mutatószám értéke sem változik lényegesen (a legnagyobb eltérés 5.7%) az
egyes változatok között.

3.7 Országhatáron átterjedő hatások lehetősége
Budapest az országos, transzeurópai (Mediterrán, Keleti/Kelet-Mediterrán és Rajna-Duna)
és nemzetközi közlekedési folyosók kereszteződésében, stratégiai helyen található
közlekedési hálózatain (vasút, közutak, vízi utak) jelentős átmenő személy- és teherforgalom
bonyolódik.
A BAVS célja a vasúti átjárhatóság növelése, így a BAVS keretében tervezett intézkedések,
az EU folyosófejlesztési programok részeként növelik a hazai-, illetve várhatóan – ha kisebb
mértékben is – a nemzetközi vasúti áruforgalmat. A kedvező vasúti szállítási feltételek
hatására létrejön az árufuvarozás átrendeződése a vasúti árufuvarozás javára, amely a BAVS
legfontosabb célkitűzése és egyben környezetvédelmi szempontból is kedvező, országos
szinten várhatóan a környezeti hatások mérséklésével jár. A BAVS intézkedései önmagukban
azonban kevéssé hatnak a nemzetközi forgalomra. Így nem valószínűsíthető a stratégiához
kapcsolódóan országhatáron átterjedő környezeti hatás.
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI
CÉLÚ JAVASLATOK
Az alábbiakban szakterületenkénti bontásban szerepelnek mindazokat a javaslatok, amelyek
a BAVS megvalósításának hatására fellépő káros környezeti hatások mérséklésére, a pozitív
hatások erősítésére szolgálnak, illetve a fenntarthatóság irányába történő elmozdulást
javítják.
A javaslatokat a BAVS végrehajtása során, illetve a BAVS keretében tervezett infrastrukturális
beavatkozások kivitelezéséhez elkészítésre kerülő megvalósíthatósági tanulmányokban,
környezeti hatástanulmányokban, engedélyezési-, és kiviteli tervekben célszerű figyelembe
venni.
Végül bemutatásra kerülnek azok a környezeti szempontú előírások, feltételek, szempontok,
amelyeket a BAVS által befolyásolt más terv, illetve program fejlesztése során figyelembe
kell venni.

4.1 A BAVS fenntarthatósága érdekében javasolt intézkedések
A közlekedési igények csökkentésére, az egyéni nem motorizált közlekedési módok, a
kerékpáros közlekedés térnyerésének ösztönzése érdekében az alábbi intézkedéseket
javasoljuk:





vasútállomásokon kerékpárosok számára egységes jelzésrendszer (piktogramok,
feliratok) kialakítása, tájékozódást segítő térképek kihelyezése a környező
látványosságok megközelítésére szolgáló kerékpáros útvonalak feltüntetésével,
kerékpárok akadálymentes közlekedésének biztosítása a vasútállomások,
megállóhelyek területein,
állomásépületekben, vasútüzemtől felszabaduló területeken kerékpáros funkciók
kialakítása (pl. nagyobb állomásokon ingyenes B+R mellett akár fizetős, emelt szintű,
fedett+őrzött B+R biztosítása, kerékpárszerviz, pedelec töltő)

E közvetlen lakossági tapasztalatra építve hatékonyan szemléltethető a gépjárműforgalom
csökkenésének (ami a BAVS keretében javasolt intézkedések fő célja) a levegő minőségére
gyakorolt pozitív hatása.
Hulladékgazdálkodás
Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében tett MÁV erőfeszítések mellett fontos az
állami,

önkormányzati-

illetve

a

civil

szervezetekkel

való

összefogás

erősítése,

lehetőségeinek további keresése, valamint nagy hangsúlyt kell fektetni a társadalmi
szemléletváltásra, melynek alapját az oktatás, az óvodai, iskolai nevelés jelentheti.
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A jármű-, illetve az egyéb gép- és eszközbeszerzések során az értékelési szempontok között
javasoljuk figyelembe venni a hasznosítható anyag tartalmat is.
Klíma




A vasút villamosenergiafelhasználása során a megújulókból származó villamos
energia arányának növelése, az energiaszektoron belüli arányok megváltoztatásán
keresztül
A barnamezős területek kiváló lehetőséget jelentenek új zöldfelületek létesítésére,
ezáltal a CO2 megkötés növelésére és a városklíma javítására

Épített környezet, települési- és táji rendszerek










A közösségi közlekedési rendszer olyan módosítása, amely mind a Fővárosban, mind
pedig az agglomerációs településeken illeszkedik a BAVS megvalósulásával várható
közlekedési módváltás irányaihoz: busz és kötöttpályás kapcsolatok, átszállópontok
kialakítása, új megállók létesítése, járatsűrítés, menetrendek módosítása stb.
B+R, P+R rendszerek kiépítése az elővárosi zónában és az agglomerációban, illetve a
B+R rendszerek fejlesztése az átmeneti és belső zónában
A kerékpárút hálózat fejlesztése, a fejlesztésekkel érintett területek kerékpáros
megközelíthetőségének javítása
A vasúti örökség korszerű megismerhetőségének biztosítása a fejlesztésekkel érintett
pályaudvarokon
Az új épületállomány és építmények egységes arculattal történtő kialakítása,
kapcsolódva a környező területek építési hagyományaihoz
A vasútfejlesztések olyan ütemezése, amely figyelembe veszi a környező területeken
várható települési- településrészi fejlesztéseket, pl. jelentős barnamezős fejlesztések,
új lakóterületek létrehozása stb. – és viszont:
a települési fejlesztések olyan ütemezése, amely figyelembe veszi a tervezett
vasútfejlesztések ütemezését, helyszíneit és területi igényeit

4.2 Környezetvédelmi intézkedések
Általános jellegű intézkedések
A BAVS-ben meghatározott intézkedések ütemezését a projektek előkészítése során
részletesen felül kell vizsgálni, figyelembe véve a projektek egymással való összefüggéseit,
különös tekintettel az építési- és a szállítási tevékenységek következtében fellépő kumulatív
környezeti hatásokra.
Levegőtisztaságvédelem
Az építési/bontási műveletek során a levegőterhelés minimális mértékűre csökkenthető a
munkavégzés megfelelő organizációjával, a gépjárművek kibocsátására vonatkozó
jogszabályok

követelményeinek

betartásával,
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a

kiporzás

megelőzésére

szolgáló

intézkedések kidolgozásával és végrehajtásával, valamint a szállítási tevékenységek
optimalizálásával, illetve a szállítási útvonalak megfelelő megválasztásával.
Az építési munkálatok során törekedni kell arra, hogy a szállítást – lehetőség szerint minden
vasúton szállítható árunem esetében – a vasút igénybevételével végezzék.
Az agglomeráció területén (a főváros közigazgatási területén kívül) a ráhordásból származó
légszennyező anyagok kibocsátása az állomásokat, megállóhelyeket megközelítő útvonalak
mentén lokálisan kissé megnövekedhet, amit új állomások/megállóhelyek, illetve
parkolóhelyek helyszínének kijelölésénél javasolt figyelembe venni.
A belső- illetve az átmeneti zónában fejleszteni tervezett, párhuzamosan zajló vasúti
személy- és áruszállítási tevékenységek, illetve a vasúti szállítás járulékos tevékenységekei
(raktározás, tárolás stb.) kumulatív jellegű légszennyező hatásokat okozhatnak. Az ennek
következtében megnövekedő terhelés mérséklése érdekében javasolt a személy- és
áruforgalmi tevékenységek térben történő szétválasztása, az új vasúti állomások,
megállóhelyek, illetve üzemi helyek telepítési helyének optimális meghatározásával,
valamint a személyi- és áruforgalmi létesítmények egymástól elkülönített elhelyezésével.
Klíma




A tervezés kezdeti szakaszában vizsgálni kell a tervezett fejlesztés, létesítmény hatását
a növénnyel borított területekre, meg kell határozni a változás mértékét. Törekedni
kell a növényzet megőrzésére. Amennyiben klimatikus hatás szempontjából jelentős
zöldterület kerül beépítésre, annak egyenértékű pótlására intézkedéseket kell tenni.
A tervezés, méretezés során, a meglévő műszaki előírásokon, szabványokon
túlmenően, a szélsőséges időjárási paraméterek figyelembevétele is fontos.

Zaj- és rezgésvédelem





Gördülőállomány cseréje során, korszerű alacsony zajkibocsátású megoldásokat
javasolt alkalmazni.
Új vágányok létesítése, vagy vágányrekonstrukció során korszerű, magas műszaki
színvonalat képviselő hegesztett sínkötés alkalmazása.
Korszerű, alacsony zajkibocsátású vasúti járművek alkalmazása.
Passzív zajcsökkentő intézkedések a zajterhelés csökkentése érdekében.

Élővilág-védelem




Élővilágvédelmi szempontból értékes helyek elkerülése.
Új hálózati elemek, vonalrekonstrukciók tervezése során vizsgálni kell a létesítmények
elválasztó hatását, szükség szerint ökológiai átjárókat kell kialakítani.
A villamos felsővezetékek tervezése, kivitelezése során műszaki megoldásokkal
csökkenteni kell az ütközés, valamint az áramütés kockázatát.
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Új hálózati elemek, vonalrekonstrukciók esetében vizsgálni kell a véderdők
létesítésének szükségességét, a vízfolyások keresztezésekor a beavatkozások
minimalizálására kell törekedni.

Ipari balesetnek való kitettség vizsgálata
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet foglalkozik a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek veszélyeztető hatásainak figyelembevételével. A későbbi tervezési
fázisokban a veszélyes üzemek környezetében történő fejlesztésekre vonatkozó telepítési
előírások betartásának feltételeit biztosítani kell.

4.3 Más stratégiában, programban figyelembe veendő intézkedések
Országos, térségi és fővárosi fejlesztési, valamint rendezési tervek módosítása, aktualizálása
során figyelembe kell venni a BAVS keretében tervezett infrastruktúra fejlesztések
területfelhasználási

igényeit,

valamint

e

területfejlesztési

tervekből

levezethető

intézkedések, projektek, beruházások ütemezését össze kell hangolni a BAVS keretében
tervezett intézkedésekkel.
Légszennyezettség

csökkentésére

számos

hazai

program,

stratégia

(Országos

Levegőterhelés-csökkentési Program, NEKT, NÉS-2, Nemzeti Energiastratégia) dolgozott ki
intézkedéseket,

programokat,

az

elért

eredmények

integrálása,

aggregálása,

összehasonlíthatósága érdekében javasoljuk a BAVS és a releváns programok/stratégiák
közötti monitoring eljárások és adatbázisok közötti átjárhatóság megteremtését.
Az épített környezet, települési- és táji rendszerek esetében javasolt más programban
figyelembe veendő intézkedések:




Településfejlesztési tervek, szerkezeti és szabályozási tervek;
o A felszabaduló vasúti területek közösségi és zöldfelületi funkcióknak
megfelelő szabályozása; egyéb funkciók kialakításának szigorú korlátozása
különösen a belső városi zónában
o A települési közlekedési rendszerek átalakításának szabályozási feltételeinek
megteremtése, pl. kerékpárutak, B+R és P+R szolgáltatások, ráhordó
kapcsolatok
o Tervezett vasúti fejlesztések felmerülő helyigényének biztosítása
BKV és elővárosi Volán járatok szervezése, szolgáltatás megrendelése; a vasúti
menetrendek, valamint a Volán és BKV menetrendjeinek összehangolása, a
szolgáltatások olyan megrendelése, amelyek biztosítják a különböző szolgáltatások
összhangját.
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MONITORING INTÉZKEDÉSEK
A monitoring célja a BAVS megvalósítása következtében fellépő jelentős környezeti hatások
nyomonkövetése az előre nem látható hatások mielőbbi feltárása, valamint a káros hatások
bekövetkezése esetén szükséges teendők meghatározására érdekében.
A monitoring főként a környezetpolitikai célrendszerben meghatározott jellemzőkre épül,
de erre a célra új, a környezetpolitikai célrendszerben nem szereplő mutatók, indikátorok,
intézkedések is felhasználhatók. A célkitűzések teljesítésének biztosítása érdekében már a
tervezés, illetve a pályázatok kiírása során előálló dokumentumokban (megvalósíthatósági
tanulmány, környezeti hatástanulmány, pályázati dokumentáció) javasolt előírni monitoring
rendszerrel összhangban megválasztott indikátorokat, célértékeket, illetve az egyes
intézkedésekre vonatkozóan tervezett értékek alapján előrejelzések tehetők a célkitűzések
teljesítésére a BAVS időtávjaira vonatkozóan.
A monitoring rendszer értékelésének eredményei a kritikus terhelésű területek azonosításán
túl felhasználhatók még a társadalmi szemléletváltás elősegítésére, illetve a tájékoztatási
feladatok mellett a nyilvánosság bevonására, továbbá más, hasonló jellegű hatásokkal
jellemezhető, hasonló területre vonatkozó programok, stratégiák monitoring rendszerében
gyűjtött adatok kiegészítésére.

5.1 Monitoring indikátorok típusai
A monitoringra kiválasztott indikátorok közül az output indikátorok azok a környezetre is
hatással bíró létesítményekre jellemző indikátorok, melyek többnyire valamilyen fizikai
mennyiséget mérnek (pl. megépített/korszerűsített vasútvonal hossza).
Közvetlenül a környezeti hatásokban, fenntarthatóságban bekövetkező változások leírására
szolgálnak az eredményindikátorok (pl. a légszennyező anyagok kibocsátásának
csökkenése): A hatásmutatók jellemzik a környezeti hatásokat közvetetten, a környezeti
alapállapotban bekövetkezett változások alapján (pl. a levegő minőségének változására
jellemző mutatószám alakulása a város adott pontján). A hatásmutatók rendszerint más
tényezőktől is függenek (levegőminőség esetében a meteorológiai viszonyok, uralkodó
szélirány hatása).

5.2 BAVS SKV eredménymutatók
A BAVS célrendszeréhez mindhárom típusból rendelhetők indikátorok, de a közlekedési
eredetű hatások (légszennyező hatás, zaj, klíma) más eredetű hatásoktól való
szétválasztására

(vagyis

a

BAVS

környezeti
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teljesítményének

jellemzésére)

az

eredménymutatók alkalmasak. A környezeti teljesítmény mutatószámai a BAVS teljesítmény
mutatószámaiból számíthatók az „Update of the Handbook on External Costs of Transport”
tanulmány, valamint az IKOP CBA útmutató figyelembevételével. A monitoring rendszer
kidolgozása során javasoljuk a KTI által fejlesztett hazai mutatószámok alkalmazásának
lehetőségét a főváros területén közlekedő járműpark környezeti teljesítményének
értékelésére.
A légszennyező hatás, a zaj, valamint az éghajlatváltozásra jellemző mutatószámok
előállítására a BAVS alábbi teljesítménymutatói használhatók:




vasúti teljesítmény változása,
városi közösségi közlekedés teljesítmény változása (autóbusz),
személygépjármű közlekedés teljesítményének változása.

Az egyes időtávokra adott előrejelzések pontosítására, a tényleges állapot jellemzésére
felhasználhatók a főváros területén tervezett fejlesztések, projektek előkészítése során az
egyes közlekedési eszköztípusokra megadott teljesítmények célértékei, az adott
projektekben szereplő célértékek aggregálásával.

5.3 BAVS SKV hatásmutatók
Egy adott

időtávban bekövetkező állapotváltozások

követésére – a

környezeti

monitoringgal szemben támasztott követelményeket is figyelembevéve – környezeti
elemenként, rendszerenként az alábbi javaslatokat tesszük.
Talaj- és vízvédelmi monitoring
A meglévő vízbázisok rendelkeznek monitoring hálózattal, amelyeket olyan szempontból
érdemes felülvizsgálni, hogy szolgáltathatnak-e megfelelő adatokat a vasútfejlesztés
szempontjából is, esetleg kiegészíthetők olyan új objektumokkal, melyek beilleszthetők a
meglévő rendszerekbe, de az új területhasználatok szempontjából is relevánsak. Új, a vasúti
tevékenységet is nyomon követő vízvédelmi monitoringot a teherforgalmi csomópontoknál
célszerű tervezni, különösen, ha nagy mennyiségű folyékony halmazállapotú áru kerül
átszállításra vagy hosszabb idejű tartózkodásra. Figyelembe kell venni az esetleges elfolyás
észlelhetőségét és a talajvíz felszín alatti mélységét is.
A

környezetvédelmi

intézkedések

között

szereplő

kármentesítésekhez

kötődően

szükségszerű monitoring hálózat kialakítása, amely az adott kármentesítés beavatkozási
tervével együtt kerül engedélyezésre.
Saját monitoring hálózat kialakítása szükséges a Duna alatti alagút esetében. Ennek részletei
a földtani feltárás eredményei, a végleges nyomvonal ismeretében tervezhetők.
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Levegőtisztaságvédelem
A BAVS végrehajtásának a levegőminőségre gyakorolt hatásai az OMSZ által üzemeltetett
mérőhálózattal követhetők nyomon. Az automata és manuális mérőpontok állandó vagy
mobil mérőhelyekkel történő bővítésének szükségességét célszerű felülvizsgálni az alábbi
helyeken:





a BAVS végrehajtása során létrehozott új, jelentősebb közlekedési csomópontok
környezetében,
vasúti áruszállításhoz kialakításra kerülő rendezési-, rakodási- valamint tárolási
funkciójú létesítmények környezetében,
ahol az esetlegesen megnövekedő ráhordás miatt konfliktus fellépésére lehet
számítani,
valamint mindazokon a helyeken, ahol a légszennyezettségi állapot határértéket
túllépő, vagy ahhoz közeli koncentrációk előfordulása várható.

A mérőhálózaton mért légszennyező anyagok közül elsősorban a szálló por, az ózon,
valamint az NO2 mérési eredményei alkalmasak a közlekedési eredetű imissziók
jellemzésére.
Légszennyezettség

csökkentésére

számos

hazai

program,

stratégia

(Országos

Levegőterhelés-csökkentési Program, NEKT, NÉS-2, Nemzeti Energiastratégia) dolgozott ki
intézkedéseket,

programokat,

az

elért

eredmények

integrálása,

aggregálása,

összehasonlíthatósága érdekében javasoljuk a BAVS és a releváns programok/stratégiák
közötti monitoring eljárások és adatbázisok közötti átjárhatóság megteremtését.
Zajvédelem
A zajterhelésre gyakorolt hatások a Budapest és vonzáskörzetére elkészített zajtérkép öt
évente kötelező felülvizsgálatával nyomon követhetők. A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
szerint Budapest és vonzáskörzetére (amely Budapest - Dunakeszi - Fót - Csömör - Kistarcsa
- Kerepes - Pécel - Vecsés - Gyál - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Diósd - Érd - Halásztelek
- Törökbálint - Budaörs - Budakeszi - Solymár - Üröm - Budakalász - Pomáz - Szentendre)
kell zajtérképet készíteni, illetve azt felülvizsgálni.
Hulladékgazdálkodás
A BAVS monitoring rendszerben a hulladékgazdálkodási folyamatok jellemzésére az
illegálisan

lerakott

és

elszállított

hulladékok

mennyiségét

javasoljuk

monitoring

indikátorként figyelembe venni.
Épített környezet, települési és táji rendszerek
Az alábbi monitoring indikátorok javasolhatók az épített környezetben, települési és táji
rendszerekben bekövetkező változások követésére:
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Felújítással érintett épületek száma, összterülete, települési pozíciója (belső – átmeneti
– elővárosi – Duna-menti zónák, illetve agglomeráció)
Épített épületek/építmények száma, összterülete, települési pozíciója
Bontott épületek száma, összterülete, települési pozíciója
Beépítés változása vasúti területeken
Érintett régészeti lelőhelyek száma, feltárások száma
Vasút által más funkcióra átadott terület nagysága, települési pozíciója
Új funkciók aránya az egyes átadott vasúti területeken területfoglalás alapján
Zöldfelületi intenzitás változása a jelenlegi vasúti területeken
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KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
6.1 Előzmények
Számos elemzés, tanulmány – többek között a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégia – rámutatott arra, hogy Budapest csomópont az európai és hazai
stratégiai vasúti hálózat egyik fő szűk keresztmetszete.
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) arra vállalkozott, hogy stratégiai szintű
ajánlást tegyen az átjárhatósági nehézségek következtében létrejött szűk keresztmetszet
feloldásának lehetőségeire. A készülő BAVS nemcsak az elővárosi, hanem a távolsági és a
városi közlekedési kapcsolatokat is tartalmazza, valamint javaslatot tesz a fővárosi
vasútvonalak üzemeltetési koncepciójára és egy pénzügyi alap létrehozásának lehetséges
kereteire, amely a Stratégia alapján később kidolgozandó projektek finanszírozási alapját
jelentené. Fő célja, hogy meghatározza Budapest vasúti csomópont fejlesztésének
stratégiáját, amely megfelel a város, az ország és Európa célkitűzéseinek.
A

tervek,

stratégiák

környezeti-

és

fenntarthatósági

szempontú

vizsgálatának

szükségességét és szempontjait a 2001/42/EK irányelve határozza meg, melynek előírásait
a hazai gyakorlatba az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet ültetette át. Az SKV feladata a BAVS kidolgozása során a
meghatározott célok, változatok, intézkedések fenntarthatósági, valamint környezeti
értékelése, továbbá az SKV dokumentáció társadalmi egyeztetésében való részvétel, illetve
e részvétel dokumentálása.

6.2 A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia
A BAVS kidolgozásának menete, kapcsolódása az SKV folyamatához
A BAVS kidolgozása az alábbi szigorú általános lépéssorozat alapján történt, amikor mind
az elemzés, mind a célkitűzések megfogalmazása, illetve az azokból fakadó intézkedések
kidolgozása fázisában kifejezetten épített a társadalmi konzultációra és az abban megjelenő
gondolatokra, javaslatokra és prioritásokra.
A stratégiaalkotásba bevont résztvevők körének és a munkavégzés módszertanának
meghatározását követően zajlott a munkát megalapozó hipotézisek gyűjtése. Ekkor történt
a BAVS elkészítéséhez lefektetett módszertan ismertetése a széleskörű nyilvánosság
számára. Ebben a lépésben indult el a jelenlegi állapot felmérése és a problémák
azonosítása is.
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A második lépésben a hipotézisgyűjtés alapján összeállított megalapozott SWOT elemzés
készült el, ami kiindulópontja volt a harmadik lépésnek, ami a BAVS célrendszerének a
meghatározása. Az ily módon meghatározott célokról a második társadalmi részvétel
keretében tájékozódhatott a nyilvánosság. Ugyanebben a lépésben történt a javasolt
környezeti értékelés vázlatának, az SKV tematikának az érintett környezetvédelmi
hatóságokkal történő egyeztetése is. Az egyeztetéseket követően lehetett a működtetési
változatokat meghatározni, melyek a célokból levezett többszempontú elemzés kritériumai
szerint lettek értékelve. Ez alapján lehetett a javasolt működtetési változatot kiválasztani.
Az optimális működtetési változatból üzemeltetési változatok meghatározására került sor,
majd a lehetséges üzemeltetési koncepciókból kerültek levezetésre a BAVS megvalósítását
segítő intézkedések. Az ily módon kiválasztott intézkedések az SKV értékeléshez csatolt
BAVS egyeztetési változatának fő elemei. Az SKV értékelést a jogszabálynak megfelelően a
nyilvánosság is véleményezi. A véglegesített BAVS-t is meg kell ismertetni a nyilvánossággal.
A stratégiakészítés módszertanának utolsó lépéseként a BAVS megvalósulását nyomon
követő mutatókat kellett meghatározni.
A BAVS meglapozó elemzései
A stratégia-alkotás folyamatában az alábbi módszertani megalapozó elemzések készültek
el:



Helyzetelemzés: A helyezelemzés keretében elkészült egy olyan megalapozó
munkarész, melynek eredménye az összes érintett terület bemutatása, a
problémák feltérképezése és a hipotézisgyűjtés eredményeként összegyűlt
javaslatokból, adatokból és releváns korábbi tanulmányokból származó
megállapításokból egy alátámasztott SWOT elemzés segítségével a Stratégia
céljainak meghatározása.
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47. ábra: A Stratégia célrendszer és intézkedései





Funkcionális elemzés: A funkcionális elemzés lényege egy jövőbeli, ideális és
potenciálisan elérhető vasúti szállítás iránti keresletre működtetési változatok
meghatározása és vizsgálata, és az elemzés eredményeként az optimális, dunai
szűk keresztmetszet feloldását biztosító működtetési változat kijelölése.
Működtetési/Üzemeltetési koncepció. A funkcionális elemzés keretében
kiválasztott legjobb változat stratégiai szintű üzemeltetési vizsgálata.

Intézkedések
A fenti elemző anyagok alapján elkészített stratégia végső output-jai az üzemeltetési
koncepcióból levezetett intézkedések. A BAVS megkülönböztet infrastruktúrával
kapcsolatos intézkedéseket, illetve menedzsment jellegű intézkedéseket.
Az intézkedések a vasúti stratégia céljainak eléréséhez vezető feladatok és tevékenységek,
melyek a stratégia társadalmi, környezeti, gazdasági, műszaki, jogi területeit lefedik. Számos
témát érintenek (jogi, szabályozási kérdések, vasúti infrastruktúra, járműállomány, városi és
természetes

környezet,

üzemeltetési

kérdések

stb.),

melyek

egy-egy

szempontjából szorosan összefüggenek, s időnkét át is fednek egymással:
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intézkedés

I.

Infrastruktúra fejlesztés - A vasút kapacitív és hatékony működését javítják.
Egy teljesítőképes hálózaton a személy- és teherforgalom egymás mellett és nem
egymás korlátozásával szolgálható ki, a szükséges vasúti kapcsolatok biztosításával, a
hálózati elemek szükséges kapacitásának biztosításával, valamint a közösségi közlekedési
módok összehangolásával az átszállási lehetőségek és városi kapcsolódási pontok
fejlesztésével.

II.

Városfejlesztés - A vasút és befogadó környezet funkcionális kapcsolatát erősítik.
Az utasforgalmi létesítmények tervszerű, a szolgáltatási funkciót és a városfejlesztési
szempontokat is figyelembe vevő felújítási programok, a vasútállomások és térségének
utasforgalmi és települési funkcióinak felülvizsgálata, valamint integrált fejlesztése,
valamint ide sorolható a hatékony és fenntartható ingatlangazdálkodás felétételeinek a
kialakítását,

a

kereskedelmi

szempontból

hasznos/hatékonyan

üzemeltethető/

bérbeadható és hasznosítható létesítmények kialakítását, valamint a fejlesztések során
ingatlanszakmai/befektetői szempontok érvényesítése is. Szintén a kategóriába
tartoznak: a káros környezeti hatások mérséklése, a jövőbeli káros hatások megelőzése,
valamint a Budapesti city logisztikai koncepció kidolgozását sürgető intézkedések a
Budapesten belüli áruszállítási igények feltérképezésével. A kategóriába került az
elvágóhatás csökkentésére tett intézkedésjavaslat is.
III.

Szolgáltatásfejlesztés - Megkülönböztethetők személyszállítással és áruszállítással
kapcsolatos intézkedések. A teljesség igénye nélkül az alábbi tételek sorolhatók ide.
Személyszállítás:






Vasúti szolgáltatások összehangolása az autóbuszos közösségi közlekedéssel.
(Legalább regionálisan) Egységes tarifa- és utastájékoztatási rendszer.
Utazási szokások feltérképezése, változásának nyomon követése, utasszámlálási
rendszer kidolgozása.
Egységes Szolgáltatási Arculati Kézikönyv és Tervezési Útmutatók kialakítása.

Áruszállítás:




IV.

Országos Teherforgalmi Koncepció kidolgozása.
A vasúti áruszállítás, illetve a logisztikai központok vasúti elérhetőségének és
ezáltal versenyképességének javítására ösztönzőrendszer kidolgozása.
Személy- és teherforgalom egymás melletti zavartalan lebonyolíthatósága.

Üzemeltetés fejlesztés – Üzemeltetés mennyiségi és minőségi paramétereinek javítása
Elsődleges célja a szolgáltatás minőségi jellemzőinek javítása, mint a megbízhatóság
növelése, a gördülőállomány fejlesztése, a járművek megfelelő műszaki, esztétikai és
higiéniás állapotának biztosítása, a járműelőkészítő, karbantartó, tároló funkciók
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elhelyezése,

a

központi

forgalomirányítás,

az

utastájékoztatás

kiépítése,

energiaellátórendszer bővítése, az elavult forgalmi szabályozás megújítása, valamint a
hatékony forgalomirányítás.
A tervezett infrastruktúrával kapcsolatos intézkedéseket szemléletesen mutatják be a
mellékletben, a BAVS dokumentációban megtalálható ábrák.
Az intézkedéslista menedzsment jellegű elemei (leginkább jogi, szabályozási és
üzemeltetési kérdéseket érintő intézkedésekhez) nem ütemezettek, mivel azok függelmi
viszonyai csak nehezen vagy egyáltalán nem igazolhatók, illetve ezek megvalósítása szinte
kivétel nélkül azonnal esedékes.
A menedzsment intézkedések a következő tíz téma köré rendezhetők:












Utazási szokások: Utazási szokások feltérképezése, változások nyomon követése
Szolgáltatói feladatok meghatározása, összehangolás: A vasúti
szolgáltatások közösségi közlekedési szolgáltatásokkal való összehangolása
Vasúti szolgáltatások: Az átjárhatóságot, járatsűrűséget és internethozzáférést
érintő intézkedések
Rendszer: Elavult jogszabályok és forgalmi szabályozás megújítása
Forgalom: A forgalomlebonyolítás hatékonyságának növelése
Gördülőállomány: A vasúti szolgáltatásokhoz és utasigényekhez igazodó
minőségi járművek üzemeltetési feltételeinek a biztosítása
Teherszállítás: Vasúti teherszállítás versenyképességének javítása, a vasúti
személyszállítás és teherforgalom összhangjának megteremtése
Zöld intézkedések: Káros környezeti hatások mérséklése, jövőbeli káros hatások
megelőzése vagy mérséklése
Ingatlangazdálkodás: Hatékony és fenntartható ingatlangazdálkodás
felétételeinek kialakítása
Állomások: A vasútállomások, vasúti létesítmények és térségének, utasforgalmi
és települési funkcióinak felülvizsgálata, valamint ezek integrált (urbanisztikai
szempontokat is figyelembe vevő) fejlesztése

Időtávok
Az infrastruktúrával kapcsolatos intézkedések időbeli megvalósításukat tekintve három,
logikailag elkülönülő időtávba sorolhatók:




Azonnali beavatkozások
Rövidtáv (2021-2030)
Hosszútáv (2021-2040)

Az intézkedések ütemezését a projektek előkészítése során kell részletesen vizsgálni,
figyelembe véve a projektek egymással való összefüggéseit, különös tekintettel arra, hogy
a budapesti vasúti rendszer az újabb ütemek eléréséig legalább a jelenlegi szinten
működőképes maradjon.
197

6.3 A BAVS céljainak értékelése a fenntarthatósági kritériumok alapján
A fenntartható fejlődést elsőként az 1947-es az Egyesült Nemzetek Szövetsége által kiadott
Brundtland jelentés definiálta. Eszerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat,
amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk
képességét saját szükségleteik kielégítésére.
Az EU első fenntartható fejlődési stratégiáját 2001-ben fogadta el az Európai Tanács. Ezzel
összhangban készült el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2013-ban, melynek célja
a társadalmi, gazdasági és környezeti területek pozitív, fenntartható jövőképének megfelelő
eszmerendszer kifejtése, a fenntarthatóság felé való átmenet elősegítése.
A Keretstratégia felmérte a társadalmi, gazdasági és környezeti erőforrások állapotát, ezek
fényében határozta meg közép- és hosszútávú célkitűzéseket. Ezen célok teljesülését a
kétévente megjelenő Előrehaladási Jelentések vizsgálják 16 kulcsindikátoron keresztül. Az
indikátorok esetén az állapot és az elmozdulás iránya, tendenciája is meghatározásra kerül.
Ezen kívül az Előrehaladási Jelentés javaslatokat, követendő jó gyakorlatokat is kijelöl,
melyekkel a helyzet javítható/fenntartható.
A Budapesti Vasúti Stratégia fenntarthatósági értékelése során olyan célrendszert
dolgoztunk ki, melynek teljesülése elősegítheti a projekt fenntartható megvalósulását,
valamint hozzájárulhat a nemzeti fenntarthatósági célok teljesüléséhez.
Alapvető problémát jelent napjainkban az autós közlekedés terjedése. Egyre több háztartás
rendelkezik autóval, hazánkban minden évben 3-4% növekedést mutat az ezer lakosra jutó
személygépjárművek száma, miközben az éves üvegházhatású-gáz kibocsátás 20%-áért
felelős az autós közlekedés. Azonban a közlekedési formák megválasztásának nem csak a
természeti, hanem társadalmi, gazdasági környezetünkre is jelentős hatása van. Így a
fejlesztés tervezésekor figyelembe kell venni a beruházás hatásait az iskolák, kórházak,
boltok, munkahelyek elhelyezkedésére, valamint a fenntartható lakhatásra is.
Vizsgálatunk alapján, a fenntarthatósági értékrendhez képest, a BAVS által eredményezett
elmozdulás többségében pozitív. A BAVS azáltal járul hozzá a fenntarthatósági prioritások
teljesüléséhez, hogy a környezetbarát közlekedési mód, mint a villamosított vasúti hálózat
fejlesztése az ország meglévő természeti erőforrásainak fenntartható használatát biztosítja.
A legkevésbé környezetszennyező közlekedési mód, a vasút fejlesztésével a jó életminőség
lehetőségének alapjait is megteremti.
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6.4 A BAVS megvalósítása következtében fellépő közvetlen, illetve
közvetett környezeti hatások
A fővárosi vasúti közlekedés fejlesztésének előmozdítását a BAVS a célrendszerből
levezetett számos intézkedéssel kívánja elérni. A környezeti értékelés első szakasza ezen
intézkedésekből levezethető hatótényezők meghatározására irányult, a hatótényezők és a
hatásfolyamatok elemzése révén tárhatók fel a környezeti hatások.
A hatótényezők, hatások előzetes vizsgálatának eredményeként megállapításra került, hogy
az

egyes intézkedések

önmagukban nehezen

értékelhetők,

több esetben

más

intézkedésekkel együtt fejtik ki hatásukat, az intézkedésenkénti hatások szétválasztása nem
lehetséges. Ugyanakkor az intézkedés szintű környezeti értékelés nem is lehet cél, az SKV
alapvetően stratégiai jellegű értékelési folyamat, az infrastruktúrához köthető intézkedések
környezeti hatásainak részletes vizsgálata, az intézkedésekből levezethető projektek
tervezési folyamata során előálló, megfelelő részletezettségű adatok birtokában a
környezeti hatásvizsgálat során végezhető el.
Az egyes intézkedésekhez rendelhető hatótényezők alapján ezért az alábbi un.
beavatkozástípusok kerültek meghatározásra, az egyes környezeti elemek, rendszerek

Horizontális, általános intézkedések

Jogszabályi és vasútszabályozási beavatkozások

fejlesztésre irányuló

Új megállóhelyek létesítése

Vasútüzemeltetési és -szervezési intézkedések
Környezetvédelmi beavatkozások
Gördülőállomány fejlesztése

Vasútbiztonsági rendszer és karbantartó rendszer fejlesztése

beavatkozások

Infrastruktúra

értékelését ezen beavatkozástípusok alapján végeztük el.

Meglévő vasúthálózat és kapcsolódó állomások fejlesztése

Új vonali kapcsolatok, összeköttetések kialakítása

10. táblázat Az intézkedésekből a környezeti hatótényezők, hatások alapján képzett beavatkozástípusok
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6.5 A BAVS megvalósításából származó környezeti hatások ismertetése
Levegőtisztaságvédelem
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a BAVS egyik legjelentősebb
pozitív környezeti hatása, egyben a BAVS fő célkitűzésének – a Budapesti közlekedési
rendszer fenntarthatóságának és környezeti teljesítményének javításának – legfontosabb
eredménye: a főváros levegőminőségére gyakorolt kedvező hatás.
A szolgáltatási színvonal javításával és az elérési idők csökkentésével a vasúti szállítás
részaránya növekszik és ezt a hatást a vasúti közlekedésnek a helyi- és helyközi autóbusz
közlekedéssel való összehangolása is erősíti. A vasút térnyerésével elsősorban a belső
városrészek gépkocsi forgalma mérséklődik és ezzel párhuzamosan az okozott
légszennyezés (elsősorban NOx, ózon, szálló por) is meghatározó mértékben csökken a
főváros útvonalai mentén. Ugyanakkor a kibocsátás csökkenését eredményezheti a
vasútvonalakkal párhuzamos autóbuszvonalakról átvonzott utasok miatt csökkenő
autóbusz

járatszám

is.

A

csökkenés

mértékét

azoknak

a

vasútszabályozásra,

vasútüzemeltetésre irányuló tervezett horizontális és általános intézkedéseknek a
hatékonysága

határozza

meg,

amelyek

hozzájárulnak

a

vasút

közlekedési

munkamegosztásban elfoglalt szerepének javításához.
A főváros levegőminőségének egyértelmű és pozitív irányú változásával egyidejűleg olyan
lokális

jellegű

folyamatok,

forgalmi

átrendeződések

is

lejátszódnak,

melyeknek

eredményeként lokálisan a légszennyezés által okozott terhelés csökkenés elmarad a
főváros más területein várható csökkenéstől, illetve új szennyező források jelenhetnek meg.
Elsősorban az új állomások, megállóhelyek, de kisebb mértékben meglévő, fejlesztésre
kerülő megállóhelyek környezetében is megerősödhet a ráhordó (városi autóbusz- illetve
személygépjármű forgalom) gépjárműforgalom, illetve az ebből adódó konfliktusok. A
főváros közigazgatási területén azonban a ráhordásból adódó személygépjármű-forgalom
várhatóan nem lesz jelentős (elsősorban a parkolóhelyek korlátozott számban való
rendelkezésre állása miatt). Az agglomeráció területén (a főváros közigazgatási területén
kívül) a ráhordásból származó légszennyező anyagok kibocsátása az állomásokat,
megállóhelyeket megközelítő útvonalak mentén növekedhet meg kis mértékben, amit új
állomások/megállóhelyek,

illetve

parkolóhelyek

helyszínének

kijelölésénél

javasolt

figyelembe venni. Ugyanakkor a vasúti közlekedés fejlesztésének hatására a közúti forgalom
csökken, ami a ráhordás következtében jelentkező lokális közúti forgalom növekedést
ellensúlyozhatja.
A meglévő, illetve az újonnan tervezett, párhuzamosan zajló vasúti személy- és áruszállítási
tevékenységek, illetve a vasúti szállítás járulékos tevékenységei (raktározás, tárolás stb.) is
okozhatnak – főként a magas beépítettséggel jellemezhető belső- illetve az átmeneti
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zónában – kumulatív jellegű légszennyező hatásokat. A megnövekedő terhelés mérséklése
érdekében javasolható a személy- és áruforgalmi tevékenységek térben történő
szétválasztása, az új vasúti állomások, megállóhelyek, illetve üzemi helyek telepítési
helyének optimális meghatározásával, valamint a személyi- és áruforgalmi létesítmények
egymástól elkülönített elhelyezésével.
A főváros levegőminőségét kedvezőtlenül befolyásoló hatásokra leginkább az építésikivitelezési munkálatok során kell számítani. A BAVS keretében tervezett infrastrukturális
beruházások közül – az építés alatt a légszennyezésre gyakorolt hatások alapján – a Déli és
a Nyugati pályaudvart a Duna alatt összekötő Alagút létesítését szükséges kiemelni, amely
nagy mértékű földmunkával jár és jelentős volumenű építési anyag, talaj és hulladék
elszállítását kell megoldani. Az építési-, szállítási munkálatok által okozott légszennyező
hatások ideiglenes jellegűek és az építési- illetve a szállítási útvonalak menti területekre
koncentrálódnak; a vasúti szállítás előnyben részesítésével, megfelelő munkaszervezéssel, a
gépekre,

gépjárművekre

vonatkozó

működtetési,

karbantartási

előírások

szigorú

betartásával jelentősen mérsékelhetők.
Talaj- és vízvédelem
A talajt érintő hatás a vonali kapacitásbővítésből és megállóhelyek építéséből adódó
területfoglalás, burkolat kialakítása, bővítése. A jórészt lakott területi beavatkozások miatt a
talaj minőségében ezek már alig okoznak változást. A kedvezőtlen hatások minimalizálását
szolgálja, ha a területigénnyel járó fejlesztéseket „barna mezős” területeken végzik, innen
elszállításra kerülhet a szennyezett talaj, de csak arra engedéllyel rendelkező,
ártalmatlanítással foglalkozó cégnek adható át. A többi területen, ahol vonali
kapacitásbővítés történik, szintén kitermelésre fog kerülni az építés során a jelenleg még
nem ismert, de nem kizárható szennyezett földmennyiség. Ezzel a talaj állapota a fővárosban
általában javulhat.
Kiemelt jelentősége van a Nyugati – Déli pályaudvar közötti alagútnak, bár mennyiségében
kevésbé a klasszikus értelemben vett talajt, sokkal inkább a földtani közeget érinti, hiszen
abból kerül nagy mennyiség kitermelésre. Az itt keletkező földmennyiséget célszerű
tájsebek vagy ipari területek rekultivációjára felhasználni, természetesen akkor, ha az anyag
megfelel az adott felhasználási terület minőségi követelményeinek. Talajvédelmi
szempontból

sem

elhanyagolható

viszont,

hogy

környezetvédelmi

beruházások

kapcsolódhatnak hozzá, különösen, ha a nyomvonal felett szennyezett területek vannak,
melyeket az alagút építése előtt meg kell tisztítani.
Vízvédelmi szempontból a vízbázisok elsőrendűek. A vizsgált fejlesztési helyszínek egy
ivóvízbázist, a Budapest IV., Balpart I. Vmt. Hidrogeológiai „A” védőövezetét érintik. A
Gubacsi-híd felújítása a Pesterzsébeti termálkút Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét
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érinti. A vonatkozó jogszabály szerint (123/1997 Korm. r.) az engedélyezéshez a hatások
vizsgálatát egyedileg el kell végezni. A Déli - Nyugati pályaudvarok közötti kétvágányú
alagút megépítése feltehetően közel halad a Kristály-forráshoz és a Mentős-forráshoz. A
karszt közelsége stratégiai szempontból is rendkívül fontos. A lehetséges nyomvonal
kitűzésére irányuló későbbi vizsgálatok során pontosan tisztázni kell a földtani felépítést
(műszaki tervezési szempontból is követelmény), és az érintett zónában lehetséges
hidraulikai kapcsolatokat. Olyan nyomvonal változat részesíthető előnyben, amely a
karszttal való kapcsolatot minimalizálja. Ez az alagút védelme szempontjából is fontos,
hiszen egyáltalán nem mellékes a fakadó vízhozam, illetve az ennek kizárására irányuló
műszaki beavatkozás (pl. injektálás) volumene. Az mindenképpen pozitívumnak tekinthető,
hogy a feltételezett nyomvonal a vízbázisok védőövezeteit elkerüli, de ez nem azt jelenti,
hogy a karszttal való kapcsolat is kizárt. Bizonyosra vehető az is, hogy az alagút felszínközeli
szakaszai befolyásolják az adott terület talajvíz áramlási rendszerét. A lakott területre
tekintettel, mind a torlasztó, mind a vízszintcsökkentő hatás igen kedvezőtlen lehet (pl.
épületkárok), amit megfelelő műszaki beavatkozásokkal ellensúlyozni kell. Saját monitoring
hálózat kialakítása szükséges az alagút esetében. Ennek részletei a földtani feltárás
eredményei, a végleges nyomvonal ismeretében tervezhetők. Összességében tehát a
fejlesztéseket egyértelműen kizáró körülmény a jelenlegi ismeretek szintjén nem merült fel,
de a további vizsgálati igény jelentős.
Épített környezet
A vasút üzemeltetetésben szerepet kapó épületek kialakítása során határozott törekvés volt
a környék épületállományához illeszkedés, azonban a különleges funkció, a kiemelt
közlekedési szerepkör, városszerkezeti, -képi helyzet a vasúti épületállomány jellemzőit
érdemben befolyásolta. Történelmi léptékben a vasúti épületek megjelenésükkor a
modernség hírvivői voltak, így kialakításuk általában nagyvonalú, méreteik – a különböző
utasforgalmi, raktározási, vasútüzemeltetési funkciókból adódóan – túllépték környékük
léptékeit.

A vasút

„hőskorában”

emelt

központi állomásépületek a

települések

növekedésével sokszor a belvárosok meghatározó, védett épületeivé váltak. Az átmeneti,
elővárosi és agglomerációs területeken – bár bírják a vasúti épületek fenti jellegzetességeit
– már csak esetlegesen kerültek központi helyzetbe, sokszor a vasút szerepe a kisebb
településmagok fejlődésében másodlagos maradt. Az utasforgalmi épületek esetében
mindenképpen figyelemreméltó azok egységes formai kialakítása, amely egyfajta – más
vasúti épületekre is ható – értékes „állomásépítészeti” formavilágot hozott létre.
A 20. század második felében a vasúthoz kapcsolódó épületállomány az új eltérő funkciók,
technológiák és ideológiák miatt nem követte a hagyományokat, ezen időszak vasúti
épületei és építményei sokszor esetlegesen, a vasúti területeken meglévő épületek közé
beszorulva, megkérdőjelezhető minőségben kerültek kialakításra. Ezen időszak kiemelkedő
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vasúti építészeti emléke a Déli Pályaudvar, amely – hasonlóan sok más kortársához –
állagában leromlott, funkcionálisan és városképi szempontból sem felel meg az
elvárásoknak.
A tervezett beavatkozások hatásai jellemzően közvetlenül az újonnan megjelenő, illetve az
elbontandó épített elemeknél jelennek meg; a felszabaduló vasúti területek új funkciókkal
történő rehabilitációjához kapcsolódó hatások a közvetett hatások között szerepelnek,
hiszen ezeknek a települési döntések függvényében lehet hatásuk az épített környezetre. A
közvetlen hatások között a vasúti épületek és környezetük fizikai és funkcionális megújulása
tekinthető a legjelentősebbnek. A közvetlen hatások hatásterülete jellemzően lokális, de
egyes beavatkozások esetében közvetett települési/településrészi hatásmechanizmusokon
keresztül városrész szintű is lehet. A fejlesztések a városképben meghatározó, műemléki
védettségű épületeket érintenek, így városrészi/városi szintű hatások is érvényesülnek,
amelyek a települési és táji identitás fontos elemei is (Nyugati és Keleti pályaudvarok).
Közvetve, a vasúti környezet javulásával és a közúti forgalom csökkenésével várható az
épített környezet általános (kisebb mértékű) megújulása is, amelyet a települési környezet
egyéb elemei és a településfejlődési folyamatok egyaránt érdemben befolyásolhatnak.
Élővilág, természeti (ökológiai) rendszer, biodiverzitás
A főváros és az agglomeráció természeti értékekben viszonylag gazdagnak tekinthető.
Számos természetvédelmi rendeltetésű terület helyezkedik el a tervezési területen.
Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a beépítettség jelentősen növekedett, a nagy
területigényű zöldmezős beruházások jelentősen csökkentették a természetközeli élőhelyek
kiterjedését.
A vonalas létesítmények esetében a legjelentősebb hatótényezők a létesítéshez
kapcsolódnak, az üzemelés hatásai jellemzően kevésbé jelentősek. A létesítmény
területfoglalása során az eredeti élőhelyek véglegesen megszűnnek. A területfoglalással
közvetlenül nem érintett szomszédos területeken az élőhelyek állapota leromolhat a
közvetett hatások révén. A területfoglaláson túl az új vonalas létesítmények jelentős hatása
az elválasztó hatás, az élőhelyek fragmentálódása, amely élőhely-izolációt eredményez.
A BAVS infrastrukturális intézkedései elsősorban már meglévő vasútvonalak fejlesztésére
irányulnak, többnyire beépített, élővilágvédelmi szempontból jelentős értéket nem
képviselő területen valósulnak meg. Ezért az előzőekben ismertetett hatások jóval
mérsékeltebben jelentkeznek.
Az üzemelés során a zajterheléshez kapcsolódó zavaró hatások jelentkezhetnek, a zavarásra
érzékenyebb állatfajok esetében általában elvándorlást, menekülési reakciót eredményez.
Ez a hatás elsősorban madárfajok és emlősfajok esetében jelentkezik, de kétéltű és hüllő
fajok is érintettek lehetnek. Érzékenyebb fajok esetében a hatásterület akár 500 m is lehet.
203

A járművekkel való ütközés egyes állatfajok esetében (pl. gerincesek, egyes repülő
rovarfajok) jelentős mértékű lehet. Fontos kiemelni, hogy az elütéseken kívül a villamos
felsővezeték is jelentős veszélyt jelenthet, amennyiben az az alacsonyan repülő madarak
mozgásának útjában kerül elhelyezésre.
Élőhelyeket veszélyeztető tényezőként jelennek meg az idegenhonos növény- és állatfajok
terjedése. Az építés által bolygatott területeken nagy tűrőképességű fajok telepednek meg,
valamint a vasútvonalak invazív fajoknak terjedési folyosót is biztosítanak.
A BAVS megvalósítása várhatóan nem érint közvetlenül Natura 2000 területeket, védett
természeti területeket vagy jelentősebb természeti értékkel rendelkező, nem védett
területeket. Élővilágvédelmi szempontból értékes területek igénybevételére, jelentős
elválasztó és fragmentáló hatásra nem kell számítani.
Zaj- és rezgésvédelem
Budapest és vonzáskörzetére készített zajtérkép alapján a vasúti közlekedésből származó
zajterhelés tekintetében a kritikus éjszakai zajterhelési értékeket figyelembe véve szinte
mindegyik Budapestet érintő vasútvonal esetében jelentkezik valamilyen mértékű,
esetenként jelentősebb konfliktus.
Zajállapotra ható hatótényezők nagyobb részt közvetlenül, kisebb részt pedig közvetve
jelentkeznek. A zajkibocsátás növekedése a magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásának
hatására az egyéni közlekedés helyett a vonattal történő közlekedést választó utasok
következtében növekvő vasúti forgalom eredményeként jelentkezhet.
A BAVS megvalósítása a jelenleg is jelentős zajterheléssel érintett szakaszok estében a
zajterhelés további növekedését eredményezheti, a zajterhelés természetesen zajcsökkentő
intézkedésekkel

mérsékelhető.

A

terheléssel

jelenleg

kis

mértékeben

érintett

vonalszakaszok esetében a növekvő forgalom új konfliktusokat generálhat.
A forgalom növekedéséből eredő zajterhelés mértékét ellensúlyozhatja a gördülőállomány
cseréje, új, korszerű, alacsony zajkibocsátású vonatállomány beszerzése, továbbá a vasúti
pályák felújítása, amely szintén jelentősen hozzájárulhat a zajterhelés mérsékléséhez.
A tapasztalatok szerint a rezgésterhelés csak a vasútvonal közvetlen környezetében, a
pályától mintegy 20-25 m-es távolságban okozhat határérték feletti terhelést. A
rezgésterhelés mértékét jelentősen befolyásolja a vasúti pálya állapota, valamint a pálya és
a védendő objektum között elhelyezkedő közeg rezgéscsillapítási tulajdonságai. A felújított
pályaszerkezetek kedvezőbb rezgésterhelési mutatókkal rendelkeznek, de különböző
műszaki megoldásokkal (pl. rugalmas sínágyazat) tovább lehet csökkenteni a terhelés
mértékét.
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Új állomások, megállóhelyek, de kisebb mértékben meglévő, fejlesztésre kerülő
megállóhelyek környezetében is megerősödhet ráhordó gépjármű forgalom, ebből
zajterhelési konfliktusok keletkezhetnek, ez a közvetett hatás azonban várhatóan nem lesz
jelentős.
A vasúti közlekedés részarányának növekedése közvetett hatásként a közúti forgalom
csökkenését vonja maga után, amely a zajterhelés – várhatóan nem jelentős mértékű –
csökkenését fogja eredményezni.
Táji- és települési rendszerek
A városfejlődés folyamatai a jelenlegi szakmai konszenzus szerint egymással párhuzamosan
létező folyamatok, amelyek hosszú távon egy-egy városi térség társadalmi-gazdasági
potenciáljának elérése után dinamikus egyensúlyban vannak. Azt, hogy egy-egy történelmi
pillanatban mely folyamat dominál egyedi intézkedések, beavatkozások határozzák meg; a
vasút létrehozása és fejlesztése egykor ilyen térségfejlesztési döntés volt, amely a Főváros
és környezete számára robbanásszerű fejlődési lehetőségeket teremtett az ipar és
kereskedelem, és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások tekintetében.
A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás nehézségei után bekövetkezett, napjainkig tartó
gyors fejlődés, a lakossági igények növekedése az agglomerálódás folyamatát gyorsította
fel, kereslet híján a régi városi területeken a szolgáltatások száma és minősége csökkent, a
környezetvédelmi megfontolások miatt a termelési és kereskedelmi funkciók is egyre inkább
az városszéleken és az agglomerációkban találtak helyet. Mára a Főváros a tágabban
értelmezett agglomerációval egy közép-európai léptékben is jelentős várostérséggé
fejlődött, a tervezett fejlesztések így ezen léptékben értelmezhetők.
A várostérség fejlődésének folyamatát első lépésben segítette a viszonylag jól működő
közlekedési infrastruktúra, azonban ma a közlekedési rendszer nem képes az egyre növekvő
agglomerációs lakosság kiszolgálására, ahogy az agglomerációs települések egyéb
szolgáltatásai is csak ritkán képesek kielégíteni a minőségi és mennyiségi igényeket. Ezzel
párhuzamosan egyre nagyobb források álltak rendelkezésre a kiürült városi területek fizikai
megújítására, amely egyes városrészeknek új, arculatot adott, így megindult a reurbanizáció
folyamata; a reurbanizációs és az agglomerációs folyamatok közel kiegyenlítettnek
mondhatók.
A vasút szerepvállalása ezen jelenkori folyamatokban ellentmondásos. A kötöttpályás
rendszerek alapvetően hatékonyan lennének képesek kezelni az agglomerálódással és az
átmeneti és külső városrészek fejlődésével a közlekedési rendszerekre nehezedő nyomást,
azonban a több jelentős fejlesztés ellenére is a vasút teljesítménye messze elmarad a
lehetőségektől.
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A települési rendszerekkel kapcsolatos hatótényezők részben a tervezett intézkedések
eredőjeként értelmezhetők, de az egyes intézkedéscsoportok esetében eltérő hatások is
definiálhatók. A tájjal kapcsolatos hatások jellege és iránya nagymértékben hasonló a
települési rendszerek esetében leírhatókhoz, tekintettel arra, hogy Budapest és térsége
települési tájként definiálható, ahol a táji folyamatokat alapvetően az emberi tevékenység
dominálja. A lényegi eltérés a hatótényezők és hatások tekintetében, hogy a tájban
bekövetkező változások sok esetben kisebb mértékűek, és – egyes konkrét beavatkozások
kivételével – az épített környezetet és a települési rendszereket érintő hatások közvetett
eredőjeként jelentkeznek.
A közvetlen hatások jellemzően az újonnan megjelenő, illetve az elbontásra kerülő épített
elemekhez, illetve a felszabaduló vasúti területek új funkciókkal történő rehabilitációjához
kapcsolódóan jelennek meg. Ezen közvetlen hatások hatásterülete jellemzően lokális, de
egyes beavatkozások esetében (pályaudvarok, nagyállomások) városrész, tájrészlet szintű is
lehet, ahol egy-egy fejlesztési elem a városi szintű települési és táji identitás megújításának
is látványos formája (pl. Nyugati és Keleti pályaudvarok). Ezek alapján elmondható, hogy
jelentősebb táji és települési közvetlen hatásokat a nagyállomásokat és pályaudvarokat
érintő beavatkozások esetén várhatunk, a BAVS egyéb beavatkozásai jellemzően kisközepes mértékű hatásokkal jellemezhetők.
A várható közvetett hatások közül kiemelhetők közúti közlekedési terhelések csökkenése,
valamint az agglomerációs és reurbanizációs folyamatok egymással párhuzamosan
megjelenő erősödése, amelynek közvetett hatásként a vasúttal, és különösen új
megállókkal/állomásokkal érintett települések és településrészek felértékelődése is várható.
Ezen folyamatok a településekre és ezen belül is a zöldfelületekre nehezedő fejlesztési
nyomást is erősítik, így a nem kellő körültekintéssel meghozott településfejlesztési döntések
a település- és tájszerkezet, ezen belül is a zöldfelületek további degradációjához
vezethetnek, de megfelelő városfejlesztési reakciók mellett ezen folyamatok a települések
és városrészek minőségi megújulását is eredményezik.
Klíma
A klímaváltozás Budapest és az agglomeráció éghajlatára is jelentős hatással van. 1901 és
2019 között, 118 év alatt, több, mint 2 °C-os emelkedés mutatható ki Budapest évi
középhőmérsékletének alakulásában. Ezzel párhuzamosan a napfénytartam évi összege is
növekedett az 1970-es évek kezdetétől. Az OMSZ adatai szerint a nyári középhőmérséklet
értéke szignifikánsan emelkedett, ami a hőhullámok gyakoribbá válását eredményezi. A
főváros klímájában a helyi szélviszonyoknak is nagy szerepe van. A szélsőséges időjárási
események is mind gyakoribbá válnak. A klímaváltozás helyi hatásait Budapest
mezoklimatikus

jellemzői

tovább

súlyosbítják.

Ezt

alapvetően

meghatározza

a

településszerkezet, illetve a beépítettség mértéke, mely a domborzati viszonyokhoz
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alkalmazkodott, ezért a budai és a pesti oldal bizonyos klimatikus jellemzői eltérőek. A
főváros mezoklimatikus jellemzőinek egyike a hősziget-hatás. A sűrűn beépített területek
hőmérséklete műholdas felvételek alapján nyáron akár 7 ⁰C-kal magasabb, mint a környező
zöldövezeti területeké. A másik fővárosi mezoklimatikus jellemző a sajátos légkörzési
rendszer, mely a melegebb területek fölött feláramlást, illetve a város külső hűvösebb részei
felől a belváros felé mutató felszíni légmozgást eredményez. A főbb átszellőzési sávok –
völgyeletek – egyben főbb közlekedési útvonalak és így a járművek hőkibocsátása rontja az
átszellőzés hatásfokát.
Budapest az ország fő közlekedési csomópontja, a közút és a vasúthálózat is olyan sugaras
rendszert alkot, melynek középpontjában a főváros áll, valamint itt található az ország
egyetlen nemzetközi repülőtere is. Mindezek miatt, bár részlegesen megépültek már
elkerülő utak, igen nagymértékű az átmenő forgalom.
A BAVS keretében tervezett intézkedések klímára gyakorolt hatásai elsősorban az
üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a zöldfelületek nagyságának változásában
nyilvánulnak meg.
Az egyik legjelentősebb klímaváltozást okozó hatást a légkörbe jutó üvegházhatású gázok
eredményezik, melyből igen nagy arányt képviselnek a közlekedési kibocsátások, különösen
a közúti közlekedés. Az infrastruktúra fejlesztésére irányuló beavatkozások hatására a vasúti
szállítási módra átterelődő személy- és áruforgalom következményeként az egyik
legnagyobb CO2 kibocsátó, a közúti közlekedés csökkenése várható. Ezen átrendeződést
segítik

– közvetett

módon

-

horizontális, általános

intézkedések

keretében a

forgalomlebonyolítási hatékonyság növelésére, az elavult szabályozás megújítására, a vasúti
szolgáltatás fejlesztésére, valamint az ágazat versenyképességének növelésére irányuló
beavatkozások.
A vasúti közlekedés klímaváltozást befolyásoló hatása közvetett módon jelentkezik a
villamosenergia-felhasználás kapcsán. A megújuló energiaforrások felhasználása az új
megállóhelyek létesítése, kapcsolódó állomások fejlesztése esetén eredményezhet pozitív
hatást.
A növényzettel borított felületek nagysága az intézkedések keretében tervezett fejlesztések,
új megállóhelyek létesítése, hasznosítatlan területek esetleges beépítésének hatására
csökkeni fog. A klímaváltozás egyik leginkább érezhető hatása a felszíni levegő
átlaghőmérsékletének, valamint a hőségnapok számának növekedése. Ezen tendencia,
valamint az infrastruktúra fejlesztésére irányuló beavatkozások eredményeként a növekvő
pályafelületek, építmények, burkolt felszínek együttes következményeként növekszik a –
kedvezőtlen – hősziget-hatás.
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A fentiekben foglaltak alapján a klímára gyakorolt hatás összességében kismértékben
pozitív.
Társadalmi, gazdasági hatások
A tervezett beavatkozások a társadalmi, gazdasági folyamatokra, az emberre, mint
hatásviselőre az életminőségen, lakókörnyezeten, a környezeti elemekben bekövetkező
változások összességén keresztül fejtik ki hatásukat. A BAVS célrendszerében tudatos
törekvésként jelenik meg a városi lakosság életminőségének, a városi környezet
élhetőségének javítása. Az új vonali kapcsolatok kialakításával, megállóhelyek létesítésével
az érintett városi zónákban, kerületekben a munkahelyek, városi funkciók elérhetősége javul.
A városfejlesztési és közlekedésfejlesztési elképzelések összehangolásának eredményeként
ezen infrastruktúra fejlesztések városi alközpontokat, funkciókat erősítenek, a lakókörnyezet
minőségi megújulását támogatják.
A vasúthálózat fejlesztése, a vasútüzemi beavatkozások, a közösségi közlekedési
szolgáltatások összehangolása a fővároson belüli és az agglomerációs településekkel való
vasúti szolgáltatás minőségét emelve ösztönzik a módváltást, végeredményben csökkentik
az érintett relációkban a közúti forgalmat lokálisan is javítva az életminőséget. Ezzel az
érintett viszonylatokban egyrészt a szuburbanizációs folyamatokat erősítik, ugyanakkor az
átmeneti zóna lakóövezeteinek értékét is növelik. A tervezett fejlesztések az alacsonyabb
státuszú lakosság, a külsőbb kerületek lokálisan nagyszámú lakossággal bíró lakótelepeinek
vonatkozásában, illetve kiterjedt kertvárosi övezeteiben is közvetlenül javítják a mobilitást,
segítik a gazdasági-társadalmi integrációt. A kiemelt fejlesztési elemek, így vasútüzemi
területek felszabadulása, minőségi megújulása élhetőbb, magasabb minőségű városi
környezet kialakításának, új típusú területhasználatnak, funkcióváltásnak lehetőségét
teremti meg. Ennek eredményeként egyes területek jelentős felértékelődése várható, ami a
helyi identitástudatot, társadalmi tőkét is erősíti.
A vasúti kapcsolatok fejlesztése irányt ad a tudatos, a főváros vasúti csomóponti szerepével
összehangolt

városfejlesztésnek

is,

ami

a

lakosság

megtartásában,

optimális

területhasználatban (minőségi zöldfelületek növelése, településkép javulása), a területi
kohéziót is szem előtt tartó beavatkozásokban nyilvánul meg. A vasút, a kiterjedt vasútüzemi
területek a városszövetben jelenleg jelentős elválasztó szereppel bírnak, az átjárhatóság
mellett akadályozzák a kor igényeinek megfelelő városi életmód megteremtését, így
barnamezős területek revitalizációja jelentős gazdasági-társadalmi potenciált hordoz.
A vasúti kapacitások növekedésével párhuzamosan persze a fejlesztendő vonalak esetében
számolni kell a vasúti forgalom növekedésével, a lakókörnyezetet érintő életminőséget
befolyásoló terheléssel, de a negatív környezeti hatások csak lokálisan jelentkeznek,
megfelelő tervezéssel, beavatkozásokkal jelentősen mérsékelhetők.
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A fejlesztések helyszínei, állomási beavatkozások a városi, helyi központok, alközpontok, a
városi funkciók elérhetőségét az átmeneti, és az elővárosi zónában egyaránt javítani fogják,
támogatják a várostérség kiegyensúlyozott fejlődését, a külsőbb kerületek városiasodását,
a rövidebb utazásokat, a közútról történő átterelődést.
Az infrastrukturális beavatkozások megvalósítása a legtöbb esetben igen jelentős
területelőkészítési, bontási, építési és ezzel kapcsolatos szállítási tevékenységgel jár, ami a
kivitelezés alatt elkerülhetetlen új környezeti konfliktusok generál a város életében, a
közvetlenül érintett lakosság mindennapjaiban. Folyamatos és célirányos kommunikációval,
a lakosság naprakész tájékoztatásával lehet és kell a beruházások elfogadottságát,
támogatottságát növelni, adekvát intézkedésekkel a napi konfliktusokat mérsékelni.
A tervezett közlekedésfejlesztési intézkedések összességében tehát nemcsak a főváros
külsőbb kerületeiben, de az agglomerációban is hozzájárulnak a városi életminőség
javításához. Az érintett területek lakosságának életkörülményeit kedvezően befolyásolják a
módváltás és city logisztika támogatásával, a városfejlesztési elképzelések integrálásával
hozzájárulnak a lakosság testi, lelki és szociális jólétének emeléséhez, az érintett
vállalkozások versenyképességének biztosításához, így a munkahelyek fenntartásához. A ma
még sok helyen nem kielégítő, a nagyvárosi léthez nem illő települési környezet (degradált
épületállomány, barnamezős területek, rossz elérhetőség, forgalmi terhelés) a jövőbeni
fejlesztések eredményeként biztosítani fogja a lakosság gazdasági, szociális és kulturális
igényeinek megfelelő körülményeket, a fenntartható városi életmódot.

6.6 Környezetvédelmi és fenntarthatósági célú javaslatok
Az alábbiakban szakterületenkénti bontásban szerepelnek mindazokat a javaslatok, amelyek
a BAVS megvalósításának hatására fellépő káros környezeti hatások mérséklésére, a pozitív
hatások erősítésére szolgálnak, illetve a fenntarthatóság irányába történő elmozdulást
javítják.
A javaslatokat a BAVS végrehajtása során, illetve a BAVS keretében tervezett infrastrukturális
beavatkozások kivitelezéséhez elkészítésre kerülő megvalósíthatósági tanulmányokban,
környezeti hatástanulmányokban, engedélyezési-, és kiviteli tervekben célszerű figyelembe
venni.
Végül bemutatásra kerülnek azok a környezeti szempontú előírások, feltételek, szempontok,
amelyeket a BAVS által befolyásolt más terv, illetve program fejlesztése során figyelembe
kell venni.
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A BAVS fenntarthatósága érdekében javasolt intézkedések
A közlekedési igények csökkentésére, az egyéni nem motorizált közlekedési módok, a
kerékpáros közlekedés térnyerésének ösztönzése érdekében az alábbi intézkedéseket
javasoljuk:





vasútállomásokon kerékpárosok számára egységes jelzésrendszer (piktogramok,
feliratok) kialakítása, tájékozódást segítő térképek kihelyezése a környező
látványosságok megközelítésére szolgáló kerékpáros útvonalak feltüntetésével,
kerékpárok akadálymentes közlekedésének biztosítása a vasútállomások,
megállóhelyek területein,
állomásépületekben, vasútüzemtől felszabaduló területeken kerékpáros funkciók
kialakítása (pl. nagyobb állomásokon ingyenes B+R mellett akár fizetős, emelt szintű,
fedett+őrzött B+R biztosítása, kerékpárszerviz, pedelec töltő)

E közvetlen lakossági tapasztalatra építve hatékonyan szemléltethető a gépjárműforgalom
csökkenésének (ami a BAVS keretében javasolt intézkedések fő célja) a levegő minőségére
gyakorolt pozitív hatása.
Hulladékgazdálkodás
Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében tett MÁV erőfeszítések mellett fontos az
állami,

önkormányzati-

illetve

a

civil

szervezetekkel

való

összefogás

erősítése,

lehetőségeinek további keresése, valamint nagy hangsúlyt kell fektetni a társadalmi
szemléletváltásra, melynek alapját az oktatás, az óvodai, iskolai nevelés jelentheti.
A jármű-, illetve az egyéb gép- és eszközbeszerzések során az értékelési szempontok között
javasoljuk figyelembe venni a hasznosítható anyag tartalmat is.
Klíma




A vasút villamosenergiafelhasználása során a megújulókból származó villamos
energia arányának növelése, az energiaszektoron belüli arányok megváltoztatásán
keresztül
A barnamezős területek kiváló lehetőséget jelentenek új zöldfelületek létesítésére,
ezáltal a CO2 megkötés növelésére és a városklíma javítására

Épített környezet, települési- és táji rendszerek





A közösségi közlekedési rendszer olyan módosítása, amely mind a Fővárosban, mind
pedig az agglomerációs településeken illeszkedik a BAVS megvalósulásával várható
közlekedési módváltás irányaihoz: busz és kötöttpályás kapcsolatok, átszállópontok
kialakítása, új megállók létesítése, járatsűrítés, menetrendek módosítása stb.
B+R, P+R rendszerek kiépítése az elővárosi zónában és az agglomerációban, illetve a
B+R rendszerek fejlesztése az átmeneti és belső zónában
A kerékpárút hálózat fejlesztése, a fejlesztésekkel érintett területek kerékpáros
megközelíthetőségének javítása
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A vasúti örökség korszerű megismerhetőségének biztosítása a fejlesztésekkel érintett
pályaudvarokon
Az új épületállomány és építmények egységes arculattal történtő kialakítása,
kapcsolódva a környező területek építési hagyományaihoz
A vasútfejlesztések olyan ütemezése, amely figyelembe veszi a környező területeken
várható települési- településrészi fejlesztéseket, pl. jelentős barnamezős fejlesztések,
új lakóterületek létrehozása stb. – és viszont:
a települési fejlesztések olyan ütemezése, amely figyelembe veszi a tervezett
vasútfejlesztések ütemezését, helyszíneit és területi igényeit

Környezetvédelmi intézkedések
Általános jellegű intézkedések
A BAVS-ben meghatározott intézkedések ütemezését a projektek előkészítése során
részletesen felül kell vizsgálni, figyelembe véve a projektek egymással való összefüggéseit,
különös tekintettel az építési- és a szállítási tevékenységek következtében fellépő kumulatív
környezeti hatásokra.
Levegőtisztaságvédelem
Az építési/bontási műveletek során a levegőterhelés minimális mértékűre csökkenthető a
munkavégzés megfelelő organizációjával, a gépjárművek kibocsátására vonatkozó
jogszabályok

követelményeinek

betartásával,

a

kiporzás

megelőzésére

szolgáló

intézkedések kidolgozásával és végrehajtásával, valamint a szállítási tevékenységek
optimalizálásával, illetve a szállítási útvonalak megfelelő megválasztásával.
Az építési munkálatok során törekedni kell arra, hogy a szállítást – lehetőség szerint minden
vasúton szállítható árunem esetében – a vasút igénybevételével végezzék.
Az agglomeráció területén (a főváros közigazgatási területén kívül) a ráhordásból származó
légszennyező anyagok kibocsátása az állomásokat, megállóhelyeket megközelítő útvonalak
mentén, lokálisan kissé megnövekedhet, amit új állomások/megállóhelyek, illetve
parkolóhelyek helyszínének kijelölésénél javasolt figyelembe venni.
A belső- illetve az átmeneti zónában fejleszteni tervezett, párhuzamosan zajló vasúti
személy- és áruszállítási tevékenységek, illetve a vasúti szállítás járulékos tevékenységekei
(raktározás, tárolás stb.) kumulatív jellegű légszennyező hatásokat okozhatnak. Az ennek
következtében megnövekedő terhelés mérséklése érdekében javasolt a személy- és
áruforgalmi tevékenységek térben történő szétválasztása, az új vasúti állomások,
megállóhelyek, illetve üzemi helyek telepítési helyének optimális meghatározásával,
valamint a személyi- és áruforgalmi létesítmények egymástól elkülönített elhelyezésével.
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Klíma




A tervezés kezdeti szakaszában vizsgálni kell a tervezett fejlesztés, létesítmény hatását
a növénnyel borított területekre, meg kell határozni a változás mértékét. Törekedni
kell a növényzet megőrzésére. Amennyiben klimatikus hatása szempontjából jelentős
zöldterület kerül beépítésre, annak egyenértékű pótlására intézkedéseket kell tenni
A tervezés, méretezés során, a meglévő műszaki előírásokon, szabványokon
túlmenően, a szélsőséges időjárási paraméterek figyelembevétele

Zaj- és rezgésvédelem





Gördülőállomány cseréje során, korszerű alacsony zajkibocsátású megoldásokat
javasolt alkalmazni.
Új vágányok létesítése, vagy vágányrekonstrukció során korszerű, magas műszaki
színvonalat képviselő hegesztett sínkötés alkalmazása.
Korszerű, alacsony zajkibocsátású vasúti járművek alkalmazása.
Passzív zajcsökkentő intézkedések a zajterhelés csökkentése érdekében.

Élővilág-védelem





Élővilágvédelmi szempontból értékes helyek elkerülése.
Új hálózati elemek, vonalrekonstrukciók tervezése során vizsgálni kell a létesítmények
elválasztó hatását, szükség szerint ökológiai átjárókat kell kialakítani.
A villamos felsővezetékek tervezése, kivitelezése során műszaki megoldásokkal
csökkenteni kell az ütközés, valamint az áramütés kockázatát.
Új hálózati elemek, vonalrekonstrukciók esetében vizsgálni kell a véderdők
létesítésének szükségességét, a vízfolyások keresztezésekor a beavatkozások
minimalizálására kell törekedni.

Ipari balesetnek való kitettség vizsgálata
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet foglalkozik a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek veszélyeztető hatásainak figyelembevételével. A későbbi tervezési
fázisokban a veszélyes üzemek környezetében történő fejlesztésekre vonatkozó telepítési
előírások betartásának feltételeit biztosítani kell.

Más stratégiában, programban figyelembeveendő intézkedések
Országos, térségi és fővárosi fejlesztési, valamint rendezési tervek módosítása, aktualizálása
során figyelembe kell venni a BAVS keretében tervezett infrastruktúra fejlesztések
területfelhasználási

igényeit,

valamint

e

területfejlesztési

tervekből

levezethető

intézkedések, projektek, beruházások ütemezését össze kell hangolni a BAVS keretében
tervezett intézkedésekkel. Légszennyezettség csökkentésére számos hazai program,
stratégia

(Országos

Levegőterhelés-csökkentési
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Program,

NEKT,

NÉS-2,

Nemzeti

Energiastratégia) dolgozott ki intézkedéseket, programokat, az elért eredmények
integrálása, aggregálása, összehasonlíthatósága érdekében javasoljuk a BAVS és a releváns
programok/stratégiák közötti monitoring eljárások és adatbázisok közötti átjárhatóság
megteremtését. Az épített környezet, települési- és táji rendszerek esetében javasolt más
programban figyelembe veendő intézkedések:




Településfejlesztési tervek, szerkezeti és szabályozási tervek;
o A felszabaduló vasúti területek közösségi és zöldfelületi funkcióknak
megfelelő szabályozása; egyéb funkciók kialakításának szigorú korlátozása
különösen a belső városi zónában
o A települési közlekedési rendszerek átalakításának szabályozási feltételeinek
megteremtése, pl. kerékpárutak, B+R és P+R szolgáltatások, ráhordó
kapcsolatok
o Tervezett vasúti fejlesztések felmerülő helyigényének biztosítása
BKV és elővárosi Volán járatok szervezése, szolgáltatás megrendelése; a vasúti
menetrendek, valamint a Volán és BKV menetrendjeinek összehangolása, a
szolgáltatások olyan megrendelése, amelyek biztosítják a különböző szolgáltatások
összhangját. A környezeti értékelés által azonosított negatív környezeti hatások
mérséklése, illetve a pozitív hatások erősítése érdekében az SKV a monitoring
indikátorok kidolgozására, illetve a monitoring rendszer kiépítésére is javaslatot tett.
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