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Budapest és agglomerációjának 

fejlődése – 

A népesedés, lakhatás kérdései 
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  BUDAPEST NÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA 
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– A Pest, Buda és Óbuda egyesítését követő évtizedeket dinamikus bővülés jellemezte. 

– Ebben az időszakban számos ipari vállalat létesült, a munkaerő Budapestre áramlott. 

– A lakáskörülmények viszont egyre kedvezőtlenebbé váltak: a századfordulón a budapesti 
lakosok mintegy 5%-a pincelakó volt, esetükben 1 szobán 5 ember osztozott, és a helyzet 
az 1930-as évekre sem igazán javult... 

A Főváros 
népességének és 

sűrűségének 
alakulása 

1873 
(Pest – Buda – 

Óbuda egyesítése) 

1930 
(I. és II. vh. között) 

1950 
(Nagy-Budapest) 

1989-1990 
(rendszerváltás) 

2021 

Terület 207 km2 207 km2 525 km2 525 km2 525 km2 

Népesség 355 ezer fő 1 millió fő 1,6 millió fő 2 millió fő 1,75 millió fő 

Népsűrűség 1 715 fő/km2 4 830 fő/km2 3 050 fő/km2 3 810 fő/km2 3 335 fő/km2 



  BUDAPEST MINT IPARVÁROS 
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Az ipar és a lakhatás kapcsolata:  

– A 19. század közepétől-végétől a 
városmagon kívül jelentős gyáripari 
vállalatok létesültek. 

– Nagy foglalkoztatók, a munkaerő 
tömegeit vonzották Budapestre. 

– A lakhatási viszonyok ezzel 
párhuzamosan fokozatosan romlottak. 

Néhány jelentős 
iparvállalat Budapesten 



  BUDAPESTBŐL NAGY-BUDAPEST 
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A környező települések Budapesthez 
csatolása:  

– Az első elképzelések a századfordulón 
jelentek meg. 

– 1908-ban részletesen kidolgozott javaslat 
(Bárczy-Harrer-féle tervezet) született. 

– A cselekvés a két világháború között 
váratott magára, majd 1949-ben 
törvénybe iktatták a tervezetet. 

– 1950. január elsejétől 7 megyei város és 
16 nagyközség csatlakozott Budapesthez. 
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A lakáskérdés továbbra is problémaként 
jelentkezett, a válasz egyre sürgetőbbé vált... 



  MEGOLDÁS: LAKÓTELEP-ÉPÍTÉSEK A 

FŐVÁROSBAN 
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1950-es évek: 
Mintegy 450 új épület, főként a belső 
övezethez közel (pl.: Kerepesi úti lakótelep) 

1960-as évek: 
Mintegy 900 új épület, főként az átmeneti 
zónában (pl.: József Attila lakótelep) 

1970-es évek: 
Mintegy 1300 új épület, főként korábban 
kihasználatlan területeken (pl.: Újpesti és 
Újpalotai lakótelep) 

1980-as évek: 
Mintegy 1050 új épület, egyre inkább 
magántőke bevonásával (pl.: Alacskai úti 
lakótelep) 

A lakótelep-építések aranykora az 1970-es 
évekre tehető, a legnagyobb budapesti telepek 

többsége ebben az időszakban épült. 

A legnagyobb 
budapesti lakótelepek 
elhelyezkedése 



  VÁROSI ALKÖZPONTOK HIÁNYA 
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– A lakótelep-építésekkel párhuzamosan 
az oda költözők kiszolgálására bizonyos 
szolgáltatások biztosítása is szükséges. 

– Az 1970-es években a költségek 
csökkentése érdekében azonban az 
óvodáknak, iskoláknak, üzleteknek stb. 
gyakran csak üres telkeket hagytak! 

– A szolgáltatások kiépítésének 
elmaradása több helyen még ma is 
érezhető. Ilyen például Újpalota, a 
Füredi úti, az Őrmezői lakótelep vagy 
Óbuda központjánál a Flórián tér. 

A tervezett óbudai intézményközpont a Flórián tér felől (1970), amely 
sosem valósult meg. 

Forrás: Kiscelli Építészeti Gyűjtemény 



Budapest és agglomerációjának 

fejlődése – 

A kiköltözésből fakadó problémák 
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  AZ AGGLOMERÁCIÓ ÉS A FUNKCIONÁLIS 

VÁROSTÉRSÉG 
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Agglomeráció 
Funkcionális 
várostérség 

Meghatározás 

A Budapesti 
Agglomeráció 

Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi 

LXIV. törvény által 
meghatározott 
településlista 

2011-ben bevezetett 
OECD-fogalom, amely 
adminisztratív határok 

helyett valós társadalmi-
gazdasági folyamatokat 

vesz alapul 

Népesség 893.000 fő 1.243.000 fő 

Népesség 
Budapesttel együtt 

2.645.000 fő 2.995.000 fő 

Települések száma 80 + Budapest 198 



  A MAGYAR EMBER CSALÁDI HÁZRÓL ÁLMODIK… 
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  AZ INGATLANÁRAK ALAKULÁSA 
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A fővárosi ingatlanárak 2007 óta összvárosi 
szinten mintegy 60%-kal emelkedtek. 

Budapesten több mint 15 évnyi fizetés 
teljes összege szükséges egy átlagos lakás 
megvásárlásához. 

Az agglomeráció lassabban drágult mint a 
főváros  szuburbanizáció erősödése. 

 

 

Budapest 

2007 2008 
2005 2006 

20% 
alatt 

közel

40% 

2016 2017 2018 

2013 2014 2015 

2010 2011 2012 
2009 

2019 

Átlagos árkülönbség a 
főváros és az 

agglomeráció lakásárai 
között 



  NÖVEKVŐ VÁROSTÉRSÉG, KIKÖLTÖZŐK 
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A funkcionális várostérség népessége az 
1940-es évek óta Budapestet meghaladó 
mértékben növekszik. 
 
A várostérség népességszáma 1970-ben a 
budapestinek kevesebb mint a fele (43%-a) 
volt, 2011-ben viszont már több mint 
kétharmada (68%-a). 
 
A belváros népessége ez idő alatt a felére 
csökkent! 



  SZUBURBANIZÁCIÓS HULLÁMOK 
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Klasszikus szuburbanizációs időszak 
A rendszerváltást követő bő másfél évtized 

 
A kiköltözések megtorpanása 

A 2008-as pénzügyi válságot követő 5–6 év 
 

Újra erősödő szuburbanizáció 
2014-től, a gazdaság talpra állásával 

párhuzamosan 
Folyamatosan növekvő agglomeráció – illusztráció 

1990–2000: Budapestről az agglomerációba költözött mintegy 25 ezer háztartás, az agglomerációból 
Budapestre pedig mintegy 5 ezer  mérleg:  mínusz 20 ezer háztartás 

2001–2011: 53 ezer kiköltöző és 22 ezer beköltöző háztartás  mérleg: mínusz 31 ezer háztartás 



  ÖREGEDŐ BUDAPEST 
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Budapest öregszik, többek között a fiatalok, 
fiatal családosok kiköltözése miatt. 

– Egyes belső kerületek (főként I., II., V. és XII.) 
egyre inkább fiatalmentes övezetté válnak. 

Egy 14 év alattira a fővárosban két 60 év feletti 
jut, míg országosan csak másfél. 

A 18 éven aluliak aránya Budapesten 15,9%, 
míg az agglomerációs térségben 19,7%. 



  EGYRE NÖVEKSZIK A SZEMÉLYAUTÓK SZÁMA 

Egyre több az autó Budapesten és Pest megyében is: 

– 2012 óta a személygépjármű-állomány 988 ezerről 1 millió 277 ezerre nőtt (+29%) 

– A növekedés az agglomerációban majdnem kétszer akkora volt, mint a fővárosban, 
8 év alatt +39%! 

– Az agglomerációban az egyéni közlekedés az elsődleges, csak 10-ből 3 ember 
utazik közösségi közlekedéssel, míg Budapesten 10-ből 6. 
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Személygépjármű-
állomány 

2012 2020 változás 

Budapest 566.000 691.000 +125.000 (+22%) 

Pest megye 422.000 586.000 +164.000 (+39%) 

Összesen 988.000 1.277.000 +289.000 (+29%) 

Forrás: KSH 



  EGYRE NAGYOBB SZÁMÚ INGÁZÓ 
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Forrás: Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) 

Budapest határán naponta két irányban mintegy 
1,2 millió ember lép át, akiknek 63%-a, 755 ezer fő 
személygépkocsival utazik. 

– A bevezető utak tele vannak, nincs több 
hely a beáramló autóknak. 

– A fővárosban a járműkilométerek közel fele 
a Budapesten kívül élők utazásaiból 
származik. 

 



  MIRE LEHETNE KÉPES A VASÚT? 

Az azonos méretű müncheni agglomerációban a vasút 3X annyi utast szállít, mint 
Budapesten, miközben München Európa egyik leggazdagabb várostérsége, ahol a 

legtöbb autót adják el. 
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Város MÜNCHEN BUDAPEST 

Terület  310 km2 525 km2 

Népesség 1,5 millió fő 1,75 millió fő 

Agglomerációval/ 
várostérséggel együtt 

kb. 3 millió fő kb. 3 millió fő 

Elővárosi vasúti utasszám 840 ezer utas/nap 289 ezer utas/nap 

Forrás: BAVS 



19 

Ezekre a problémákra 2 eltérő válasz adható… 



1. Agglomerációs 

fókusz 

20 



  AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSEK 
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Az egyik irány az agglomeráció fejlesztése, hogy a 
jelentős népességnövekedéssel az infrastruktúra is 
lépést tudjon tartani. 

 

Az oktatási-nevelési intézmények férőhelyhiánnyal 
küzdenek: 

– pedig a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében már 15 helyszínen valósultak meg 
komplex iskolafejlesztések, 

– a Kormány döntése szerint az agglomerációban további 16 
iskola épülhet/bővülhet, közel 50 Mrd Ft-ból. 

 

És akkor a többi problémás területről nem is esett szó: 

– egészségügyi infrastruktúra, közlekedés, közművek stb. 

Ideiglenes konténeriskola Budakalászon a 
kapacitásproblémák enyhítésére 



  NINCS AZ A PÉNZ… 
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A Kormány széleskörűen támogatja az agglomerációs 
települések infrastruktúra-fejlesztéseit, ugyanakkor a 
lehetőségei végesek. 

 

Az agglomerációs infrastruktúra-fejlesztéseknek ráadásul több 
negatív hatása van:  

1.  a volumen miatt rendkívül költséges 

2.  öngerjesztő: további kiköltözésre ösztönöz, ami újabb 
kapacitáshiányt szül, rontva az élhetőséget, életminőséget 

3.  a budapesti kapacitások egy része kihasználatlanná válik 



2. Budapesti fókusz 
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  A FÓKUSZ BUDAPESTEN 
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A másik irány a jelenlegi folyamat, vagyis az agglomeráció folyamatos 
bővülésének: 

 

LELASSÍTÁSA  realisztikus szemléletben 

MEGÁLLÍTÁSA  pozitivista szemléletben 

VISSZAFORDÍTÁSA félig utópisztikus szemléletben 

 

Ehhez Budapestet a jelenleginél is élhetőbb, 
kompakt várossá kell tenni. 



  AZ ÉLHETŐ, KOMPAKT VÁROS ISMÉRVEI 
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Jan Gehl világhírű dán várostervező szerint az 
élhető városok legfontosabb jellemzői: 

 

A cél a megfelelő egyensúly megtalálása, 
amely mellett a város élhető, ugyanakkor 
még rentábilis módon kiszolgálható. 

 
hagyományos nagyvárosias beépítés 

új típusú nagyvárosias beépítés 

kertvárosi jellegű beépítés 

2-2,5 

1,2-1,6 

0,3-0,4 

Jellemző beépítési sűrűségek 
típuscsoportonként: 

Forrás: Élhető Szomszédságok Tanulmány 
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Ezt a célt a Kormány már eddig is számos 
intézkedéssel támogatta, és további fejlesztések 

is folyamatban, illetve tervben vannak… 



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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MARGIT-SZIGET 

2016 – 2017 

2,6 Mrd Ft 

296 db fa telepítése, 78 150 
m2 zöldfelület megújítása 



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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ORCZY-KERT 

2017 – 2018 

2,9 Mrd Ft 

172 515 m2 megújult 
zöldfelület, 789 db új fa 



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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MOME CAMPUS 

2014 – 2019 

341 M Ft 

8 500 m2 megújult 
zöldfelület, 158 db új fa 



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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MILLENÁRIS SZÉLLKAPU 

2017 – 2020 

5,4 Mrd Ft 

területen cserjetelepítés, 
650 m2 tó kialakítása 

26 000 m2 új közpark, 355 
db új fa, 5 400 m2  



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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VÁROSLIGET ZÖLDTERÜLETÉNEK 
FEJLESZTÉSE 

2014 – 2023 

15 Mrd Ft 

560 000 m2 megújult 
zöldfelület, 1 000 db új fa 

Egyes projektelemek megvalósítása folyamatban 



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓJA 

2012 – 2014 

7,5 hektár terület, 23 000 
m2 megújult zöldfelület 

A Steindl Imre Program I. üteme keretében 
megvalósult fejlesztés 



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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ERZSÉBET TÉR MEGÚJÍTÁSA 

2006 és 2013 – 2014 

kulturális és vendéglátó 
egységek átalakítása 

25 000 m2 új zöldfelület, 
burkolatok és sétányok,  



  ZÖLDTERÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE 
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MADÁCH TÉR MEGÚJÍTÁSA 2013 – 2014 

Előtte egy nagy parkoló Utána közösségi tér 



  TOVÁBBI ZÖLD PROJEKTEK FOLYAMATBAN 
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Előkészítés-tervezés alatt álló projektek: 
– Városmajori közpark 
– Gellért-hegyi közpark 
– Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág revitalizációja 
– Ferencvárosi szabadidő- és sportpark 
– Csepeli közpark 
– Déli Körvasút környezetrendezése 
– Dél-pesti zöldfolyosó és kerékpárút 

Megvalósítás alatt álló projektek: 
– Normafa park 
– Városliget záró (IV.) ütem 



  POTENCIÁLIS BARNAMEZŐS FEJLESZTÉSEK 
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Rozsdaövezeti rehabilitáció – az elérhető lakhatás jegyében 

– Budapest 23 vasútállomása 660 hektár területet foglal el a városból. 

– Ebből közel 200 hektár, többségében állami tulajdonú terület kihasználatlan. 

– Csak Rákosrendezőn 100 hektár várja a megújulást. 

 A terület rehabilitációja nagyságrendileg 1,5 millió m2 új beépítést jelenthet, 
30 hektár új zöldterülettel. 

– Megújulhat továbbá a 3 nagy pályaudvar környezete. 

– Potenciális fejlesztési területek még: volt Józsefvárosi pu., Soroksári úti és 
Ferencvárosi rendező pu., Kelenföld vasútállomás. 
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… az élhető és kompakt város szellemében 2010 
óta a városon belüli közlekedés is jelentős 

fejlődésen ment keresztül. 



  1-ES ÉS 3-AS VILLAMOS VONALÁNAK 

FEJLESZTÉSE 
1-es villamos rekonstrukciója és déli 
meghosszabbítása két ütemben (+5 km) 

– Meglévő szakasz felújítása, 
akadálymentesítése, füvesítéssel (2014) 

– Meghosszabbítás a Fehérvári útig (2015) 
– Meghosszabbítás az Etele térig (2019) 

3-as villamos rekonstrukciója 

– A Mexikói úti és a Gubacsi úti végállomás 
között több ütemben megújuló 
villamospálya, füves vágányszakasszal 
(2014) 
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55,4 Mrd Ft 



  BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT 

Projekttartalom 

– Bem rakparti ág: a Margit híd és a Batthyány 
tér összekötésével közvetlen kapcsolat 
Óbuda és Újbuda között 

– Széll Kálmán téri ág: megépítése közvetlen 
összeköttetést teremt Buda északi és déli 
része között 
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2014 – 2015 

15,9 Mrd Ft 

 Csökkenő utazási idő 
 Kiszámíthatóbb menetrend 
 Színvonalasabb utazási körülmények 



  M4-ES METRÓ BEFEJEZÉSE 

Előzmények 

– 1972: a metróvonal építésének ötlete 
– 1996: Megvalósíthatósági Tanulmány 
– 2006: elindul a kivitelezés 
– 2010-től Tarlós István vezetésével a 

szerződések felülvizsgálata, újratárgyalás 

 
Projekttartalom 

– Kelenföld vasútállomás és a Keleti 
pályaudvar között épült, 10 állomással, 
7,4 km hosszú alagútpárral  

– Járművezető nélküli, teljesen automata 
vonatvezérlésű metróvonal 40 

2006 – 2014 

385 Mrd Ft 



  M3-AS METRÓ REKONSTRUKCIÓJA 

– Északi szakasz, Újpest-központ és Lehel tér állomások között            Elkészült (2019. márc.) 
– Középső szakasz, Lehel tér és Nagyvárad tér állomások között          Folyamatban (2022. vége) 
– Déli szakasz, Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest állomások között    Elkészült (2020. okt.) 
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2017 – 2022 

219,5 Mrd Ft 

Fotó: We Love Budapest (Csudai Sándor) – Forgách utca Fotó: www.magyarepitok.hu  – Kőbánya-Kispest Fotó: www.m3metrofelujitas.hu – 
Corvin-negyed (2021. tavasz) 

Rekonstrukció három 
ütemben 



  A JÁRMŰÁLLOMÁNY MEGÚJÍTÁSA 

Mintegy 900 új jármű a budapesti  
közösségi közlekedésben 

+ 103 elővárosi vonat 
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2010 –  

Több, mint 600 Mrd Ft 

KISS emeletes motorvonatok 

Stadler FLIRT motorvonatok 

Skoda-Solaris trolibuszok 

Mercedes Citaro buszok 

CAF villamosok 

Alstom szerelvények 
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Sőt, még tovább fejlődhet... 



  PESTI ALSÓ RAKPART MEGÚJÍTÁSA I. 
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Előzmények 

– 2013: Tarlós István idején indult a munka 

– 2015: sikeres tervpályázat lebonyolítása 

– 2018: engedélyes tervek elkészültek, majd a 
folyamat – már az új városvezetés alatt – leállt 

– 2021: a Kormány átvállalta a fejlesztést a 
Fővárostól (BFK mint megvalósító, Kormány 
mint finanszírozó) 

Kivitelezés: 2024. II. né.-ig 
(több ütemben) 

Tervezés: 2022 II. né.-ig 



  PESTI ALSÓ RAKPART MEGÚJÍTÁSA II. 
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Projekttartalom (FKT-döntés értelmében) 

– Pesti alsó rakpart humanizálása, új sétány, új 
közterek, új zöldfelületek létrehozása a Kossuth 
Lajos tértől a Bálnáig 

 A Kossuth tér – Fővám tér közötti szakasz a korábbi 
RAK-PARK projekt, amelynek engedélyezési tervei 
2018-ban elkészültek 

– Széchenyi István tér megújítása 

– A Belgrád rakparti szakaszon a 2-es villamos 
pályájának megújítása 

– Közraktár utca megújítása 

Id. Antall József rakpart 

Belgrád rakpart 



  AUTÓMENTES VÁROSLIGET 
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  BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT – II. ÜTEM 

Projekttartalom 

– 2,8 km új kétvágányú villamospálya, ebből 
1,2 km füvesített burkolattal 

– 7 új akadálymentes megállóhely 

– Rakparti szakaszok rendezése (sétány, fasorok 
lehető legteljesebb megőrzése, kerékpáros 
infrastruktúra stb.) 
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Kész tervek 2021 végéig 

Újratervezés: 282,9 M Ft 

A fejlesztést a Kormány 2021-ben vállalta át a 
Fővárostól  



  ÚJ HÍD IS ÉPÜLHET BUDAPESTEN 

A Galvani utca térségében megépítendő 
Duna-híd szükségességét az 1980-as évek 
óta szakmai konszenzus övezi. 
 
2017–2018-ban nemzetközi tervpályázat 
került lefolytatásra (a 19. század vége óta 
először!), 17 fős mezőnnyel. 
 
A győztes terveket az UNStudio és a 
BuroHappold Engineering szállította. 
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  AZ ÚJ HÍD JELENTŐSÉGE 

A belváros forgalomcsillapítása, naponta 
akár 55.000 személygépkocsival! 

A dél-budapesti térség fejlesztésének 
elősegítése. 

Direkt kapcsolat kialakítása a XI. és a XXI. 
kerület, a IX. kerület déli része, a XX. és 
XIX. kerületek északi része, illetve a X. 
kerület között.  

Új villamoshálózati kapcsolat létrehozása 
Dél-Budapesten. 
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Kapcsolódó úthálózat 
kivitelezése: 2024 – 2026 

Híd kivitelezése: 2023 – 2025  
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A Kormánynak a Budapestről már kiköltözött, de 
napi szinten a fővárosba ingázók közlekedési 

problémáira is van válasza. 



Budapesti Agglomerációs 

Vasúti Stratégia (BAVS)  
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  A BAVS ALAPJAI 

Tervezési terület: Budapest és annak 
agglomerációs térsége 
 
Időtáv: az elkövetkező 20 éves időszak 
 
Elsődleges cél: a fenntartható közlekedési 
rendszer előmozdítása, a vasúti rendszer 
használatának és hatékonyságának 
maximalizálása 

Forrás: BAVS 

A Stratégia jövőképe 
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  BAVS – INTÉZKEDÉSI TERV (AGGLOMERÁCIÓ) 
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Ssz. Projekt címe Státusz 
1. Kelenföld – Törökbálint kapacitásbővítés Előkészítés 2023-ig befejeződik  
2. Központi forgalomirányítás, központi utastájékoztatás kiépítése a 70, 100a vasútvonalakon Előkészítés 2023-ig befejeződik  
3. Óbuda – Kaszásdűlő kapcsolat fejlesztése (2. számú vasútvonal és H5 jelű HÉV-vonal integrációja) Előkészítés 2023-ig befejeződik  
4. Rákospalota-Újpest - Vácrátót - Vác vasútvonal fejlesztése Előkészítés 2023-ig befejeződik  
5. Elővárosi vasúti járműcsere program Előkészítés 2023-ig befejeződik  
6. Soroksár – Kunszentmiklós-Tass 2. vágány létesítése, vonalfelújítás Előkészítés 2023-ig befejeződik  
7. Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal fejlesztése Előkészítés 2023-ig befejeződik  
8. Budapest-Nyugati – Dunakeszi-Gyártelep szakasz fejlesztése Előkészítés 2022-ben kezdődik 

9. 
A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek 
elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztése 

Előkészítés 2023-ig befejeződik  

10. Százhalombatta - Ercsi elágazás egyszerűsített felújítása Előkészítés 2024-2027 között tervezett 

11. 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának megvalósítása (Új nyomvonalon 
kétvágányú, villamosított vasúti pálya építése Kőbánya-Kispest és Monor állomások között, repülőtéri 
állomás létesítése) 

Előkészítés folyamatban, befejezése 
területhasználati megállapodás függvénye 

12. Kelenföld állomás és térsége - kapacitás biztosítása átmenő vonatok számára Előkészítés 2024-2027 között tervezett 
13. Elővárosi járműelőkészítő, karbantartó és tároló funkciók elővárosi fordítóállomásokra telepítése Előkészítés 2024-2027 között tervezett 
14. 1. számú, 70. számú és 120a. számú vasútvonalakon állomások és megállóhelyek akadálymentesítése Előkészítés 2024-2027 között tervezett 
15. Budapest (és elővárosi térségének) tehervonati elkerülése (V0 vasútvonal) Előkészítés 2021-ben kezdődik 

16. További kapacitásbővítés a 80a és a 120a vasútvonalon Előkészítés 2024-2027 között tervezett 
17. 80a, 120a számú vasútvonalak és a 100a számú vasútvonal közötti vasúti kapcsolat fejlesztése Előkészítés 2028-2035 között tervezett  
18. H5, H6, H7 jelű HÉV-vonalak korszerűsítése Előkészítés  2023-ig befejeződik  
19. HÉV járműcsere program Előkészítés  2023-ig befejeződik  
20. A H6 és H7 jelű HÉV-vonalak bevezetése Pesterzsébetről és a Kvassay hídtól a Kálvin térig Előkészítés 2023-ig befejeződik  
21. H8 H9 HÉV-fejlesztés I. ütem Előkészítés 2021-ben folytatódik  

Megjegyzés: a projektlista a menedzsment típusú intézkedéseket nem tartalmazza. 



  P+R ÉS B+R PARKOLÓK FEJLESZTÉSE I. 
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A BAVS mellett a Budapest Fejlesztési Központ megbízásából 2020-ban P+R, B+R 
tanulmány is készült. A vizsgálat fókuszában Budapest elővárosa állt: 

 11 vasútvonal és 4 HÉV-vonal, 
 108 település összesen 171 állomása és vasúti megállója, 
 cél: a meglévő parkoló- és tárolóhelyek számának, a jelenlegi igények, illetve annak vizsgálata, hogy a 

fejlesztések után mennyivel használnák többen a P+R-eket és B+R-eket. 

A tanulmányra alapozva elindult az agglomerációs P+R, B+R fejlesztési program, 
amelynek keretében az agglomerációban mintegy 3.000 új P+R és 2.000 új B+R tároló 
létesülhet. 2022 második feléig tervezés, ezt követően építkezések. 

A már tervezés alatt álló kötött pályás fejlesztésekkel együtt összesen közel 10.000 P+R és 
több mint 8.000 B+R férőhely előkészítése zajlik vagy kezdődik meg rövidesen a 
budapesti külső kerületekben és az agglomerációban. 



  P+R ÉS B+R PARKOLÓK FEJLESZTÉSE II. 
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  REGIONÁLIS KERÉKPÁROS STRATÉGIA 

KÉSZÍTÉSE 
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Vízió: a közlekedési célú 
kerékpározás erősítése az 
agglomerációban 
 
Feladat: forgalomtechnikai 
változások, szükséges 
beruházások (kerékpárút, 
útépítés) bemutatása 
 
A kerékpáros stratégia 
2022 végéig készülhet el, a 
vasúti stratégiára építve. 



  VASÚTI UTASFORGALMI POTENCIÁL 

A teljes fővárost és térségét érintő vasúti 
utazások száma a jelenlegi 289 ezer helyett 
naponta több, mint félmillió utas lehet, ami 
összesen 80%-os bővülés. 
 
A vasúti fejlesztések hatására a 755 ezerből 
mintegy 115 ezer személygépkocsiról módot 
váltó utasra lehet számítani (15%). 

57 
Forrás: BAVS 



  JELENTŐS IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉRHETŐ EL 

A vasúti rendszer teljesítménye, 
üzemeltetési hatékonysága, 
szolgáltatási szintje az intézkedések 
hatására jelentősen javul. 
 
Több viszonylat vonatkozásában is 
jelentős, átlagosan fél órás 
időmegtakarítás érhető el. 
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  BAVS – ELVÁRT EREDMÉNYEK 
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Forrás: BAVS 
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Egyes ügyek ugyanakkor nem kormányzati 
hatáskörbe tartoznak, ezek kapcsán várjuk az 

önkormányzati javaslatokat! 
 

Példaként: kerékpárutak fejlesztését célzó városi stratégia kidolgozása 
(a Kormány által indított, kidolgozás alatt álló regionális kerékpáros 

stratégiával párhuzamosan) 



További megoldandó feladatok 
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Költség: 
6 ezer Ft/év 

Költség: 
7,11 millió Ft/év 

  PARKOLÁSI HELYZET 
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Valós értékű közterület-használat 

– A belvárosi kerületekben a lakosoknak kb. 2 
ezer Ft/gépjármű az éves várakozási díj. 

– Egy kisebb terasznyi terület ez alapján a 
gépjárművek számára 6 ezer Ft évente, 
miközben vendéglátás/turisztikai célra  
több, mint 7 millió Ft! 

– A fentiek alapján 1 db gépjármű 
várakozóhely valós értéke közel 200 ezer Ft 
lenne havonta!  

Egységes, intelligens parkolási rendszer 



  KÖZTERÜLETEK ÚJRAGONDOLÁSA I. 
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Az egyéni autós közlekedés/ingázás 
nem hely- és erőforrástakarékos 
megoldás! 

 

Az egyre növekvő számú ingázó 
következtében a nagyvárosi közlekedés 
egyre kevésbé fenntartható. 

Forrás: Fabian Todorovic (Urban Justice) 



  KÖZTERÜLETEK ÚJRAGONDOLÁSA II. 
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Kossuth Lajos utca (Rákóczi úti 
tengely) újragondolása 

Felüljárók kérdése – városképet 
romboló sebek 

1948 

Napjainkban 



Az elérendő célok összegezve: 
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 Élhető környezet biztosítása az emberek számára, 
többek között zöldfelületi fejlesztésekkel 

 A közlekedés környezetbarát módon történő fejlesztése 

 A város vonzerejének növelése 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


