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1. Vezetői összefoglaló  

1.1. Feladat meghatározása, felülvizsgálat tárgya 

A tervezési szerződés értelmében a nyertes ajánlattevő feladata a BKK Zrt. által tervezett M2 metró és 
a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a Rákoskeresztúri szárnyvonal korábban elkészült 
megvalósíthatósági tanulmány (készítés évei: 2013-2014) felülvizsgálatának elkészítése. 

A tervezési szerződés értelmében a projekt ütemezése a következő: 
 M2 és gödöllői HÉV összekötésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata 
 Rákoskeresztúri ágra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálata (jelen 

anyag) 
 Tanulmányterv véglegesítése és leszállítása a gödöllői ágra vonatkozóan (jelen anyag) 
 Tanulmányterv véglegesítése és leszállítása a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan 

A projekt közvetlen vizsgálati területe az M2 metróvonal, a H8 és H9-es HÉV vonalak, a rákoskeresztúri 
szárnyvonal, valamint a Cinkotai és Fehér úti járműtelepek. 

1.1.1. A felülvizsgálat projektszintű főbb céljai 

 A rákoskeresztúri szárnyvonal a projekt része kell legyen. Akár ütemezett kiépítés mellett, de 
az illeszthetőségének biztosítása elengedhetetlen. (A korábbi tanulmányban a szárnyvonal 
megépítése a Megrendelő által elvetésre került.) 

 Műszaki-gazdasági szempontú racionalizálás, valamint a többlépcsős ütemezhetőség 
lehetőségének kiemelt vizsgálata. (A korábbi MT-ben ez utóbbi kevésbé volt hangsúlyos). 

 Az időközben felmerült új szempontok vizsgálata (pl. Hungaroring). 

1.1.2. A felülvizsgálat főbb tárgya 

M2-GHÉV projektelem: 

 Örs vezér tere és környezetének kialakítása (Pillangó u. – Thököly út között) 
 Energiaellátás és jármű 
 Csömöri szárnyvonal jövője 
 Hungaroring kapcsolat 
 Ütemezhetőség  

o Külső szakasz (Cinkota – Gödöllő között és Csömöri szárnyvonal) 
o Rákoskeresztúri szárnyvonal 

Rákoskeresztúri szárnyvonal projektelem: 

 Nyomvonal 
 Kiágazási lehetőségek  
 Állomások kialakítása és helye, kapcsolatok 

1.1.3. A két projekt közlekedési rendszerszintű főbb célkitűzései 

 Közúti közlekedéssel szemben is versenyképes menetidővel rendelkező, átszállásmentes 
kapcsolat megvalósítása az agglomeráció/budapesti kerületek és a belváros között. 

 Átjárható kötöttpályás rendszer létrehozása, interoperábilitás 
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 A XXI. század elvárásainak és műszaki színvonalának megfelelő városi-elővárosi közlekedési 
rendszer létesítése. 

 A területi és települési kohézió erősítése (munkahelyek, jobb elérhetőségének biztosítása). 
 Módváltás (P+R, B+R) feltételeinek megvalósítása. 
 Az érintett vonal akadálymentesítése. 
 A mai kor igényeinek megfelelő korszerű, akadálymentes, utasbarát járművek beszerzése a 

HÉV mai vonalára. 
 A gyorsvasúti vonal megbízható és biztonságos működtetésével, korszerűsítésével, 

fejlesztésével élhető közterületek létrehozása. 
 Az átszállásszám és az átszállási idő csökkentése, az átszállási pontok színvonalának javítása, 

különösen az Örs vezér terén. 
 Modal split javítása, a belváros közúti terheltségének csökkentése 
 A kötöttpályás közlekedés fejlesztésével a környezeti terhelések (levegő, zaj, talaj, stb.) 

csökkentése. 
 Valós idejű utastájékoztatás kiépítése a HÉV-vonalon. 
 A helyi forgalmat továbbra is kiszolgáló, a gyorsvasúti rendszert kiegészítő, összehangolt 

ráhordó autóbusz hálózat létrehozása. 
 Ütemezett megvalósítás lehetőségének biztosítása. 
 Beruházási és üzemeltetési költségét tekintve költséghatékony rendszer megvalósítása. 
 

 
1.1. ábra A projekt területe 

1.2. Előzmények összefoglalása 

Az M2 metró és Gödöllői HÉV összekötésének lehetséges műszaki kialakításai és hatásai a korábbi 
tanulmányban vizsgálat alá kerültek, mely jelen dokumentációnak előzményét képezi. A korábbi 
tanulmány a következő táblázatban (2.1. táblázat) összefoglalt munkarészeket tartalmazta. Az 
előzményanyagok összefoglalását a 2. fejezet tartalmazza részletesebben. 
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Tervszint Dátum Munkarészek 
Döntés-előkészítő 

tanulmány 
2014. január  Helyzetelemzés 

 Döntés-előkészítő tanulmány – dokumentáció 
 Döntés-előkészítő tanulmány – tervrajzok 
 Előzetes környezetvédelmi változatelemzés 

Műszaki tanulmányterv 2015. 
szeptember 

 Műszaki tanulmányterv – dokumentáció 
 Műszaki tanulmányterv – tervrajzok 
 Előzetes vizsgálati dokumentáció 
 Területfejlesztési munkarész 
 Jármű 
 Járműtelep 
 Az M2 metró akadálymentesítése 
 Előzetes régészeti hatásvizsgálat 

Részletes 
megvalósíthatósági 

tanulmány 

2015. 
szeptember 

 Részletes megvalósíthatósági tanulmány – dokumentáció 

Megvalósíthatósági 
tanulmány felülvizsgálat 

2017. 
szeptember 

 Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálat - 2-es metró és 
a gödöllői HÉV összekötése 

 Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálat – 
Rákoskeresztúri szárnyvonal 

1.1. táblázat Előzmény dokumentációk összefoglalása 

 

 

1.2. ábra  A korábbi tanulmányterv (2014) vonalvezetése a budapesti szakaszon 

1.3. Változatelemzés ismertetése 

Mivel a tanulmányterv elsősorban a műszaki megvalósíthatóságra koncentrál, ezért a teljes 
változatelemzés és annak módszertana a „Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálat - 2-es metró és 
a gödöllői HÉV összekötése” c. dokumentációban (2017) található meg. 

A dokumentációban a következő főbb elemekre készült változatelemzés: 

 Örs vezér tere és környezetének kialakítása (Pillangó u. – Thököly út között): összesen 8 db 
változat, kiválasztott változat a „V4” változat, melynek főbb műszaki tartalma 

o 2-es metró és a gödöllői HÉV az Örs vezér terén magasban kerül összekötésre, Örs 
vezér tere új metró állomás a Sugár mellett kerül kialakításra, 

o a 2-es metró betétjárati végpontja Rákosfalva állomásig (Szentmihályi út) kerül 
meghosszabbításra, itt a metró szerelvények egy négyvágányos állomáson fordulnak, 

o jelenlegi metró végállomás megszűnik. 
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További részletesebb műszaki tartalmat lásd 1.5 fejezetben. 
 Energiaellátás: összesen 2 db változat, kiválasztott változat az 1500 V DC 
 Csömöri szárnyvonal jövője: Csömör feltárása a jelenlegi HÉV pálya helyén épített autóbusz 

úton történik majd 
 Hungaroring kapcsolat: összesen 2 db változat, preferált változat a szilasligeti kiágazás 

 

1.3. ábra  A jelenlegi tanulmányterv (2017) vonalvezetése a budapesti szakaszon 

1.4. A projekt forgalmi viszonyai 

1.4.1. Forgalmi rend 

A 2-es metró betétjárati végpontja Rákosfalván kerül kialakításra melyen túl ún. hibrid szerelvények 
közlekednek Cinkotáig és Gödöllőre. A forgalmi vizsgálatok azt mutatták, hogy Gödöllő irányából a 
szolgáltatási színvonal fenntartása és javítása érdekében a reggeli csúcsidőszakban 10 perces követés 
szükséges. Ez azért is fontos, hogy a 30 percnél hosszabb ideig utazók számára biztosítható legyen a 
megfelelő számú ülőhely. A reggeli- és a délutáni csúcsidőben a hibrid szerelvények 3+3 kocsival 
közlekednek Gödöllőre. A viszonylatszervezést a reggeli csúcsidőszakban az 1.16. ábra mutatja. Az 
összekötött metró-HÉV vonalon az alábbi viszonylatok közlekednek: 

 Déli pályaudvar – Gödöllő, 
 Déli pályaudvar – Cinkota, 
 Déli pályaudvar – Örs vezér tere. 
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1.4. ábra A kiválasztott változat viszonylatszervezése csúcsidőszakban 

Csúcsidőn kívül Cinkota – Gödöllő viszonylaton 3 kocsis szerelvények közlekednek. A szerelvények 
össze- és szétcsatolása Cinkota állomáson történik, ahol a vágányhálózat alkalmas ezen technológiai 
mozgásokra. A csúcsidőszakon kívüli viszonylatszervezést a 1.17. ábra szemlélteti.  

 

1.5. ábra A kiválasztott változat viszonylatszervezése csúcsidőn kívül 
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Menetidő 
Az Örs vezér téri átszállást is számítva 15 perc menetidő megtakarítás várható Gödöllő és Déli pu. 
között, a menetidők jellemzően kb. 30%-kal csökkenek. 
 

 

1.6. ábra Tervezett menetidők az összekötött gyorsvasúti vonalon 

 

  

1.2. táblázat Tervezett viszonylatok menetideje (Déli pu.–Gödöllő vá.) 

Érkezik Indul Érkezik Indul Érkezik Indul
Déli pályaudvar 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Puskás Ferenc stadion 0:14:30 0:15:00 0:14:30 0:15:00 0:14:30 0:15:00
Pillangó utca 0:16:35 0:16:55 0:16:35 0:16:55 0:16:35 0:16:55
Örs vezér tere 0:18:20 0:18:50 0:18:20 0:18:50 0:18:20 0:18:50
Rákosfalva 0:20:00 0:20:00 0:20:20 0:20:00 0:20:20
Egyenes utcai ltp. 0:21:25 0:21:45 0:21:25 0:21:45
Sashalom, Thököly út 0:23:15 0:23:35 0:23:15 0:23:35
Mátyásföld, Jókai Mór utca 0:25:05 0:25:35 0:25:05 0:25:35
Mátyásföld, Erzsébetliget 0:26:55 0:27:15 0:26:55 0:27:15
Cinkota 0:28:55 0:28:55 0:29:25
Ilonatelep 0:30:45 0:31:05
Kistarcsa, kórház 0:33:10 0:33:30
Kistarcsa 0:34:50 0:35:10
Zsófialiget 0:36:00 0:36:20
Kerepes 0:37:25 0:37:45
Szilasliget 0:39:50 0:40:10
Mogyoród 0:43:10 0:43:30
Szentjakab 0:45:15 0:45:35
Gödöllő, Erzsébet park 0:49:10 0:49:30
Gödöllő, Szabadság tér 0:50:40 0:51:10
Gödöllő, Palotakert 0:53:30 0:53:50
Gödöllő 0:54:50

Megállók neve

Menetidő

Metró Cinkota Gödöllő
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1.3. táblázat Tervezett viszonylatok menetideje (Gödöllő vá.–Déli pu.) 

A tervezett viszonylatok és menetendi struktúra kialakításának szerelvényigénye a következő: 12 
metró és 23 hibrid szerelvény, ebből csúcsidőben 10 metró és 19 hibrid szerelvény közlekedik.  

Érkezik Indul Érkezik Indul Érkezik Indul
Gödöllő 0:00:00
Gödöllő, Palotakert 0:01:00 0:01:20
Gödöllő, Szabadság tér 0:03:35 0:04:05
Gödöllő, Erzsébet park 0:05:15 0:05:35
Szentjakab 0:09:10 0:09:30
Mogyoród 0:11:20 0:11:40
Szilasliget 0:14:40 0:15:00
Kerepes 0:17:05 0:17:25
Zsófialiget 0:18:20 0:18:40
Kistarcsa 0:19:30 0:19:50
Kistarcsa, kórház 0:21:15 0:21:35
Ilonatelep 0:23:55 0:24:15
Cinkota 0:00:00 0:25:45 0:26:15
Mátyásföld, Erzsébetliget 0:01:40 0:02:00 0:27:55 0:28:15
Mátyásföld, Jókai Mór utca 0:03:20 0:03:50 0:29:35 0:30:05
Sashalom, Thököly út 0:05:15 0:05:35 0:31:30 0:31:50
Egyenes utcai ltp. 0:07:10 0:07:30 0:33:25 0:33:45
Rákosfalva 0:00:00 0:09:05 0:09:25 0:35:20 0:35:40
Örs vezér tere 0:01:10 0:01:40 0:10:35 0:11:05 0:36:50 0:37:20
Pillangó utca 0:03:05 0:03:25 0:12:30 0:12:50 0:38:45 0:39:05
Puskás Ferenc stadion 0:05:05 0:05:35 0:14:30 0:15:00 0:40:45 0:41:15
Déli pályaudvar 0:20:05 0:30:00 0:56:15

Megállók neve

Menetidő
Metró Cinkota Gödöllő
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1.7. ábra Utazási láncok összehasonlítása Gödöllő – Budapest, Nagykörút között (projekt eset) 

1.4.2. Modellezési eredmények 

Az M2-es metró és a H8-9-es HÉV összekötésére összközlekedési modellel (EFM) forgalmi és 
menetrendi elemzés készült, amely mellé elkészült egy ráhordó autóbusz-hálózat is. A felszíni hálózat 
módosításai a helyi autóbusz-viszonylatok átszervezésével, míg helyközi viszonylatok esetén egyes 
vonalak rövidebb útvonalon közlekedtetésével történt. Az egyes főbb paraméterek az alábbi táblázat 
és ábra foglalja össze. 

   
Eljutási idő változás -11 500 óra/nap 
Átszállásszám változás -24 800 db/nap 
Utaskilométer változás 129 200 ukm/nap 
Új jármű futásteljesítmény 
változás 7 895 vonatkm/nap 

Metró jármű futásteljesítmény 
változás -2810 vonatkm/nap 

Módváltók száma 6 853 utas/nap/kétirány 
1.4. táblázat  A modellezési eredmények összefoglalása 
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1.8. ábra  A kiválasztott változat terhelési különbségábrája 
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1.5. Kiválasztott változat műszaki ismertetése 

A 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötésével létrejövő gyorsvasúti rendszer magassági 
vonalvezetésében lényeges változás a Pillangó utca állomástól Cinkota állomásig következik be. 

Pillangó utca állomástól Cinkotáig haladva, a következő módon váltakozik a nyomvonal a felszíni, kéreg 
és magasvezetés között: 

 A meglévő nyomvonalon a Puskás Ferenc Stadion állomást követően érkezünk meg felszínen 
a Pillangó utcai megállóhelyre (nincs változás a jelenlegi állapothoz képest).  

 A gyorsvasút az Örs vezér terét felülről keresztezi, Örs vezér tere állomás a +1 szinten 
található.  

 Rákosfalva megállóhelyet újra szintben érjük el (a 2-es metró betétjárati végállomása ide 
helyeződik át), majd ezt követően Egyenes utcai lakótelep megállóhelyen már a felszínre 
érkezünk. Innen a nyomvonal lényegében megegyezik a korábbi tanulmánytervben (2014) 
szerepeltekkel.  

1.5.1. Pillangó u. állomás – Thököly út között 
A Pillangó utcai megállóhely után kezd el emelkedni a főpálya, az Örs vezér tere állomást 
magasvezetésben éri el. A meglévő metró végállomás elbontásra kerül, helyette új épül 
magasvezetésben a Sugár és az Árkád bevásárlóközpont között. A metrószerelvények fordítása 
Rákosfalva állomáson történik. Gödöllő felé haladva, az Örs vezér tere után a nyomvonal a rákosfalvai 
állomás előtt éri el a felszínt, majd szintben halad tovább, és a Sárgarózsa utca vonalában kerül újra 
föld alá, kéregvezetésben éri el az új Sashalom, Thököly úti megállóhelyet. 

Pillangó utca: A megállóhely a mai kialakításának megfelelően felszínen marad. 
Örs vezér tere: A megállóhely a tervezett állapotban magasban (+1 szintben) kerül kialakításra. 
Rákosfalva: A megállóhely a tervezett állapotban felszínen kerül kialakításra (a 2-es metró betétjárati 
végállomása ide helyeződik át). 
Egyenes utcai lakótelep: A megállóhely a tervezett állapotban felszínen kerül kialakításra. 
 

 
1.9. ábra  Kiválasztott változat funkciórajz, Pillangó u. állomás – Thököly út között 
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1.10. ábra  Örs vezér tere látványtervek 
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1.11. ábra  Örs vezér tere felszín látványtervek – „A1” változat 

 

1.12. ábra  Örs vezér tere felszín látványtervek – „B” változat 
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1.13. ábra  Örs vezér tere állomás alatti terület kialakítása 

 

 
1.14. ábra  Rákosfalva állomás és környezete látványterv 

1.5.2. Thököly út – Cinkota állomás között 
A nyomvonal ezen a szakaszon Mátyásföld, Jókai Mór utca megállóhelyig kéregben halad. Ezt követően 
a vonalvezetés ismételten feljön a felszínre és Mátyásföld, Erzsébetliget megállóhelyet követően már 
nem is tér vissza a föld alá. A felszínen maradva, a meglévő vonalvezetéssel megegyezően érkezünk 
Cinkota állomásra. 
Sashalom, Thököly út: A megállóhely a tervezett állapotban kéregben, -1 szinten kerül kialakításra. 
Mátyásföld, Jókai Mór utca: A megállóhely a tervezett állapotban kéregben, -1 szinten kerül 
kialakításra.  
Mátyásföld, Erzsébetliget: A megállóhely a tervezett állapotban felszínen kerül kialakításra. 
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Cinkota: A megállóhely a tervezett állapotban felszínen kerül kialakításra. 

1.5.3. Cinkota – Gödöllő végállomás között  
Ezen a szakaszon a magassági vonalvezetés nem változik. Lényegi változás, hogy Gödöllőn a 3-as úttal 
párhuzamosan a HÉV és a közút (3. sz. főút) helyet cserél. 

 

1.15. ábra  Kiválasztott változat funkciórajz, Budapest, Thököly út - Gödöllő között 
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1.16. ábra  Kiválasztott változat áttekintő helyszínrajz 

1.5.4. A közúti-vasúti átjárók fejlesztése 

Budapesten belüli szakasz 

A sűrűbb HÉV közlekedés miatt szükség van a közúti-vasúti átjárók fejlesztésére is. A közúti-vasúti 
átjárók biztonságosabbak lesznek, a közúti várakozási idők csökkenek, a vasút által generált 
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térelválasztó hatás csökken. A projektben a következő közúti átjárók jelentősebb fejlesztésére kerül 
sor. 

 

1.17. ábra Különszintű HÉV keresztezések - XVI. kerület 

Útátjáró megnevezése Település Meglévő állapot Tervezett állapot 
Kerepesi út - Keresztúri út - 
Szentmihályi út Budapest szintbeli átjáró különszintű átjáró 

Egyenes u. - Kerepesi út Budapest szintbeli átjáró szintbeli átjáró 
Lándzsa utca - Thököly út - 
Veres Péter út Budapest szintbeli átjáró különszintű átjáró 

Batsányi János utca – Veres 
Péter út Budapest szintbeli átjáró különszintű átjáró 

Baross Gábor utca - Veres 
Péter út Budapest szintbeli átjáró különszintű átjáró 

Ostoros út - Szabadföld út - 
Vidám vásár utca Budapest szintbeli átjáró különszintű átjáró 

Gazdaság út - Magtár utca - 
Szabadföld út Budapest különszintű 

aluljáró 
aluljáró szélesítése (1 sávból 2 sáv lesz + 

gyalogos közlekedés biztosítása) 
Szabadság út - Széchenyi 
utca Kistarcsa különszintű 

aluljáró 
aluljáró szélesítése (1 sávból 2 sáv lesz + 

gyalogos közlekedés biztosítása) 
Szabadság út - Széphegyi út 
(Vis Vitalis Hotel) Kerepes különszintű 

aluljáró 
aluljáró szélesítése (1 sávból 2 sáv lesz + 

gyalogos közlekedés biztosítása) 
Szabadság út - Táncsics 
Mihály út (Gödöllő, 
Erzsébet park H) 

Gödöllő szintbeli átjáró átjáró átépítése, vasúti keresztezés 
megszüntetése 

Szabadság út - Vasút sor  Csömör különszintű 
aluljáró 

aluljáró szélesítése (1 sávból 2 sáv lesz + 
gyalogos közlekedés biztosítása) 

1.5. táblázat Útátjárók  

  

Kerepesi út - 
Keresztúri út - 

Szentmihályi út 
(Rákosfalva H) 

Egyenes utca – 
Kerepesi út 

Lándzsa utca - 
Thököly út - 

Veres Péter út 
(Nagyicce H) 

Batsányi János út - 
Hősök fasora - 
Veres Péter út 
(Sashalom H) 

Baross Gábor utca 
- Veres Péter út 

(Mátyásföld 
Repülőtér H) 

Nógrádverőce út - 
Sarjú út - Veres 

Péter út 
(Mátyásföld alsó H) 

Ostoros út - Szabadföld 
út - Vidám vásár utca 
(Cinkota H) 

Különszintű átjáró 

Szintbeli átjáró 
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Budapesten kívüli szakasz 

A Budapesten kívüli szakaszon, Cinkota és Csömör között a Hunyadi János utcai átjáró fejlesztése 
továbbá a Szabadság úti aluljáró szélesítése valósul meg.  

A Budapesten kívüli szakaszon, Ilonatelep és Gödöllő között a lényeges beavatkozások Budapesttől 
Gödöllő irányában sorrendben a következőek: 

 Kistarcsa, Széchényi utca aluljáró szélesítése 
 Kerepes, Móra Ferenc utcai átjáró kombinált csomóponttá fejlesztése 
 Kerepes, Vis Vitalis Hotel közelében lévő aluljáró szélesítése 
 Szilasliget, Szilasligeti úti aluljáró szélesítése 
 Gödöllőn , a Tessedik Sámuel úttól kezdődően az Állomás útig a 3-as számú főút és HÉV 

nyomvonal helyet cserél egymással, ezáltal a Táncsics Mihály úti átjáró vasúti keresztezése 
megszűnik, Szabadság tér esetében pedig átkerül az Ady Endre sétányra. A Petőfi Sándor utca 
kinyitását mint lehetőséget mutatjuk be az anyagban, ezáltal létre jöhet egy új vasúti átjáró, 
továbbá a helycseréből adódóan az Állomás út válik kombinált csomóponttá, és a 3-as számú 
főút jelenlegi keresztezése megszűnik Palotakert megállóhely közelében megszűnik. 

 

Útátjáró megnevezése Település Meglévő állapot Tervezett állapot 
M0 autóút Budapest különszintű különszintű 
Raktár körút Csömör különszintű különszintű 
Széchenyi utca Kistarcsa különszintű különszintű 
Móra Ferenc utca Kistarcsa szintbeli szintbeli jelzőlámpás 
Vis Vitalis Hotel Kerepes különszintű különszintű 
Sólyom utca Kerepes szintbeli szintbeli 
Szilasligeti út  Kerepes különszintű különszintű 
Szár-hegyi út Mogyoród különszintű különszintű 
Gödöllői út Mogyoród szintbeli szintbeli 
Szentjakab  Mogyoród különszintű különszintű 
M31 autóút Gödöllő különszintű különszintű 
Madách Imre Szakközépiskola Gödöllő különszintű különszintű 
Tessedik Sámuel utca Gödöllő nincs különszintű 
Táncsics Mihály út Gödöllő szintbeli vasúti keresztezés megszűnik 
Szabadság tér Gödöllő szintbeli jelzőlámpás szintbeli jelzőlámpás 
Petőfi Sándor út Gödöllő nincs szintbeli jelzőlámpás 
Állomás út Gödöllő nincs szintbeli 

1.6. táblázat Átjárók a Budapesten kívüli szakaszokon 
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1.5.5. P+R és B+R parkolók létesítése 

A projekt megvalósítása után az alábbi P+R parkolók fognak rendelkezésre állni: 

 

1.7. táblázat A projekt után rendelkezésre álló B+R és P+R parkolók 

1.5.6. Jármű 

A tervezett vonalon a járművek közlekedési rendje a következő lesz: 

 az 5 kocsis ALSTOM szerelvény a mai formájában közlekedik (Déli pályaudvar – Örs vezér tere 
között). 

 az új elővárosi vonal, új kétáramnemű járművekkel közlekedik Déli pályaudvar – Gödöllő 
között, kialakításában alkalmazkodik a vegyes üzem követelményeihez. Ez geometriában, 
menetdinamikában és áramellátásban a metrószakaszon, a metróval való 
követelményrendszert jelenti. Az elővárosi szakaszon megengedett a szabályozott közúti 
keresztezés, eltérő a feszültségszint, nem kell megfelelni a zártpályás követelményeknek. 
Műszakilag az alábbi járművek specifikálása szükséges: 

o 60 m hosszú, háromkocsis, egyterű szerelvények, melyek a vonalon, utasokkal gyors 
szét- és összecsatolásra alkalmasak, vagy 

o 120 m hosszú, hatkocsis, egyterű szerelvények is közlekedtethetők. 

Megállóhely neve Megállóhely 
típusa

Tervezett 
B+R 

férőhely

Meglévő 
P+R 

férőhely

Tervezett 
jelentősebb 
többlet P+R 

férőhely

Összesen 
projekt után

Akadálymentesítés 
típusa (rámpa/lift)

Pillangó utca felszín 40 121 0 121 lift
Örs vezér tere magas 120 264 0 264 lift
Rákosfalva felszín 30 0 0 0 lift
Egyenes utcai lakótelep felszín 40 0 0 0 rámpa
Sashalom, Thököly út kéreg 60 0 123 123 lift
Mátyásföld, Jókai Mór utca kéreg 30 58 42 100 lift
Mátyásföld, Erzsébetliget felszín 30 0 8 8 rámpa
Cinkota felszín 60 165 58 223 lift
Ilonatelep felszín 20 0 0 0 lift
Kistarcsa, kórház felszín 30 0 155 155 rámpa/lift
Kistarcsa felszín 30 0 59 59 rámpa
Zsófialiget felszín 60 0 37 37 rámpa
Kerepes felszín 40 98 77 175 rámpa
Szilasliget felszín 50 0 20 20 rámpa
Mogyoród felszín 60 0 150 150 rámpa
Szentjakab felszín 10 0 31 31 rámpa
Gödöllő, Erzsébet park felszín 20 0 0 0 rámpa
Gödöllő, Szabadság tér felszín 60 0 0 0 rámpa/lift
Gödöllő, Palotakert felszín 15 0 100 100 rámpa
Gödöllő, végállomás felszín 105 121 82 203 rámpa

910 827 942 1769Összesen
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1.18. ábra Az összekötött metró-HÉV-vonalon közlekedő Alstom és az új szerelvények 

 

Szükséges járműszámok 

1. Összekötés Gödöllő – Déli pu. között (teljes projekt): új járműből legyártandó szükséges 
darabszám: 138 db kocsi (46 db 3 kocsis kisegység vagy 23 db 6 kocsi nagyegység). 5 kocsis 
Alstom szerelvényekből pedig 12 darabra van szükség. A maradék Alstom szerelvényekre a 
rákoskeresztúri szárnyvonal elkészültéig nincsen szükség. Ennek becsült költsége: 58,3 milliárd 
Ft. 

2. Összekötés Cinkota - Déli pu. (I. ütem): új járműből legyártandó szükséges darabszám: 102 db 
kocsi (34 db 3 kocsis kisegység vagy 18 db 6 kocsis nagyegység), 5 kocsis Alstom 
szerelvényekből pedig 12 darabra van szükség. A maradék Alstom szerelvényekre a 
rákoskeresztúri szárnyvonal elkészültéig nincsen szükség.  

Az ütemezett megvalósítás esetén a járműköltség (58,3 milliárd Ft) tehát a következőképpen oszlik 
meg: 

a.  I. ütemben 45,6 milliárd Ft, majd a  
b. II. ütemben (Cinkota – Gödöllő közötti szakasz fejlesztése) további 12,7 milliárd Ft. 

 
Járműigény, beruházási ütemenként összesítve: 

 
 

1.5.7. Járműtelep 

Az M2-GHÉV vonal kiszolgálásához szükséges járműállomány: 
 14 db 100 m hosszú ALSTOM 
 23 db 2 x 60m hosszú HIBRID 

azaz összesen 35 darab szerelvény elhelyezéséről, karbantartásáról és javításáról szükséges 
gondoskodni. A járművek tárolását, javítási és karbantartási feladatait két járműtelep (Fehér úti, 
Cinkotai) végzi. 
 

  

Szükséges 
járműmennyiség

Alstom 
szerelvény (db)

Új
szerelvény (db)

HÉV 
szerelvény (db)

Szükséges 
járműtárolás (db)

Járműtelepi férőhely 
kapacitás (db)

Meglévő járműállományból 
feleslegessé váló szerelvények (db)

I. ütem 14 18 5 37 40 8 db Alstom + 14 db HÉV
I. + II. ütem 19 18 5 42 40 3 db Alstom + 14 db HÉV
I + III. ütem 14 23 0 37 40 8 db Alstom + 23 db HÉV
I. + II. + III. ütem 19 23 0 42 40 3 db Alstom + 23 db HÉV
IV. ütem
V. ütem

A vasúti forgalmat nem érinti, a járművek számára és a járműtelepek kapacitására nincs kihatással
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Fehér úti járműtelep 

 

1.19. ábra Fehér úti járműtelep 

Az ALSTOM járművek valamennyi karbantartási és javítási feladatát elvégzi és a járművek tárolásáról 
gondoskodik. A HIBRID járművek karbantartási műveletei közül a legalacsonyabb szintűn kívül 
valamennyi beavatkozást és a javítási műveleteket végzi. Járműtárolás szempontjából elsősorban 
forgalmi, menetrendi okok miatt 6 db (120m) járművet tárol. A járműtelep technológiai átalakítása a 
projekt megvalósulás esetén üzembe állítani kívánt 120m hosszú szerelvények kiszolgálásához 
szükséges feltételek, minimálisan szükséges változtatások, korszerűsítések valósulnak meg: 

 Mosó berendezés korszerűsítése és alvázmosó berendezéssel történő kiegészítése, 
 Kerékpár sajtoló berendezés áthelyezése új önálló műhelycsarnokba, 
 Takarító ponk és tetővizsgáló pódium szükséges mértékben történő meghosszabbítása, 
 Felsővezetékes áramellátás kiépítése a karbantartó csarnok kijelölt vágányai felett. 

A meglévő próbapálya továbbra is jelenlegi helyén üzemel.  

Cinkota járműtelep 

A projekt megvalósulása esetén a jelenlegi cinkotai járműtelep teljes egészében elbontásra kerül. Az 
új Cinkota járműtelep technológiai feladata a hibrid (HÉV) járművek legalacsonyabb szintű 
karbantartási műveleteinek végzése, takarítás műveletek végzése, járműtárolás továbbá helyet biztosít 
a külső szakasz infrastruktúra üzemeltetéshez a biztosító berendezési, a felsővezetéki, és a 
pályafenntartási szakszolgálatoknak. A telephely a ma üzemelő Cinkota járműtelep helyén épül, a teljes 
jelenlegi infrastruktúra elbontását követően.  

 

1.20. ábra Tervezett Cinkotai járműtelep 
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A telephelyen két 120 m hosszú szerelvény befogadására képes karbantartó csarnok épül, továbbá a 
külső szakasz infrastruktúráját kiszolgáló szakszolgálatok kapnak külön épületeket. 

A telephely kialakításra rendelkezésre álló terület nem volt alkalmas arra, hogy folyamatos 
technológiai járműmozgást lehetővé tevő vágánygeometria létesüljön. A tároló vágányok nem átmenő 
rendszerűek és csak egy-egy szerelvény tárolására alkalmasak. 

Az alacsony szintű beavatkozások végrehajtásához technológiai gépészeti berendezések telepítésére 
nincs szükség. A járműmosó létesítését az alacsony járműszám nem indokolja. 

A szerelvények megfordítása miatt deltavágány kiépítése szükséges. A járműszerelvények 
megfordíthatóságát az üzemi érdekek miatt kell biztosítani. Jelenleg a Gödöllői HÉV vonalán a 
Rákosszentmihályi kiágazásnál van mód a szerelvények megfordítására. A projekt megvalósulása 
esetén ez a vágánykapcsolat elbontásra kerül, pótlásáról gondoskodni kell. A kiválasztott változat a 
telephelyen kialakított deltavágány, amely a lehető legkisebb mértékben veszi igénybe az Szilas-patak 
menti ökológiai folyosót. 

1.6. Környezetvédelmi összefoglaló 

Felszíni vizek szempontjából a kiválasztott változat minden patakkeresztezési ponton felszín feletti 
vezetésben halad és nagyjából merőleges a pálya az adott vízfolyás-szakaszra, így mederkorrekciókra 
előre láthatóan nem lesz szükség.  

Földtani közegre gyakorolt hatás szintén igen csekély, csak a Devecseri utca és László utca közötti 
~2800 m hosszú szakaszon létesülő kéregvezetés lehet számottevő, de jó minőségű termőtalaj nem 
lesz érintett. A felszín alatti vizek szempontjából fontos, hogy a nyomvonal több helyen, Kistarcsa, 
Zsófialiget, Szilasliget, Hungaroring, Gödöllő megállóhelyek környezetében a felszín alatti víz 
szempontjából „fokozottan érzékeny” besorolású területeken húzódik. Gödöllő területén vízbázis 
„külső védőövezete” is lehatárolásra került, melyet a pálya keresztez, itt mélyépítés jellegű 
beavatkozás nem javasolt. 

Tájvédelem tárgykörében az építés alatt a jelenlegi zöldfelületi rendszerben várhatók terhelő/károsító 
változások, ezek elsősorban az új területfoglalásoknál jelentkezhetnek. Zöldfelület igénybevételre a 
Cinkotai Járműtelep és a Hungaroring kiágazás esetében kell számítani. Kapcsolódó létesítményeket 
tekintve elsősorban a P+R parkolók kialakítása csökkenti a kialakult zöldfelületi rendszert. A fasorok, 
zöldfelületek pótlás nélküli megszüntetése, valamint az egyedi tájértékek megsemmisítése károsító. 
Üzemeltetés alatt számottevő hatások a tájra nézve nem várhatók, az üzem semleges.  

Az élővilág védelmét tekintve azokon a vonalszakaszokon, ahol a jelenlegi pálya felújítása történik, a 
helyi élővilág zavarásával kell számolni rövid távon. A Országos Ökológiai Hálózat érintettsége a 
Cinkotai Járműtelep fejlesztése esetén a legjelentősebb. Mindemellett az üzemvitelt segítő járműtelepi 
fejlesztési lehetőségek között a tervezett változat a legkedvezőbb. Sem az ökológiai folyosó 
természetes élőhelyét, sem a folyosó működését nem érinti jelentős mértékben. 

Az épített környezetet nézve a magasvezetésű szakasz kialakításának és karbantartásának minősége 
jelentősen befolyásolja a városképet a Kerepesi úton, mint városképi szempontból kiemelt útvonalon. 
A kéregvezetés, illetve a megállók felszín alatti építése jelentős területfoglalással jár, amely érintheti a 
környező házakat, épületeket statikai szempontból terhelve, esetleg károsítva azokat. Azonban a 
kéregvezetésű szakasz felszíni rendezése a vonal felett javítja a jelenlegi állapotokat, az új állomások 
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létrehozása pedig értékteremtő lehet az alkalmazott építészeti megoldásoktól függően.  A 
Szentmihályi út – Kerepesi út, illetve az Ostoros út – Vidámvásár út vonatkozásában részben lakóházas 
övezetben többlet területszerzésre is sor kerül az útátvezetés érdekében, mely megszüntető, terhelő 
hatású. A gödöllői műemléki területeket a beruházás közvetlenül nem érinti, de a régészeti lelőhely 
területén végzett kivitelezés során, várhatóan régészeti felügyelet szükséges.  A beruházás alapvetően 
az épített környezet jobb működéséhez segít hozzá, tehát általában javító jellegű. 

Jelenlegi állapotban a metró és a HÉV működése során közvetlenül nem bocsát ki légszennyező 
anyagokat, a levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatása az egyéb légszennyezést okozó 
közlekedési módok kiváltásában van, és mint ilyen, pozitív közvetett hatásként értelmezhető. 

A jelenlegi zajszámítási eredményekből megállapítható, hogy a meglévő közúti és HÉV közlekedéstől 
származó zajterhelés a zajtól védendő építmények előtt számos helyen meghaladja a megengedett 
határértékeket 

A távlati Örs vezér tere összekötés, a térszín feletti nyomvonalvezetés zajvédelmi szempontból 
kedvezőtlen az üzemelés alatt, a környező védendő lakóépületek (főleg a Kerepesi út 98 és 104 
magasabban található emeleteinek lakószobái) megnövekedett zajterhelést kapnak a magasvezetésű 
kötöttpályás közlekedéstől.  A nyomvonalon további számos helyen várható határérték túllépés; 
Kerepesi út 118, 136-138, 154/b lakóépületeknél, Egyenes utca környezete, Kerepesi út 170, 184 és 
198 lakóépületeknél, Lila utca 2. 

A határérték feletti zajterheléssel érintett zajtól védendő épületek esetében a létesítmény zajvédelmi 
intézkedést igényel. Az Örs vezér tere megállóhely után 285 m, a Rákosfalva megállónál 245 m hosszon 
és további 215 m hosszon a HÉV pálya félbefedése szükséges. Ezen kívül zajárnyékoló falak létesítésére 
van szükség a felsorolt határérték túllépéssel érintett helyszínek esetében, illetve létesíteni kívánt 
közúti felüljárókon a közeli lakóépületek felőli oldalon. 

További zajvédelmi intézkedésre a felszín alatti nyitott állomások esetében van szükség. Javasoljuk az 
állomások kereszt tartó elemeinek zajelnyelő elemekből történő kialakítását, valamint a megállóhely 
oldalfalát hangelnyelő burkolattal kialakítani. Az ismertetett zajvédelmi intézkedések betartásával a 
létesítmény nem okoz határértéken felüli zajterhelést a környező zajtól védendő épületek homlokzata 
előtt. 

A Csömöri szárnyvonal esetében a kötött pályás közlekedés kiváltása buszjáratokkal kedvezőtlenebb, 
a buszjáratok a kis forgalmú közutak zajkibocsátását jelentősen megnövelik. Az ott lakók zajkomfort 
érzetét lerontják. 

A Hungaroring kapcsolat esetében a tervezett nyomvonal kellően nagy távolságra kerül a környékbeli 
lakó épületektől, zajvédelmi intézkedések alkalmazása nem indokolt. 

Az M2 metró, illetőleg Gödöllői/Csömöri HÉV meglévő szakaszán jelenleg a közúti és a vasúti 
forgalomból származik rezgésterhelés, amely nem haladja meg a határértéket. A tervezett építés 
következtében az üzemelés során kialakuló rezgésterhelés várhatóan továbbra sem fogja meghaladni 
a határértékeket sem környezeti, sem szerkezeti rezgés szempontjából - az új, korszerű pálya és 
zajszegény kocsi szerelvény típus alkalmazásának következtében.  A részletes pályatervezés során nagy 
rezgésszigetelésű pályát javaslunk létesíteni a felszín alatti szakaszokon. 
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1.7. Beruházási költségek  

A beruházási költségeket az alábbi táblázat foglalja össze. A projekt teljes becsült költsége 212,5 
milliárd Forint. 

 

1.8. táblázat Beruházási költségek összefoglalása 

/A költségbecslések nem tartalmazzák Örs vezér tere felszíni átépítésének költségeit, valamint az egyes Örs vezér tere 
magasállomásokhoz kapcsolódó magasépítési beavatkozások (új metró állomás – Sugár között) költségeit sem, melynek 
becsült értéke  nettó 5,8  milliárd Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beruházási költségek becsült tervezői árak, melyek a további, 
részletesebb tervfázisokban (engedélyezési terv, kiviteli terv) során némiképp változhatnak és tovább pontosodhatnak! Az 
árak az általános műszaki gyakorlatban használt becsült nettó értékek, amelyek jelen projektre, és jelen gazdasági viszonyokra 
vannak vonatkoztatva./  

Pillangó u. - 
Szentmihályi út

Szentmihályi út - 
Thököly út

Thököly út - 
Cinkota áll. 

között

Cinkota áll. - 
Gödöllő között

Csömöri 
szárnyvonal

Szakasztól 
független 

tételek
Összesen

Hungaroring 
(opcionális)

Ütemek 106 677 428 III. ütem IV. ütem V.ütem

Biztosítóberendezés 1 611 400 438 100 2 458 500 4 080 000 8 588 000 952 700
Energiaellátás 1 227 500 736 500 4 319 000 9 450 000 15 733 000 690 000
Építészet 2 775 880 21 600 5 605 150 1 758 600 1 700 10 162 930 21 600
Épületgépészet 237 500 168 750 240 625 646 875
Kisajátítás 305 644 327 242 414 690 2 520 1 050 096 371 194
Környezetvédelem 1 975 000 7 920 307 540 60 168 2 350 628
Közművek 1 443 585 887 094 1 189 482 719 700 248 600 4 488 461 26 400
Közúti jelző 117 000 123 000 450 000 240 000 50 000 980 000
Különleges gépészet 75 000 125 000 275 000 475 000
Mozgólépcső, felvonók 756 250 425 000 425 000 90 000 1 696 250
Műtárgy 13 705 000 11 781 250 28 590 000 3 163 455 57 239 705 600 000
Segédüzemi villamos-energiaellátás 704 000 519 368 951 458 2 174 825
Útépítés/Forgalomtechnika 626 620 386 675 2 418 266 1 732 684 618 202 5 782 447 43 200
Vasút 4 084 920 2 538 960 8 096 900 16 744 795 313 410 31 778 985 2 652 000
Vasúti távközlés/utastájékoztatás 606 250 1 846 875 765 625 112 000 3 330 750
Jármű 58 352 058 58 352 058
Járműtelep 5 165 940 5 165 940
M2 beavatkozások (Déli pu. - Örs 
vezér tere között) 256 800 256 800

összesen 29 945 905 20 311 735 56 419 788 38 566 092 1 234 432 63 774 798 210 252 750 5 357 094

I. ütem: Pillangó u. - Cinkota 
között:

Becsült nettó beruházási költség - M2G [eFt]
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2. Nyomvonal ismertetése 

2.1. Pillangó u. – Thököly út között 

Az előző tervfázisban megismert V4 változat került kiválasztásra a tanulmánytervben. A kiválasztott 
változat sematikus ábrája a következő: 

 

2.1. ábra A kiválasztott változat sematikus ábrája 

A kiválasztott változatban a Pillangó utcai megállóhely után kezd el emelkedni a főpálya, az Örs vezér 
tere állomást magasvezetésben éri el. A meglévő metró végállomás elbontásra kerül, helyette új épül 
magasvezetésben a Sugár és az Árkád bevásárlóközpont között, a volt HÉV végállomás helyén. A 
metrószerelvények fordítása felszínen, Rákosfalva állomáson történik. Gödöllő felé haladva, az Örs 
vezér tere után a nyomvonal a rákosfalvai állomás előtt éri el a felszínt, majd szintben halad tovább, és 
a Sárgarózsa utca vonalában kerül újra föld alá, kéregvezetésben éri el az új Sashalom, Thököly úti 
megállóhelyet. A vasúti nyomvonal vezetése lehetőséget ad arra, hogy későbbi ütemben az Egyenes 
utcai csomópont lezárásával a Pirosrózsai kikötés – a Veres Péter úthoz – megvalósulhasson. 

2.1.1. Vasúti pálya 

A nyomvonal a Pillangó utcai megállóhelyig változatlan marad. A megállóhely utáni kocsiszíni 
kapcsolatok kitérőit célszerű cserélni. A járműtelepi kiágazás után a vágánytengelyeket a jelenlegi 3.87 
m-ről 5.00 m-re kell elhúzni. A tervezési határ 94+12,68, idáig e jelenlegi vonalvezetés megtartható. 

Az új nyomvonal egy kettős vágánykapcsolat után 100+73 szelvénytől magasvezetésben megy át a 
Kerepesi út felett és útpályaszint +6,5 m-en éri el Örs vezér tere állomást. A 102 – 106 hmsz. közötti 
helyszínrajzi ívek, a kötöttségek figyelembe vételével 40 km/h sebességre alkalmasak. A legnagyobb 
esés 35 ‰. Az állomás szélsőperonos kialakítású. Az állomás peronjai 0,0‰-es esésben fekszenek. A 
vágánytengely távolság a peronoknál 5,0 m, a peronok szélessége a mozgólépcsők és liftek 
figyelembevételével 8,3 m szélesek, hasznos hosszuk 120 m. 

A járműtelep könnyebb kiszolgálása érdekében a járműtelepen közvetlen kapcsolat épül. A kiágazó 
kitérők magassági vonalvezetése az erős kötöttségek miatt rendhagyó, a kitérők 10 ‰-es 
emelkedőben fekszenek.  A kitérőkapcsolat előtt, havaria esetére, a járművek fordítása érdekében 
üzemi peron létesül. A peron hasznos hossza 130 m, szélessége 2,1 m. A járműtelepen módosítani kell 
a vágányképet a két kihúzó vágány megtartása és a közvetlen kapcsolat létesítése érdekében. A 
próbavágány itt megszűnik, a telep ellenkező oldalán kerülhet kialakításra. 

A nyomvonal az Örs Vezér terét követően 30 ‰-es eséssel éri el a felszínen kialakított Rákosfalva 
állomást.  

Rákosfalva állomás szélső peronelrendezésű, 5,0 m-es vágánytengely távolsággal. A megállóhely után 
a szerelvények fordítására két kihúzó vágány létesül. A kihúzó vágányok hasznos hossza 170 m, 
közöttük 2,1m üzemi peron építése szükséges. 
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A nyomvonal a megállóhely után felszínen haladva Cinkota felé a Szentmihályi utat külön szintben 
keresztezve éri el Egyenes utcai lakótelep megállóhelyet. A felszíni szakaszon a HÉV magassági 
vonalvezetését közelítőleg megtartottuk.  

Egyenes utcai lakótelep megállóhely szélsőperonos megállóhely, 4,5 m-es vágánytengely távolsággal. 
A peronokat az Egyenes utca felől rámpán lehet megközelíteni. Az átjárás az Egyenes utcai szintbeli 
közúti és gyalogos átjárón keresztül történik. A MÁV távlati fejlesztéseihez igazodva kialakítható 
közvetlen vasút kapcsolat is az állomás nyugati végén, amennyiben szükséges.  

Az Egyenes utcai lakótelep megállóhelytől Keletre a nyomvonal a 126-127 hmsz. között kerül ismét a 
térszín alá. A keretalagútban 4,5m.es vágánytengely távolság mellet éri el Sashalom, Thököly út 
állomást. Az állomás szélső peronos, kétkijáratos, a Keleti végén ún. galériával a nyugati végén 
közvetlen felszíni kapcsolattal a vágányok keresztezése nélkül. 

A szakaszon, a fővonalon a legkisebb vízszintes ívsugár R=400 m, legkisebb magassági lekerekítőív R= 
3000 m. 

A vonalon a szerelvények vontatási energia ellátása harmadik sínnel történik az üzemmódváltó pontig, 
ami ebben a változatban Rákosfalva állomás. A megállóhely után felsővezetékes rendszer épül ki. 
Rákosfalva állomáson minkét rendszer kiépül az üzemmód váltás miatt. 

A harmadiksínes (áramvezetősínes) vágányokat el kell keríteni. Ha a harmadik sín megközelítésének 
veszélye fennáll, azt vétlen érintés ellen védő burkolattal kell ellátni. 

Az alkalmazott sínrendszer UIC 60, a kitérők UIC60 sínrendszerrel 800, XI rendszerűek, vályúaljas 
kialakítással.  

A felépítmény alagútban vasbeton pályalemez, magánaljas alátámasztással, rugalmas leerősítésekkel, 
felszíni szakaszokon zúzottköves vágány feszített vasbeton aljakkal, rugalmas leerősítéssel. 

A felszínei védett területek mellett mind az alagúti, mind a felszíni szakaszokon rezgés és zajvédelmi 
előírások biztosítása érdekében különleges felépítményeket kell alkalmazni. 

2.1.2. Műtárgy 

A Pillangó utca után a felszínen halad a pálya. Az Örs Vezért tere előtt támfalakkal határolt műtárgyon 
emelkedik a pályaszint. Ezt követően egy olyan hídszerkezeten halad a pálya, aminek vasbeton 
szerkezetű letámasztásai jellemzően 35 m kiosztásban vannak. A támaszok szélessége kb. 1,5-2,0 m 
keresztirányú méretük 3,0 -5,0m, magasságuk a pályaszinttel változik. A felszerkezet felsőpályás 
gerendahíd, aminek pontos statikai rendszerére több jó gazdaságos megoldás elképzelhető 
(kéttámaszú tartók sorozata vagy többtámaszú tartók, továbbá megépíthető acél illetve vasbeton 
szerkezetből is – javasolt az acél többtámaszú szerkezet alkalmazása). A pontos támaszkiosztás 
igazodik a felszíni akadályokhoz, közművek helyzetéhez, illetve a felszíni forgalmi sávok 
elrendezéséhez. A Kerepesi út és a Fehér út étvezetésekor a felszíni sávok mennyisége és elrendezése 
miatt egy kb. 80 m nyílás alakul ki. Itt egy egyedi acél felszerkezetű alsópályás híd épül. Ezt is többféle 
statikai rendszerrel ki lehet alakítani, mint pl. kb. 6 m szerkezeti magasságú alsópályás gerendahíddal, 
ív-, illetve rácsos tartóval. A jobb és a bal vágány közös pályaszerkezeten halad egészen az Örs Vezér 
tere állomásig. A folyópálya hídjainak szélessége kb. 12 m. A felszerkezet oldalán lévő elemekhez hozzá 
lehet rögzíteni, vagy beleintegrálni a zajvédelmi funkciót ellátó árnyékoló szerkezeteket. A 
felszerkezeten vizsgálójárda is helyet kap. 

A magasvezetésben fekvő Örs vezér tere állomás után a pálya süllyedni kezd egy, a fentiekhez hasonló 
hídszerkezeten. Itt a támaszok kb. 35 m kiosztásban vannak. A pálya a Rákosfalva állomás előtt eléri a 
felszínt. 
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A Szentmihályi út előtt gyalogos aluljáró épül a Kerepesi út északi és déli oldala közötti különszintű 
gyalogos kapcsolat megteremtése érdekében. Az aluljáró kb. 4 m szabad nyílású monolit vasbeton 
keret-szerkezet modifikált bitumenlemezes szigeteléssel. 

A Szentmihályi útnál új közúti aluljáró épül a közút és a metró különszíntű kapcsolata érdekében. A 
műtárgy egy réseléssel épülő vasbeton U keretek által közrefogott monolit felszerkezetű zárt résszel 
rendelkező szerkezet. Aluljáró szélessége kb. 10 m, azonban ezt lokálisan szélesíteni kell az ívben fekvő 
geometriai adottságok okozta a belátási igényeknek megfelelően. 

A Rákos patak feletti híd jelenlegi kialakítása alkalmas a tervezett pálya átvezetésére. 

A Körvasút hídja: adottságként kezelendő, nagy valószínűséggel az alapozás megerősítendő, 
műszakilag egyedi, bonyolult feladat. 

A pálya a Egyenes utcai lakótelep állomás és a Sashalom, Thököly út állomás között a felszín alá süllyed 
nyitott U keret, majd zárt vasbeton keret műtárgyban. A monolit vasbeton alaplemez vastagsága a 
mélységtől és a talaj-vízszinttől függ, felúszásra méretezetten kb. 1,5 m. A vágánytengelyektől 2,25 m 
távolságban van a fal belső éle. A zárt keret minimális magassága sk. +5,50 m felsővezetékes rendszer 
miatt. A mélységtől, a keret magasságától és a talajvíztől függően kb. 100 cm vastagságú oldalfalak 
épülnek. A zárófödém kb. 70 cm vastagságú, fesztávolsága 9-9,50 m. Vágányok közötti oszlopsor nincs, 
így lehetőség van a menekülő járda elhelyezésére a két vágány közötti részen. A műtárgy zárófödémén 
bitumen lemezes szigeteléssel készül. 

2.1.3. Útépítés 

A Pillangó utcai megállóhely után kezd el emelkedni a Metró/HÉV főpálya. Az Örs vezér téri állomást 
már magasvezetésben éri el a pálya. Gödöllő felé haladva, az Örs vezér tere után a nyomvonal a 
rákosfalvai állomás előtt éri el a felszínt, majd térszínen halad tovább, és a Sárgarózsa utca vonalában 
kéregvezetésben folytatódik. A Pillangó utca állomás után a Kerepesi út korrekciójára (elhúzására) 
nincs szükség, csupán az Örs vezér tere előtt ~100 méterrel szükséges útépítési beavatkozás. 

Az Örs vezér terén a magasvezetéshez szükséges műtárgy pillérkiosztása kialakítható oly módon, hogy 
a csomópont útpályáját nem szükséges átépíteni.  

Mivel Rákosfalva megállóhely peronjai és vágányzónája már a felszínen épül, így a Kerepesi út 
útpályáját el kell húzni déli irányban. Az útpálya 2x2 sávos, középen széles elválasztó zöld 
középszigettel. A Kerepesi úton szintbeni gyalogátkelőhelyet nem jelöltünk ki: az átközlekedés a 
megállóhely peronjaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárókon keresztül történhet.  

A Kerepesi úton, a Szentmihályi út keresztezésénél közúti felüljárót kell kialakítani.  ( ~ 400m hosszon 
kell műtárgyat építeni) A rámpa a Gvadányi utca vonaláig tart. 

A HÉV vonal a Sárgarózsa utca vonaláig felszínen halad, ahol ismét kéregvezetésben folytatódik a 
nyomvonal az új Sashalom, Thököly úti megállóhelyig. Az Egyenes utca ltp. felszíni megállóhely 
kialakíthatósága érdekében a Kerepesi út útpályáját el kell húzni déli irányba, igénybe véve az itt 
található autókereskedés előtti parkoló területét. A Pogány u. – Egyenes u. csatlakozásánál jelöltük ki 
a következő autóbusz megállóhelyeket. 

A gyalogos és kerékpáros átvezetések javasolt elhelyezését a mellékelt helyszínrajzok tartalmazzák. 

Az engedélyezési tervek készítésénél a vakok-és gyengénlátók számára – a szükséges irányokban - 
taktilis jelzések építendők be. 
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Tervezett pályaszerkezetek 

Az utak pályaszerkezetét az engedélyezési tervek készítése során behajlásmérésen alapuló 
burkolattechnológiai szakvélemény alapján kell meghatározni. Tekintettel arra, hogy a projekt 
megvalósítása időben elhúzódó folyamat, ezért tárgyi tanulmány azzal a – biztonság javára tett – 
feltételezéssel készült, hogy a helyszínrajzon sraffozással jelölt felületek teljes pályaszerkezettel 
épülnek át. 

A fő közlekedési utak „E” terhelési osztálynak megfelelően, a csatlakozó főbb utcák esetében „D” 
terhelési osztálynak megfelelően, a parkolók és szerviz utak esetében pedig „B” terhelési osztálynak 
megfelelően alakíthatók ki, az e-ÚT 06.03.13:2005 ÚME alapján. Az aszfaltréteg vastagságokat az e-ÚT 
06.03.21:2010 ÚME alapján határoztuk meg. A tovább tervezés során a pályaszerkezet a 
közútkezelővel egyeztetendő! 

Pályaszerkezet „E” terhelési osztályra: 

 4 cm SMA11 (mF) aszfalt kopóréteg 
 7 cm AC22 (mF) aszfalt kötőréteg 
 9 cm AC32 (mF) aszfalt alapréteg 
 15 cm Ckt cementstabilizációs útalap 
 30 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédőréteg 
 
Pályaszerkezet „D” terhelési osztályra: 

 5 cm AC11 (F) aszfalt kopóréteg 
 9 cm AC22  (F) aszfalt kötőréteg 
 20 cm Ckt cementstabilizációs útalap 
 30 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédőréteg 
 
Pályaszerkezet „B” terhelési osztályra: 

 4 cm AC11 kopó aszfalt kopóréteg 
 6 cm AC16 alap kötőrétegként beépítve 
 15 cm Ckt cementstabilizációs útalap 
 30 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédőréteg 
 
Kerékpárút burkolatszerkezete: 

 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 
 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 
 15 cm CKt cementstabilizációs útalap 
 15 cm homokos kavics fagyvédőréteg 
 
Járda burkolatszerkezete: 

 3 cm MA 4 öntött aszfalt kopóréteg 
 15 cm CKt cementstabilizációs útalap 
 15 cm homokos kavics fagyvédőréteg 
 

A kiemelt, a kerti és a süllyesztett szegélyek előregyártott betonelemekből (betonminőség: C40/50-
XC4-XF4-XA1-XV1(H)-XK2(H)-F3-24 az MSz 4798-1:2004 előírás szerint ) készülnek, fagyálló 
betongerendára (C16/20-XC4-XF2-32-F3) fektetve. 
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2.1.4. Közmű 

A közművek vizsgálata során a tervezett vasúti pálya, vasúti műtárgyak, kéregalagutak, U szelvényű 
pálya kialakítás, illetve a felszíni rendezés során nagy valószínűséggel felmerülő közműkiváltásokat 
vettük számításba. A meglévő közműveket az egyes szolgáltatók nyilvántartásai alapján 
közműtérképeken tűntettük fel, amely alapján a szükséges kiváltások számszerűsíthetők. Az érintett 
közművek adatait az alábbi szolgáltatóktól szereztük be: 
 
- Fővárosi Vízművek Zrt. 
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
- ELMŰ Nyrt. 
- FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.  
- Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt.  
- Siemens forgalomirányítás 
- SWARCO Traffic Hungaria Kft. 
- BKV Zrt. 
- Antenna Hungária Zrt. 
- Invitel Technokom Kft. 
- Invitech Megoldások Zrt. 
- Magyar Telekom Nyrt. 
- Magyar Villamos Művek Net Zrt. 
- MAVIR Zrt. 
- NOVOTRON Informatikai Zrt. 
- FGSZ Zrt. 
- E-kábel Zrt. 
- Nokia Siemens Networks TraffiCom Kft. 
- UPC Magyarország Kft. 
- MOL Nyrt. 
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
- CanalCOM 
- Budapesti Gyógyfürdő – és Hévizei Zrt. 
- BDK budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 
- Budapest Közút Zrt. 
- GTS Hungary Távközlési Kft. 
 
A HÉV-hez szükséges infrastruktúrát (erőátviteli kábelek) a közműgenplán nem tartalmazza, jelen 
fejezetben nem térünk ki rá, mivel az egy későbbi tervfázis tervezési feladata.  
 
Csatornázás 
A tervezett vasút nyomvonala több helyen keresztezi a meglévő csapadék-, illetve szennyvízcsatorna 
hálózatot. Mivel a gravitációs csatornák magassági vonalvezetése kötött és a tervezett pályaszint a 
Devecseri utcát követően a csatornák zónájába kerül, ezért a várható kiváltások, átépítések költsége 
és műszaki kockázata is jelentős. A meglévő főgyűjtők átlagosan 3-4 m mélyen, míg a Kerepesi úti 
főgyűjtő 6-8 m mélységben húzódik. 
A Pillangó utcai megállóhely és a jelenlegi Örs vezér téri megállóhely között, a Kerepesi út déli oldalán 
vezető 120/150 PB1 ktéb főgyűjtő (Kerepesi úti főgyűjtő) kiváltása, nyomvonalának elhúzása szükséges 
az útpálya felé, mivel a tervezett vasúti vágány is kijjebb, az út felé szélesedik. 
A Vezér utcai 60/90t b egyesített rendszerű gyűjtő csatorna keresztezi a vágányokat, védelembe 
helyezése szükséges. 
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A Rákosfalva megállóhelyet követő fordító/tároló vágányok kialakítása miatt ki kell váltani az ott 
húzódó DN 300 b csapadékvíz csatornát.  
A Szentmihályi útnál lévő a Kerepesi utat keresztező gyalogos aluljáró kialakítása miatt a 120/150 
PB2/ktévb Kerepesi úti főgyűjtő védelembe helyezése szükséges kb. 34 m hosszon. Az aluljáró a 
Kerepesi út északi felén DN 200-as csatornát érint, melynek kiváltása szükséges. 
A Szentmihályi útnál kerékpáros aluljáró is létesül, melynek kialakításánál figyelembe lettek véve a 
főgyűjtő csatornák, így azokat nem keresztezi a műtárgy.  Az aluljáró műtárgy közelsége miatt a 
Kerepesi főgyűjtő csatorna védelembe helyezése szükséges.  Az aluljáró miatt egy DN 400 b 
csapadékvíz csatornát kell átépíteni, megemelni 38 m hosszon. 
A Szentmihályi úti közúti felüljáró kialakítása miatt védelembe kell helyezni a Szentmihályi út és az 
Ötvenes út között húzódó DN 1200 vb egyesített rendszerű tehermentesítő csatornát. 
A Thököly út tengelyében húzódó, a Veres Péter utat keresztező DN 400 pvc szennyvíz csatornát a 
kéregben vezetett vasút elüti. A csatornát kb. 1213 m hosszú új kiváltó nyomvonallal kell kialakítani 
DN 600 átmérővel a Veres Péter út északi oldalán, mely végül az Egyenes utcai megállóhelynél tudja 
keresztezni a Kerepesi utat, bekötve a Kerepesi főgyűjtőbe. 
 
Kiváltások: 

- 93+75 - 103+68 szelv.: 120/150 PB1 (996 m) 
- 111+30 szelv.: 60/90 t (46 m) 
- 115+00 - 116+60 szelv.: DN 300 (160 m) 
- 116+59 szelv.: DN 200 (20 m) 
- 116+72 szelv.: DN 200 ( 13 m) 
- 116+69 - 117+49 szelv.: DN 1200 (80 m) 
- 117+63 szelv.: DN 200 (9 m) 
- 116+44 - 116+78 szelv.: 120/150 PB2 (34 m) 
- 117+13 - 117+51 szelv.: DN 400 (38 m) 
- 120+50 - 132+27 szelv.: DN 600 (1213 m) 

 
Vízellátás 
A nyomvonal több helyen érinti a meglévő vízellátó hálózatot.  
A Róna utcától a jelenlegi Örs vezér téri megállóhelyig a vasúti vágányok, illetve a csatorna elhúzása 
miatt az itt húzódó DN 600 öv elosztó vezeték elhúzására, kiváltására is szükség van. 
A Vezér utcai DN 400 öv elosztó vezeték keresztezi a vágányokat és a Kerepesi utat, kiváltása és 
védelembe helyezése szükséges. 
A Keresztúri út – Kerepesi út csomópontjától nyugatra új gyalogos aluljáró létesül, mely keresztezi a 
Kerepesi út tengelyében futó DN 600 öv víz gerincvezetéket. A vezeték kiváltása és védelembe 
helyezése szükséges. 
A Szentmihályi útnál létesülő kerékpáros aluljáró keresztezi a Kerepesi út tengelyében futó DN 600 öv 
víz gerincvezetéket. A vezeték kiváltása és védelembe helyezése szükséges. 
A Szentmihályi úti közúti felüljáró kialakítása valamint az új közúti csomópont kialakítása miatt DN 250 
ac, DN 300 ac, DN 150 ac és DN 100 ac vízvezetékek kiváltása szükséges. Új útépítés, vagy burkolat 
felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, elavult azbesztcement 
vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük ezen kiváltásokat is. 
A Szentmihályi úti csomópontot követően a vágányok kialakítása miatt egy DN 100 göv vízvezeték 
elhúzása, kiváltása szükséges. 
A Pogány utca és a Dömsödi utca között az útpálya kialakítása miatt DN 100 ac vízvezeték kiváltása 
szükséges. 
A Pirosrózsa utcánál a vágányokat keresztező, majd a Veres Péter út déli oldalán haladó DN 300 ac és 
göv, valamint a DN 100 ac vízvezetékek kiváltása szükséges. 
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Kiváltások: 

- 93+66 - 103+82 szelv.: DN 600 (1017 m) 
- 111+20 szelv.: DN 400 (55 m) 
- 116+43 - 116+83 szelv.: DN 600 (40 m) 
- 116+75 szelv.: DN 150 (24 m) 
- 117+02 - 117+67 szelv.: DN 100 (68 m) 
- 117+21 - 117+46 szelv.: DN 600 (25 m) 
- 117+02 szelv.: DN 250 (132 m) 
- 117+59 szelv.: DN 300 (31 m) 
- 117+67 - 119+34 szelv.: DN 100 (178 m) 
- 120+39 szelv.: DN 200 (28 m) 
- 124+06 - 125+34 szelv.: DN 100 (129 m) 
- 127+83 szelv.: DN 300 (101 m) 
- 127+84 - 130+41 szelv.: DN 100 (263 m) 
- 131+22 - 131+85 szelv.: DN 100 (63 m) 
- 132+27 szelv.: DN 100 (63 m) 

 
Gázellátás 
A nyomvonal több helyen érinti a meglévő gázellátó hálózatot.  
A Keresztúri út – Kerepesi út csomópontjától nyugatra új gyalogos aluljáró létesül, mely keresztezi a 
Kerepesi út tengelyében futó DN 300 HA gázvezetéket. A vezeték kiváltása és védelembe helyezése 
szükséges. 
A Szentmihályi úti kerékpáros aluljáró keresztez három DN 200-as gázvezetéket, ezek kiváltása és 
védelembe helyezése szükséges. 
A Szentmihályi úti közúti felüljáró és új közúti csomópont kialakítása miatt a vágányokat is keresztező 
6 báros DN 200 HA vezetékek kiváltása szükséges. 
A Malomárok utca és a Pilisi utca között, a Kerepesi út déli oldalán húzódó 6 báros DN 200 HA vezeték 
kiváltása szükséges. 
A Devecseri utcánál a vágányokat keresztező növelt kisnyomású DN 110 PE vezeték védelembe 
helyezése és kiváltása szükséges. 
A Pirosrózsa utcánál a vágányokat keresztező, majd a Legény utcáig a Veres Péter út tengelyében 
haladó 6 báros DN 150 HA vezeték kiváltása szükséges. 
 
Kiváltások: 

- 116+46 – 116+76 szelv.: DN 300 (30 m) 
- 116+90 szelv.: DN 200 (291 m) 
- 117+21 szelv.: DN 200 (88 m) 
- 117+23 szelv.: DN 200 (25 m) 
- 116+94 - 117+22 szelv.: DN 200 (75 m) 
- 118+21 - 120+65 szelv.: DN 200 (244 m) 
- 119+20 szelv.: DN 110 (22 m) 
- 125+89 szelv.: DN 110 (27 m) 
- 127+41 - 130+41 szelv.: DN 150 (371 m) 

 
Távhőellátás 
A Keresztúri út – Kerepesi út csomópontjában egy új gyalogos aluljáró létesül. E gyalogos aluljáró 
felszínre vezető lépcsője a déli oldalon elüti az ott húzódó 2 x DN 400/560 távfűtési vezetéket. A 
vezeték kiváltása szükséges. 
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Az Ötvenes utcánál a vasút a jelenlegi terepszinten halad, s itt keresztezi a 2xDN400, 2xDN1000 acél 
védőcsőben 1,5 m takarással vezetett távfűtési gerincet. A vezeték kiváltása nem szükséges. 
 
Központi forgalomirányítás és közúti jelző munkarész  
A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt a központi forgalomirányítás hálózata (KJA) és 
a Siemens Trafficom (KJTCa) kábelei közös alépítményben üzemelnek. A védőcsövekben a központi 
forgalomirányítás üzemelő kábelei, esetenként a Siemens Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa 
kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak a meglévő alépítmények kiváltását teszik 
indokolttá, hanem maga után vonhatnak, olyan fejlesztési igényeket is, amelyek lehetővé teszik az on-
line forgalomirányítási információk megjelenítését (pl: forgalomfigyelő kamerák képei, P+R 
információk kijelzése, VJT táblák).   A korszerű ITS információk adatátviteléhez optikai kábel fektetése 
is indokolt lehet. A tervezett optikai hálózatot a meglévő optikai hálózattal az Örs vezér téri 
csomópontban lehetne összekapcsolni. A dinamikus adatokat szolgáltató megjelenítési felületeket a 
forgalomirányítási és utazásbefolyásolási stratégia függvényében kell tervezni, beillesztve a már 
meglévő hálózati rendszerbe. A HÉV, metró megállóhelyeknél a rendelkezésre álló szabad parkoló 
helyek számát, a közeli hálózati gócpontok előtt is indokolt lehet kijelezni. A felsorolt kommunikációs 
egységek kiépítéséhez, a Kerepesi úti, Veres Péter úti gerinchálózati alépítményi védőcső hálózatot úgy 
kell kiépíteni, hogy optikai kábel behúzására is alkalmas legyen. Ezáltal a HÉV vonalán átépítendő illetve   
tervezett új jelzőlámpás csomópontokban a forgalomfigyelés kiépítésére is megvan a lehetőség. 
Az I. szakaszban a kiépítendő alépítményi nyomvonal hálózatának a hossza kb. 2500 m. Ez tartalmazza 
a még távfelügyeletre kapcsolt forgalomirányító berendezések bekötését is a központi 
forgalomirányítás hálózatába. Az építés miatt átépítésre jelölt jelzőlámpás csomópontok : 
Örs vezér tér, Kerepesi út – Gyakorló köz, Kerepesi út – Szentmihályi út, Kerepesi út – Egyenes utca, 
Veres Péter u. – Nagyicce HÉV állomás, Veres Péter u.- Thököly út. Minden megnevezett 
csomópontban a meglévő hálózatot,- az útburkolat felújítással érintett szakaszán,- acél, beton, eternit 
védőcsövek cseréjét be kell tervezni. A jelenleg még átfeszítésen vezetett jelzőkábeleket alépítményi 
hálózatba kell behúzni. Az elkorrodált tartóoszlopoknak a cseréjét is be kell ütemezni. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágányépítések érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által üzemeltetett kis - 
és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) 
által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  
A Kerepesi út déli oldali járdájában halad az ELMŰ 5db 10 kV-os kábele, mely kiváltásra kerül, szintén 
a déli oldali járdában érintett a közvilágítás. Az Örs Vezér tere állomásnál a 10 kV-os hálózat kiváltásával 
kell számolni. Az Örs vezér tere és a Rákosfalva megállóhely közötti szakaszon túlnyomórészt a 
közvilágítás átépítésével kell számolni. A Rákosfalva megállóhely után a Hatház utca vonalában a 10kV-
os középfeszültségű hálózat kiváltása szükséges. A Rákosfalva megállóhely –Egyenes utcai lakótelep 
megállóhely között 0,4kV-os és közvilágítási hálózat átépítésével, a Szentmihályi úti aluljárónál új 
közvilágítási hálózat kiépítésével kell számolni. Az érintett nagyfeszültségű távvezetékkel kapcsolatos 
teendők alább lévő bekezdésben részletezve. Középfeszültségű 10 kV-os hálózat kiváltásával a Thököly 
útnál kell számolni. 
A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, ill. vágányok építésével 
érintett területen ki kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató 
(ELMŰ Hálózati Kft.) területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és 
középfeszültségű hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) 
köteles. Az engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  
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A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani.  
 
Nagyfeszültségű hálózatok 
Zugló-Rákosfalva kétrendszerű 120 kV-os távvezeték 
A tervezett vasúti pályát Rákosfalva megállóhely és Egyenes utca ltp. megállóhely között, a Rákos 
pataktól keletre a 118+50 hm+m szelvényben jelenleg is keresztezi a Zugló-Rákosfalva kétrendszerű 
120 kV-os távvezeték a Gödöllői HÉV vonalát.  
A távvezeték jelenleg is egy személyszállításra berendezett villamosított vasútvonalat keresztez, 
feltételezhetően szabványos kialakítással. A vasúti pálya átépítését követően a sínkorona magasság, s 
ennek következtében a felsővezeték is változatlan magasságban marad. A távvezeték biztonsági 
övezetében az átépítéshez az üzemeltető (ELMŰ) hozzájárulása szükséges. Az építés idejére 
szakfelügyeletet írhat elő. 
 
Távközlés 
A tervezési térségében több alépítmény-hálózatban, földkábelként közvetlenül a földbe fektetett 
módon, illetve légkábelként is kiépítésre kerültek hírközlési kábelek. Az alépítményekben döntően 
optikai kábelek haladnak, de üzemelő rézkábelek is fellelhetőek, melyek biztosítják a különböző 
adatátviteli szolgáltatásokat. 
 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 
Pillangó utcai állomás – Örs Vezér tér állomás közötti szakasz:  

Magyar Telekom Nyrt 

- 2e 125: 115,00 m 

- 6b 125: 220,00 m 

- 4 M/105: 160,00 m 

DIGI Kft 

-3 LPE40 – Fveb kábellel terhelve:120,00 m 

Novotron Informatikai Zrt 

2M/105 alépítmény, Fveb kábellel terhelve: 120,00 m 

ELMŰ Nyrt 

-3 LPE40 – Fveb kábellel terhelve:120,00 m 
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NSN TraffiCOM Kft 

-3 LPE40 – Fveb kábellel terhelve:120,00 m 

Örs Vezér tér állomás – Rákosfalva megállóhely közötti szakasz 

Magyar Telekom Nyrt. 

e125 alépítmény: 40,00 m 

Invitech Zrt. távközlési hálózat 

- 3 LPE 40: 520,00 m 

Érintett kábelhálózatok: Fve 8x12   

UPC Kft távközlési hálózat 

- 2 KPE 110: 120,00 m 

Érintett kábelhálózatok: Fve 8x12   

NSN TraffiCOM Kft 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 400,00 m 

Rákosfalva megállóhely – Egyenes utcai lakótelep megállóhely közötti szakasz 

Magyar Telekom Nyrt. 

-  M/105: 160,00 m 

- 6M/105: 160,00 m 

DIGI távközlési Kft 

A DIGI Kft alépítmény-hálózata a Kerepesi út – Rákospatak térségében érintett. 

A meglévő alépítmény típusa 3 LPE40 műanyagcső, melyben optikai kábelhálózat üzemel. 

- 3 LPE 40: 140,00 m 

e-KÁBEL távközlési Kft 

Az e-KÁBEL alépítmény-hálózata a Kerepesi út – Rákospatak keresztezésének térségében érintett. 

A meglévő alépítmény típusa 4 LPE40 műanyagcső, melyben optikai kábelhálózat üzemel. 

- 4 LPE 40: 440,00 m 

GTS Hungary Kft 

A GTS Kft alépítmény-hálózata a Kerepesi út – Rákospatak keresztezésének térségében érintett. 

A meglévő alépítmény típusa 4 LPE40 műanyagcső, melyben optikai kábelhálózat üzemel. 

- 4 LPE 40: 140,00 m 

NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózat 
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Az alépítmény-hálózatok egy része a BKK tulajdonában vannak (közúti jelző alépítmény), egy részük az 
NSN TraffiCOM Kft saját tulajdona. 

- 3 LPE 40: 690,00 m 
Érintett kábelhálózatok: Fve 2x12   

Invitel Zrt. távközlési hálózat 

A GTS Kft alépítmény-hálózata a Kerepesi út – Rákospatak keresztezésének térségében érintett 

- 3 LPE 40: 160,00 m 

Érintett kábelhálózatok: Fve 8x12 

UPC Kft távközlési hálózat 

- 2 KPE 110: 120,00 m 

Érintett kábelhálózatok: Fve 8x12 
 
Egyenes utcai lakótelep megállóhely – Sashalom, Thököly út állomás közötti szakasz  

NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózat 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 

- 3 LPE 40: 1160,00 m 
Érintett kábelhálózatok: Fve 2x12   

Invitel Zrt. távközlési hálózat 

- 3 LPE 40: 1020,00 m 

Érintett kábelhálózatok: Fve 8x12   

Magyar Telekom Nyrt. 

- e/125: 60,00 m 

Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 

2.2. Thököly út – Cinkota állomás között  

 

2.2. ábra  Kiválasztott változat funkciórajz, Budapest, Thököly út – Cinkota között 
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2.2.1. Vasúti pálya 

Az Egyenes utcai lakótelep megállóhelytől keletre a nyomvonal a 126-127 hmsz. között térszint alá 
vezet. A keretalagútban 4,5m-es vágánytengely távolság mellet éri el Sashalom, Thököly út 
megállóhelyet. A megállóhely szélső peronos, kétkijáratos, a Keleti végén ún. galériával a nyugati végén 
közvetlen felszíni kapcsolattal a vágányok keresztezése nélkül. 

A nyomvonal kéregben halad tovább Mátyásföld, Jókai Mór utca megállóhelyig. A magassági 
vonalvezetés követi a felszínt a tervezési paraméterek figyelembe vételével (a Jókai utca 
környezetében a HÉV jelenlegi emelkedése ~12-15‰)  

A megállóhely szélső peronos, kétkijáratos, a Keleti végén ún. galériával a nyugati végén közvetlen 
felszíni kapcsolattal a vágányok keresztezése nélkül. A havaria esetén előírt követési idők és a 
szerelvények fordítására kettős vágánykapcsolat került az állomás mögé. 

A nyomvonal a Jókai Mór utcát követően közel 30‰-es emelkedőn éri el a felszínt közvetlenül 
Mátyásföld, Erzsébetliget megállóhely előtt, helyszínrajzilag közel a jelenlegi HÉV nyomvonalon. A 
vízszintes ívek 80 km/h tervezési sebességűek. A szakasz magas pontja is egyben a megállóhely. Innen 
Cinkota állomásig közel a jelenlegi HÉV nyomvonalon érjük el az állomást. Magasságilag korrigálni kell 
a nyomvonalat (emelni) a Sarjú utcai közúti aluljáró környezetében, hogy a szükséges szelvény hosszat 
biztosítani lehessen. Két új műtárgy építése szükséges a Sarjú utcánál illetve a Szilas patak felett. A 
Sarjú utcai műtárgyat követően nyíltvonali kiágazásként a járműtelep bekötése és egy harmadik / 
kihúzó vágány került betervezésre. A Sarjú utcai műtárgy előtt és után a megnövekedett 
koronaszélesség illetve a magassági korrekció miatt támfal építése szükséges. A kiágazást követően 
érjük el Cinkota állomást. 

A HÉV vonalvezetését itt nem tudtuk megtartani.  

Cinkota állomásnak fontos szerepe van a vonalon: betétjárati végállomás, itt található a Cinkotai 
járműtelep. Ezen komplex feladatok ellátásra kell az állomásnak alkalmasnak lennie.  

Kialakítását több kötöttség befolyásolta: az állmási peronok minél kedvezőbb lehelyezése, a 
Járműtelep elhelyezhetősége tekintettel a környezetében található védett területekre (Szilas patak 
mentén), az állomás forgalmi szerepe. Ezek együttes figyelembe vételével alakult ki a vágánykép. 

Az állomás 4 vágányú, egy szélső és egy középperonnal rendelkezik. 

A peronok hasznos hossza 130m. A szélső peron hasznos szélessége 3,0 m. A középperon végponti 
oldala ívbe esik. A peron első közel 50 méterében az átlépési távolság minél kisebb változása 
érdekében a jobb vágánytól eltérően R=500 m es tiszta ívet alkalmaztunk.  A középperon legnagyobb 
hasznos szélessége 5,50 m, a legkisebb 3,40 m. 

A kezdőponti kitérőkörzet páros irányban 40 km/h-val járható B.60.XI, és B.60-XIV kitérőkből épül fel 
a menetrend szerinti vonatoknak megfelelő sebességet biztosítva. A járműtelep felé viszont 
meredekebb hajlásszögű kitérőket alkalmaztunk. Ezt a járműtelep elhelyezhetősége illetve a líra 
kedvezőbb kialakíthatósága indokolta. Ebben az irányban 54-H1V 150/100 illetve 54-HXIV 100/100 
1:6,6 hajlású kapcsolatok kerültek betervezésre, mivel ebben az irányban nem indokolt a 40 km/h 
biztosítása. A 10-es, 12-es, 14-es és 16-os számú kitérők alkotta kettős vágánykapcsolatba speciális 
14°57’25” szögű átszelés került. 

Magasságilag az állomás 6‰-es emelkedőben van. Végponti oldalán a kitérőkörzet a szabványtól 
eltérően 11‰-es emelkedőben fekszik. A vágánykapcsolatok után 31,9‰- es emelkedővel tud a 
nyomvonal csatlakozni a következő szakasz terveihez. A peronok utáni szakaszon a meglévő állapothoz 
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képest a Gödöllői ág pályaszintje süllyesztésre került (a legnagyobb eltérés -3,5 m). Ezzel a tervezett 
állapotban átvezetendő Ostoros út külön szintű műtárgya kedvezőbben alakítható ki. 

A szakaszon a legkisebb vízszintes ívsugár R=500 m, legkisebb magassági lekerekítőív R=3500 m. 

Az alkalmazott sínrendszer UIC 60, a kitérők UIC60 sínrendszerrel XI, XII és XIV rendszerűek, vályúaljas 
kialakítással. A meredek hajlású kitérők (H1V, HXIV) 54-es sínrendszerűek.  

A felépítmény alagútban vasbeton pályalemez, magánaljas alátámasztással, rugalmas leerősítésekkel, 
felszíni szakaszokon zúzottköves vágány feszített vasbeton aljakkal, rugalmas leerősítéssel. 

A felszíni védett területek mellett mind az alagúti, mind a felszíni szakaszokon rezgés és zajvédelmi 
előírások biztosítása érdekében különleges felépítményeket kell alkalmazni. 

2.2.2. Műtárgy 

Az állomás után továbbra is felszín alatt kéregvezetésben halad a pálya a korábbi kéregvezetésű 
szakaszhoz hasonló zárt keret műtárgyban, míg el nem éri a Mátyásföld, Jókai Mór utca állomást. A 
monolit vasbeton alaplemez vastagsága a mélységtől és a talaj-vízszinttől függ, felúszásra 
méretezetten kb. 1,5 m. A vágánytengelyektől 2,25 m távolságban van a fal belső éle. A zárt keret 
minimális magassága sk. +5,50 m felsővezetékes rendszer miatt. A mélységtől, a keret magasságától 
és a talajvíztől függően kb. 100 cm vastagságú oldalfalak épülnek. A zárófödém kb. 70 cm vastagságú, 
fesztávolsága 9-9,50 m. Vágányok közötti oszlopsor nincs, így lehetőség van a menekülő járda 
elhelyezésére a két vágány közötti részen. A műtárgy zárófödémén bitumen lemezes szigeteléssel 
készül. 

A Mátyásföld, Jókai Mór utca állomás után a pálya kéregvezetésből a felszínre érkezik egy U keret 
műtárgyon keresztül elérve a Mátyásföld, Erzsébet liget felszíni állomást. Ez után a vasúti pálya 
felszínen, illetve töltésen halad tovább. 

A töltésen haladó pályát alulról keresztezi a Sarjú utca. A meglévő híd a projekt során teljesen átépül, 
nagyobb fesztávval és kisebb szerkezeti magassággal, biztosítva a Sarjú utca nagyobb űrszelvényének 
átvezetését. Az új felszerkezet acél tartóbetétes monolit vasbeton gerendahíd, az üzemi járdák 
átvezetésével kb. 12 m szélességgel és 12 m szabad nyílással. 

A Sarjú utcánál a töltés megtámasztására szög-, illetve súlytámfalak szükségesek. 

Az Ostoros útnál új közúti aluljáró épül a közút és a metró különszíntű kapcsolata érdekében. A műtárgy 
egy réseléssel épülő vasbeton U keretek által közrefogott monolit felszerkezetű zárt résszel rendelkező 
szerkezet. Aluljáró szélessége kb. 10-13 m, azonban ezt lokálisan tovább kell szélesíteni az ívben fekvő 
geometriai adottságok okozta a belátási igényeknek megfelelően. 

2.2.3. Útépítés 

A Sashalom, Thököly út állomás és Cinkota állomás közötti szakaszon az alábbi megállóhelyeknél illetve 
csomópontokban történik útépítési beavatkozás: 

- Thököly út megállóhely (Részletes leírás a 3.5.3 pontban) 
- Batsányi János út / Hősök fasora keresztezés 

o Korábbi Sashalom megállóhely megszűnik, a vágányokat a Batsányi J. úti 
keresztezésben el kell bontani. 

o Keresztezés kis mértékű korrekcióját, középszigetek építését javasoljuk. 
o Új szintbeni közúti kapcsolat biztosítható a Galgahévíz és Fehérsas utcákkal 
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- Mátyásföld, Jókai Mór u. állomás (Részletes leírás a 3.6.3 pontban) 
- Mátyásföld, Erzsébet liget állomás (Részletes leírás a 3.7.3 pontban) 
- Sarjú út / Nógrádverőce út 

o A meglévő közúti aluljáró megmarad, az útpálya helyben átépül. 
- Cinkota állomás a járműteleppel együtt (Részletes leírás a 3.8.3 pontban) 

Tervezett pályaszerkezetek 

Lásd a 2.1.3 fejezetben foglaltakat. 

2.2.4. Közmű 

A közművek vizsgálata során a tervezett vasúti pálya, vasúti műtárgyak, kéregalagutak, U szelvényű 
pálya kialakítás, illetve a felszíni rendezés során nagy valószínűséggel felmerülő közműkiváltásokat 
vettük számításba. A meglévő közműveket az egyes szolgáltatók nyilvántartásai alapján 
közműtérképeken tűntettük fel, amely alapján a szükséges kiváltások számszerűsíthetők. Az érintett 
közművek adatait a 2.1.4. pontnál felsorolt szolgáltatóktól szereztük be. 
 
A HÉV-hez szükséges infrastruktúrát (erőátviteli kábelek) a közműgenplán nem tartalmazza, jelen 
fejezetben nem térünk ki rá, mivel az egy későbbi tervfázis tervezési feladata.  
 
Csatornázás 
A nyomvonal több helyen keresztezi a meglévő csapadék-, illetve szennyvízcsatorna hálózatot. Mivel a 
gravitációs csatornák magassági vonalvezetése kötött és a tervezett pályaszint az Erzsébet-liget 
állomásig a csatornák zónájába kerül, ezért a várható kiváltások, átépítések költsége és műszaki 
kockázata is jelentős. Csatornázási szempontból a kéregben vezetett vasút igen kedvezőtlen. A 
meglévő főgyűjtők átlagosan 3-4 m mélyen húzódnak. 
A Veres Péter út északi oldalán a Sashalmi sétány és az Albán utca között a tervezett földalatti vasúti 
műtárgy miatt az út alatt lévő közművek elhúzása, átrendezése, így a DN 400 b szennyvízcsatorna 
kiváltása is szükséges. 
A földalatti vasúti műtárgy kialakítása miatt a Batsányi János utca és a Lombos utca között is szükséges 
a DN 400 b szennyvízcsatorna kiváltása. 
A Jókai Mór utcai DN 500 b egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna keresztezi a vágányokat, de nem 
ütközik a vasúti műtárggyal, fölötte el tud haladni. Az építés miatt kiváltása szükséges. 
A Baross Gábor utca és az Arany János utca között a földalatti vasúti műtárgy kialakítása miatt a DN 
500 b egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna kiváltása válik szükségessé. 
A Szilas-patak nyugati felén lévő DN 400 PVC és DN 500 b gyűjtőcsatornák keresztezik a vágányokat, 
védelembe helyezésük és kiváltásuk szükséges. 
Az Ostoros úti új közúti aluljáró kialakítása miatt a Szárnyaskerék utcánál és az Ostoros útnál DN 500 
pvc szennyvíz csatorna, a Rádió és a Vidámvásár utcánál DN 500 beton szennyvíz csatorna átépítése, 
nyomvonalának elhúzása szükséges. 
 
Kiváltások: 
134+33 - 135+09 szelv.: DN 400 (77 m) 
138+20 - 140+41 szelv.: DN 400 (221 m) 
146+16 szelv.: DN 500 (40 m) 
150+63 - 151+40 szelv.: DN 500 (77 m) 
163+45 szelv.: DN 400 (48 m) 
163+87 szelv.: DN 500 (55 m) 
170+46 - 172+26 szelv.: DN 500 (184 m) 
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170+33 - 172+30 szelv.: DN 500 (303 m) 
172+25 szelv.: DN 300 (8 m) 
170+77 szelv.: DN 500 (32 m) 
171+54 - 172+40 szelv.: DN 500 (105 m) 
 
Vízellátás 
A nyomvonal több helyen érinti a meglévő vízellátó hálózatot.  
A Veres Péter út északi oldalán a Sashalmi sétány és a Kézbesítő utca között a tervezett földalatti vasúti 
műtárgy miatt az út alatt lévő közművek elhúzása, átrendezése, így a DN 200 ac vízvezeték kiváltása is 
szükséges. 
Jászhalom utcánál DN 900 a gerinc és DN 200 a elosztó vezetékek keresztezik a vasúti műtárgyat. 
Kiváltásuk szükséges. 
A Lillafüred utcánál DN 200 öv elosztó vezeték keresztezi a vasutat, kiváltása szükséges. 
A Futórózsa utca és a Szabadság utca között DN 150 ac elosztó vezeték, a Corvin utca és a Koronafürt 
utca között DN 300 ac elosztó vezeték, míg a Hangulat utca és a Bökényföldi utca között DN 300 ac 
elosztó vezeték kiváltására van szükség. Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek 
Zrt. általános előírása, hogy a régi, elavult azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, 
így számításba vettük ezen kiváltásokat is. 
A Koronafürt utcánál DN 150 ac elosztó vezeték, a Demeter utcánál DN 80 ac elosztó vezeték keresztezi 
a vágányokat, kiváltásuk, védelembe helyezésük szükséges. 
A Nógrádverőce úti kereszteződésnél DN 300 ac, DN 200 göv és DN 100 ac elosztó vezetékek kiváltása 
szükséges. 
Az Ostoros úti aluljáró kialakítása miatt a Rádió és a Vidámvásár utca között ki kell váltani a DN 500 sb 
elosztó vezetéket. A kiváltás nyomvonala délkeleti irányból megkerüli a földalatti műtárgyat.  
 
Kiváltások: 

- 132+16 - 133+00 szelv.: DN 150 (84 m) 
- 134+29 - 136+11 szelv.: DN 200 (182 m) 
- 136+14 szelv.: DN 900 (35 m) 
- 136+19 szelv.: DN 200 (31 m) 
- 136+11 - 136+52 szelv.: DN 150 (41 m) 
- 136+96 - 137+88 szelv.: DN 100 (110 m) 
- 137+70 - 138+97 szelv.: DN 150 (127 m) 
- 138+54 szelv.: DN 100 (30 m) 
- 142+64 szelv.: DN 200 (42 m) 
- 146+66 szelv.: DN 80 (13 m) 
- 147+63 szelv.: DN 80 (16 m) 
- 148+59 - 150+80 szelv.: DN 300 (221 m) 
- 150+73 szelv.: DN 150 (35 m) 
- 153+17 - 156+45 szelv.: DN 300 (328 m) 
- 153+22 - 156+35 szelv.: DN 150 (313 m) 
- 160+48 szelv.: DN 80 (43 m) 
- 161+00 - 161+77 szelv.: DN 300 (90 m) 
- 161+38 - 163+38 szelv.: DN 100 (203 m) 
- 161+87 szelv.: DN 200 (61 m) 
- 170+86 - 172+25 szelv.: DN 500 (244 m) 
- 172+24 szelv.: DN 100 (12 m) 
- 172+00 - 172+35 szelv.: DN 150 (35 m) 
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Gázellátás 
A nyomvonal több helyen érinti a meglévő gázellátó hálózatot.  
A Veres Péter út északi oldalán a Sashalmi sétány és a Kézbesítő utca között a tervezett földalatti vasúti 
műtárgy miatt az út alatt lévő közművek elhúzása, átrendezése, így a növelt kisnyomású DN 110 pe 
gázvezeték kiváltása is szükséges. 
A földalatti vasúti műtárgy kialakítása miatt a Fehérsas és Sasszem utca között DN 110 PE vezeték 
elhúzása, kiváltása szükséges. 
A Szabadság utcánál 6 báros DN 400 HA vezeték keresztezi a vasúti műtárgyat, a gázvezeték kiváltása, 
védelembe helyezése szükséges. 
Az Ostoros úti közúti aluljáró kialakítása miatt a Rádió utca és a Szabadföldi út csomópontjánál a DN 
63 PE vezeték kiváltása, átkötése szükséges. 

 
Kiváltások: 

- 134+24 - 136+52 szelv.: DN 110 (228 m) 
- 138+55 - 140+01 szelv.: DN 110 (146 m) 
- 147+63 szelv.: DN 400 (60 m) 
- 172+12 szelv.: DN 63 (23 m) 

 
Központi forgalomirányítás és közúti jelző munkarész  
A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt a központi forgalomirányítás hálózata (KJA) és 
a Siemens Trafficom (KJTCa) kábelei közös alépítményben üzemelnek. A védőcsövekben a központi 
forgalomirányítás üzemelő kábelei, esetenként a Siemens Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa 
kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak a meglévő alépítmények kiváltását teszik 
indokolttá, hanem maga után vonhatnak, olyan fejlesztési igényeket is, amelyek lehetővé teszik az on-
line forgalomirányítási információk megjelenítését (pl: forgalomfigyelő kamerák képei, P+R 
információk kijelzése, VJT táblák).   A korszerű ITS információk adatátviteléhez optikai kábel fektetése 
is indokolt lehet. A dinamikus adatokat szolgáltató, megjelenítési felületeket a forgalomirányítási és 
utazásbefolyásolási stratégia függvényében kell tervezni, beillesztve a már meglévő hálózati 
rendszerbe. A HÉV, metró megállóhelyeknél a rendelkezésre álló szabad parkoló helyek számát, a 
közeli hálózati gócpontok előtt is indokolt lehet kijelezni. A felsorolt kommunikációs egységek 
kiépítéséhez, a Kerepesi úti, Veres Péter úti gerinchálózati alépítményi védőcső hálózatot úgy kell 
kiépíteni, hogy optikai kábel behúzására is alkalmas legyen. Ezáltal a HÉV vonalán átépítendő illetve   
tervezett új jelzőlámpás csomópontokban a forgalomfigyelés kiépítésére is megvan a lehetőség. 
Az II. szakaszban a kiépítendő alépítményi nyomvonal hálózatának a hossza kb. 6000 m. Ez tartalmazza 
a még távfelügyeletre kapcsolt forgalomirányító berendezések bekötését is a központi 
forgalomirányítás hálózatába. Az építés miatt átépítésre jelölt jelzőlámpás csomópontok : 
Veres Péter u. – Fuvallat u., Veres Péter u.- Jókai u., Veres Péter u.-Pilóta u., Veress P. út – Baross G. 
u., Cinkota – Szabadföldi út – Ostoros u., továbbá még 4db új, a projekt építése miatt megvalósuló 
jelzőlámpás csomópont.  Minden megnevezett csomópontban a meglévő hálózatot, -az útburkolat 
felújítással érintett szakaszán,- acél, beton, eternit védőcsövek cseréjét be kell tervezni. A jelenleg még 
átfeszítésen vezetett jelzőkábeleket alépítményi hálózatba kell behúzni. Az elkorrodált 
tartóoszlopoknak a cseréjét is be kell ütemezni.  
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágányépítések érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által üzemeltetett kis - 
és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) 
által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  
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A Thököly út- Cinkota közötti szakaszon 10kV-os hálózat, a Fehérsas utcánál, továbbá Mátyásföld, Jókai 
Mór utcai megállóhelynél és a Baross G. utcánál keresztezi a Hév pályát, ezeken a részeken a hálózat 
kiváltása az építéssel érintett területen indokolt.  
A Thököly út megállóhelyet követően a közvilágítás és kisfeszültségű szabadvezeték, és kábelhálózat 
átépítése szükséges. A Cinkota állomásnál tervezett aluljárónál új közvilágítási hálózat kiépítése 
indokolt. 
A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, ill. vágányok építésével 
érintett területen ki kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató 
(ELMŰ Hálózati Kft.) területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és 
középfeszültségű hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) 
köteles. Az engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  
A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani. 
 
Távközlés 
A tervezési térségében több alépítmény-hálózatban, földkábelként közvetlenül a földbe fektetett 
módon, illetve légkábelként is kiépítésre kerültek hírközlési kábelek. Az alépítményekben döntően 
optikai kábelek haladnak, de üzemelő rézkábelek is fellelhetőek, melyek biztosítják a különböző 
adatátviteli szolgáltatásokat. 
 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 
Sashalom, Thököly út állomás – Mátyásföld, Jókai Mór utcai állomás közötti szakasz 

Magyar Telekom Nyrt. 

- 2 e125: 100,00 m 
 

NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózat 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 960,00 m 

 
Mátyásföld, Jókai Mór utcai állomás - Mátyásföld, Erzsébet - ligeti állomás közötti szakasz 

Magyar Telekom Nyrt. 

- b120: 170,00 m 
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ELMŰ Nyrt. 

- 2 db Qv 13x4/08: 70,00 m 
 

NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózat 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 200,00 m 
 

Mátyásföld, Erzsébet ligeti állomás – Cinkota állomás közötti szakasz 

Magyar Telekom Nyrt. 

A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerül a térségben áthaladó alépítmény: 

 - b 120: 80,00 m 

NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózat 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 200,00 m 

Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 
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2.3. Cinkota – Gödöllő között  

 

2.3. ábra  Kiválasztott változat funkciórajz, Cinkota állomás - Gödöllő között 
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2.3.1. Vasúti pálya 

A vasút helyszínrajzi vonalvezetése Kerepes állomásig közel egyenes, csak nagy sugarú, kis középponti 
szögű ívek találhatók. Kerepes és a gödöllői végállomás között a vonal a domborzati és beépítési 
viszonyokhoz igazodva jobbára íves szakaszokból áll, rövidebb egyenesekkel. A legkisebb ívsugár 
Mogyoród településen belül van. 

A vágányok a Budapesten belül a Szabadföld út, majd a városon kívül a 3-as út északnyugati oldalán, 
az úttal párhuzamosan haladnak. Kerepes állomás után az út és a vasúti pálya eltávolodik egymástól, 
csak Gödöllő előtt, az M31 autópálya keresztezésénél simul ismét a főút mellé a nyomvonal. 

 A vágánytengely-távolság ~4,5 m, a pályatengelyben felsővezeték-tartó oszlopsor helyezkedik el. A 
szakasz Kistarcsa felé erősen emelkedő, legnagyobb meredeksége 40 ‰. Gödöllőre beérve a 
domborzathoz igazodva ereszkedik a hossz-szelvény. 

A vonalszakaszon számos szintbeli és különszintű átjáró található jelenleg, és tervezett állapotban is. A 
Cinkotától a Gödöllői végállomásig tartó, mintegy 18 km hosszú vonalszakaszon tervezett állapotban 
16 szintbeli és 12 különszintű keresztezés van, ezek nagyrészt a maiak, egyedül Ilonatelepnél és 
Gödöllőn létesül teljesen új műtárgy. 

A szintbeli átjárók közül 10 gyalogos átjáró, ezek megállóknál vannak. 2 aluljáró gyalogos és kerékpáros 
közlekedésre alkalmas, a többi közúti műtárgy, ezek egy részén a gyalogos közlekedés is megoldott.  

A szakaszon a következő megállók találhatók: Ilonatelep, Kistarcsa Kórház, Kistarcsa, Zsófialiget, 
Kerepes állomás, Szilasliget, Mogyoród, Szentjakab, Erzsébet park, Szabadság tér, Palotakert, és 
Gödöllő végállomás. A megállók kb. a jelenlegi helyükön épülnek újjá. 

Jelenleg Kistarcsa Kórház megálló a budapesti díjzónahatár.  

A vonal nagyrészt a mai nyomvonalon kerül felújításra, Mogyoródon és Gödöllőn kerül sor nyomvonal 
korrekcióra, ezt külön részletezzük.  

A tervezett vágányok, ahol lehetséges, a mai töltésen épülnek. A töltéskorona rendezése, javítása 
szükséges. A jelenlegi vg48 sínrendszerű felépítmény teljesen elbontásra kerül, az új zúzottkő 
ágyazatos felépítmény min. 54-es rendszerű sínekkel épül, feszített vb. keresztaljakra, SKL rugós 
közvetlen leerősítéssel. Opcionálisan lehetséges UIC-60-as sínrendszer alkalmazása, amely a 
beruházási költséget kis mértékben emeli, de a fenntartási költségeket csökkenti. 

Hatékony ágyazatvastagság 40 cm, teherbírás 180 kN.  

A megállókban ágyazatragasztás szükséges, mivel a nagy peronmagasság és a kis átlépési távolság 
miatt a vágányok oldalirányú elmozdulását meg kell akadályozni. A vágánytengely-távolság 4,5 m. A 
megállók paraméterei azonosak az előző szakaszokon és a mai M2 metróvonalon alkalmazottakkal, 
perontávolság 145 cm, magasság 1100 mm, használható peronhossz 120 m. A szélsőperonok 
szélessége 2 vagy 3 m + 80 cm biztonsági sáv. 

Az M0 és M31 autópályák feletti felüljárón megmarad a mai felépítmény, ezek sokkal újabbak, mint a 
vonal többi része.  

A tervezési sebesség Gödöllőig 80 km/h-ra nő, a városon belül továbbra is marad 60 km/h.  A 
sebességnöveléshez kisebb geometriai korrekciókra van szükség. Mogyoródon lokális 
sebességkorlátozás marad érvényben a településen belüli kis sugarú ívek miatt. 
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Tervezett állapotban a helyszínrajzi vonalvezetés Mogyoródig nem változik, a hossz-szelvény a cinkotai 
tervezett különszintű közúti keresztezés miatt módosul, a Magtár utcai közúti aluljáró környezetében 
pedig kisebb pályaszint-emelést terveztünk.  

A Magtár utcai közúti aluljáró jelenleg egy sáv áthaladását biztosító boltozatos kialakítású, ez bővítésre 
kerül, oly módon, hogy új műtárgy létesül, amely 2 sávot, szervizjárdát és szélesebb járdát vezet át a 
vasút alatt. Így a váltakozó irányú közúti forgalom megszűnik, a csomópont forgalomtechnikai 
kialakítása átalakul. Az aluljáró jelenlegi erősen mélyített hossz-szelvénye javul, miközben az átvezetett 
út űrszelvénye 4,0 m-re nő. A közúti aluljáró mellett külön kerékpáros aluljáró is létesül, a Magtár 
utcában tervezett kerékpáros létesítményhez csatlakozva. 

Mogyoródon a megálló 250 m sugarú ívben van, amely az új jármű és a magasperonok miatt nem 
tartható meg, mivel az átlépési távolság jelentősen meghaladná a magasperon esetében megengedett 
115 mm-t. Ezért ívkorrekciót terveztünk, a megálló 1000 m sugarú ívbe kerül, előtte és utána kisebb 
ívek csatlakoznak.  

Szilasliget megállónál vizsgáltuk a megállóhely kismértékű áthelyezésének lehetőségét, amely Kerepes 
település Önkormányzatával folytatott egyeztetésen merült fel. Az áthelyezés a vasúti nyomvonal 
korrekcióját is igényelné, jelen tanulmányterv az eredeti nyomvonalat és a mai helyén átépített 
megállót tartalmazza. 

Gödöllő területén teljes hosszban új vasúti pálya épül, mivel a nyomvonal a 329 hm szelvénytől a 
végállomásig eltér a jelenlegitől. A tervezési sebesség Erzsébet park megállóig 80 km/óra, utána a 
végállomásig 60 km/h. A tervezett pályaszerkezet hagyományos, 40 cm vastag zúzottkő ágyazaton 54-
es rendszerű nagyvasúti vágányokkal. 

A 329 hm szelvényig a vasúti pálya a jelenlegi töltésen, a 3. sz. főút bal oldalán, az úttal párhuzamoson 
halad, az útburkolathoz képest 4-5 m magasságban.  

A fenti szelvény után 600 m sugarú ívekkel elhúzva a pálya az út jobb oldalára kerül át, részben a mai 
út, illetve árok területére. Egyúttal az út a mai vasúti pálya helyén épül újjá, a bal oldalon.  

A vasút és az út helycseréje vasúti felüljáróval, a 330 hm szelvény környezetében történik, ahol jobbról 
a 3-as útba mellékút csatlakozik (Tessedik Sámuel utca). Az útcsatlakozás körforgalmú csomóponttal 
tervezett, amely a vasúti felüljáró alatt kap helyet. Mivel a csomópont környezetében a vasúti pálya 
magas töltésen halad mintegy 18‰-es lejtésben, míg a főút is lejt, a felüljáró kialakításához nem 
szükséges a hossz-szelvény hullámoztatása. A csomópont környezetében a jelenleg a terepből kissé 
kiemelt út magassági korrekciója szükséges. A keresztezés után a mintegy 21‰-es lejtéssel tervezett 
vasúti pálya az Erzsébet park megálló végénél a mai terep közelébe süllyed vissza. Ezért itt a közúti 
csomóponthoz csatlakozó szintbeni jelzős biztosítású gyalogos átjárót terveztünk, amelyhez a 
megállóperonok csatlakoznak. 

A körforgalmú csomópont fölé tervezett felüljáró és az Erzsébet park megálló peron eleje között végig 
jelentősen a terep fölött marad a pályaszint, ezért a peronig mintegy 150 m hosszban támfalak közötti 
töltésre épül a vágány. A rézsűk elhelyezésére nincs hely. 

A továbbiakban a tervezett vasúti pálya a jelenlegi terep környezetében kerül kialakításra, Palotakertig 
4,0 m vágánytengely távolsággal, szélsőoszlopokkal, amelyek a közvilágítási oszlopokkal részben 
közösek.  

A Szabadság térig a pálya a környezethez igazodva mintegy 30‰-kel lejt. A Dózsa György úti 
jelzőlámpás csomóponthoz illeszkedve útátjáró is létesül, kombinált biztosító berendezéssel.  
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A Szabadság tér állomás a csomópont után kap helyet. A gyalogosok a vasúti pályát is csak jelzőlámpás 
biztosítással keresztezhetik. Önálló gyalogos átjárókat nem terveztünk, mivel a gyorsvasút az út 
városmaggal ellentétes oldalára kerül, ez nem is indokolt. 

A mai, út alatt is átvezető gyalogos aluljáró átépítésre kerül, továbbra is közvetlen kapcsolatot 
biztosítva a megálló, a városközpont és a Művelődési Ház között. 

A Szabadság tér után a terepi kötöttségekből adódó ívviszonyok (200 m és 130 m sugarú ívek) már a 
60 km/óra sebesség elérését sem teszik lehetővé mindenhol. 

A Szabadság tér megálló után jelzőlámpás csomóponttal együttműködő útátjáró létesül, itt a 
Művelődési ház parkolója és a Volán pályaudvar csatlakozik a 3-as úthoz. A 343 hm szelvénynél pedig 
az Állomás utca átjárója lesz, szintén a 3-as úttal való csatlakozással egy csomópontban, kombinált 
jelzővel. Ezeken kívül külön gyalogos átjárókat nem terveztünk ezen a szakaszon. 

Ezt követően a tervezett pálya 130 m sugarú ívekkel kanyarodik be a Palotakert állomáshoz, 
megkerülve a benzinkutat és a régi kocsiszín védett épületét.  

Ezután a pálya az UVATERV Zrt. által készített Gödöllő vasútállomás engedélyezési tervében szereplő 
tervezett állapothoz igazodik, a végállomás előtt a vasútállomási szélső vágányt üzemi vágánnyal tettük 
megközelíthetővé. 

A végállomás előtt mindkét irányú vágánykapcsolatot terveztünk XI-es kitérőkkel. 

Mivel a vonal meglehetősen hosszú, vasútüzemi szempontból kedvező, ha a végállomás közelében is 
van tárolási lehetőség. Ezért a Palotakert és végállomás között, a HÉV pálya és a MÁV vágányok által 
határolt területen 4 vágányos (4*150 m) opcionális járműtárolót terveztünk, ahol szükség esetén a 
legalapvetőbb üzemeltetési feladatok is elláthatók. 

Az üzemzavarok, illetve fenntartási munkák idején buszpótlás helyett a rövidebb szakaszon történő 
egyvágányú közlekedés érdekében egyes helyeken visszafogási lehetőség beépítése szükséges. 
Vágánykapcsolatot terveztünk Kerepes állomás elé, Mogyoród után a 280-282 hm szelvényhez és a 
végállomás elé. 

2.3.2. Műtárgy 

Cinkota állomásnál új kb. 5 m nyílású monolit vasbeton zárt keret szerkezetű gyalogos és kerékpáros 
alul-járó épül. Célja a kerékpáros forgalom külön szintű átvezetése a Kerepesi út déli és északi oldala 
között, valamint a peronok akadálymentes megközelítése a minden irányból. Az aluljáróhoz csatlakozó 
rámpák biztosítják a kerékpáros forgalmat, a lépcsők és a liftek pedig a gyalogos utasforgalmat. 
Közvetlenül a Cinkota állomás után az Ostoros utca külön szintű keresztezésére új közúti aluljáró épül. 

Három közúti átvezetés van a szakaszon: a Magtár utcai közúti aluljáró, M0 autópálya és Liget Auchan 
felüljáró.  

Ilonatelepnél a Magtár utca feletti híd átépül, a tervezett híd kétvágányú, felszerkezete monolit 
vasbeton szerkezet, vastagsága 1,16 m, szélessége 10,70 m. 

Kistarcsa kórháznál gyalogos aluljáró található, amely a 3-as út alatt is biztosítja a gyalogosok 
átvezetését.  

A Kistarcsa állomásnál lévő vasúti felüljáró nagyobb keresztmetszettel újraépül, a régi híd elbontásra 
kerül. A tervezett híd kétvágányú, felszerkezete monolit vasbeton szerkezet, vastagsága 1,16 m, 
szélessége 10,70 m. 
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Kerepesen a jelenleg kis forgalmú, de gyalogos és helyi forgalmi kiszolgálás szempontjából 
jelentőséggel bíró Széphegyi út a 226+56 hm szelvényben az igen magas töltésen átvezetett boltozatos 
alagútban keresztezi a pályát, és biztosít összeköttetést a 3-as út felé. A boltozatos átjáró mintegy 4,5 
m nyílású, és az út egynyomú átvezetése mellett a Szilas patakot is átvezeti a vasút alatt. A jelenlegi 
híd elbontásra kerül. A tervezett Tubosider a T 200 HPE/38 típusú hullámosított acéllemez 
csőszerkezet, melynek kialakítása 2,5m járda, 6 m út, és 1,5 m járda. 

Szilasligeten a meglévő vasbeton – középső részén terméskővel burkolt – boltozatos híd feletti ~4 m 
magas töltésen két vágány és a vágányok melletti szélső peron helyezkedik el. A tervezett út és járda a 
meglévő nyílásban nem vezethető át, a boltíves híd elbontandó. A tervezett híd kétvágányú, két 
peronos, a vágánytengelyek távolsága 4,5 m, a vágányok melletti peronok szélessége 3 m.  A 
felszerkezet monolit vasbeton szerkezet, vastagsága 1,20 m, szélessége 13,40 m. 

Szentjakab megállóhelynél a meglévő boltíves vasbeton híd a 2,5 m-es űrszelvény magassággal 
elegendő a Szentjakab parkfaluba vezető forgalom lebonyolítására, emiatt csak a meglévő híd 
felújítása indokolt. A felújítás részeként célszerű a rézsűlábak kiigazítása. 

Gödöllő, Erzsébet park megállóhelynél a meglévő kereszteződés helyén körforgalmat alakítanak ki. A 
koncepció szerint a meglévő HÉV vonal és a 3-as főút helyet cserélnek a Tessedik Sámuel utcától 
indítva. Ez egy vasúti híd kialakítását teszi szükségessé. 

Gödöllőn a Szabadság téren a gyorsvasút és a 3. sz. főút egymással párhuzamosan futó nyomvonala. 
Kialakítandó a meglévő aluljáróhoz csatlakozó peronaluljáró peronkapukkal. Az építendő aluljáró 7,60 
m nyílást hidal át, a részben áttört meglévő 40 cm vastag fallal együtt 8,00 m szabad nyílás alakul ki. 

2.3.3. Útépítés 

A vonalszakasz mentén egy helyen szükséges közúti csomópont átépítése. 

A Magtár utcai közúti aluljáró jelenleg egy sáv áthaladását biztosító boltozatos kialakítású, ez bővítésre 
kerül, oly módon, hogy új műtárgy létesül, amely 2 sávot, szervizjárdát és szélesebb járdát vezet át a 
vasút alatt. Így a váltakozó irányú közúti forgalom megszűnik, a csomópont forgalomtechnikai 
kialakítása átalakul. Az aluljáró jelenlegi mélyített hossz-szelvénye javul, miközben az átvezetett út 
űrszelvénye 4,0 m-re nő. 

A területen az útépítési beavatkozások nagyrészt az állomásokhoz kapcsolódóan szükségesek, ezeket 
ott tárgyaljuk. 

A szintbeli közúti átjárók megmaradnak. A Kistarcsa állomásnál lévő vasúti felüljáró nagyobb 
keresztmetszettel újjáépül. Az átvezetett Széchenyi utca 7 m burkolatszélességgel, 2 m széles járdával 
épül át. A Kerepes, Móra Ferenc utcai útátjáró gyalogos átvezetéssel egészül ki. Mivel az út 3-as úttal 
alkotott, forgalmas torkolati csomópontja a vasúti átjárótól 30 m-en belül van, így a csomópont 
jelzőlámpázása, és az útátjáró kombinált jelzővel való biztosítása indokolt. 

Kerepesen a jelenleg kis forgalmú, de gyalogos és helyi forgalmi kiszolgálás szempontjából 
jelentőséggel bíró Széphegyi út a 226+56 hm szelvényben az igen magas töltésen átvezetett boltozatos 
alagútban keresztezi a pályát, és biztosít összeköttetést a 3-as út felé. A boltozatos átjáró mintegy 4,5 
m nyílású, és az út egynyomú átvezetése mellett a Szilas patakot is átvezeti a vasút alatt. Az út 70 m 
hosszon szélesítésre kerül, 6,0 m széles kétirányú útpálya, és 2,5 m széles járda kerül átvezetésre egy 
tervezett Tubosider műtárgyban, amely az útburkolat alatt a patak vizát is átvezeti.  A növelt 
keresztmetszet növelése, és így a műtárgy átépítése Kerepes várossal egyeztetve került a 
tanulmányterve, indokoltságát a HÉV településrészeket elválasztó hatásának csökkentése, illetve a 
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hosszú és keskeny alagút minimális közúti kapacitása adja. Az út 3-as úti csomópontja is bővítésre 
kerül, a főúton rövid balra kanyarodó és befogadó sáv létesül. Noha a csomóponti területen a 3-as út 
kisnyílású hídon keresztezi a Szilas-patakot, az út szélesítése nem igényli a patakhíd átépítését, mivel 
az a jelenleg átvezetett 7,5 m széles burkolatnál jelentősen nagyobb kocsipálya szélességgel 
rendelkezik. 

A Kerepes Sólyom utcai útátjáróban a beláthatóság akadályoztatása miatt fénysorompós biztosítást 
kell kiépíteni. A rálátási háromszögben a növényzet irtása szükséges. 

Az Gödöllőn a gyorsvasút és a 3. sz. főút egymással párhuzamosan futó nyomvonala felcserélésre kerül 
a Tessedik Sámuel utcától indítva. A nyomvonalak cseréjét a terepadottságok segítik, mivel itt a 
gyorsvasút töltésben halad, és külön szintben tudja keresztezni a 3. sz. főút – Tessedik Sámuel utca 
tervezett körforgalmi csomópontját. A különszintű keresztezés űrszelvényének biztosítása érdekében 
a tervezett körforgalmi csomópont süllyesztése szükséges a jelenlegi terepszinthez képest.  

A csomópontot kb. 0,5 m-rel süllyesztettük. Felette így 5,5 m magas közúti űrszelvény biztosítható a 
létesített híd mintegy 1,0 m-es szerkezeti vastagságának (lásd műtárgy tervek) figyelembevétele 
mellett. Az 5,5 m magas közúti űrszelvényt a vasúti híd létesítésére vonatkozó szabványa írja elő. 

A 3. sz. főút további szakaszán a magassági vonalvezetéssel követtük a jelenlegi terepszintet.  

A nyomvonalak cseréjéből adódóan a Táncsics Mihály úti és a Dózsa György úti csomópontokban, 
valamint a 3. sz. főút keresztezésében a szintbeni keresztezések megszűnnek, viszont a meglévő 
autóbusz-pályaudvar (a Művészetek Háza kiszolgálásával együtt) és az Állomás utcai csomópont csak 
a gyorsvasút szintbeni keresztezésével valósulhat meg.  

Az Ady Endre sétány (a Dózsa György úttal szemben) a jövőben hálózati kapcsolatként megszűnik, de 
a kastély kiszolgálása a 3. sz. út felől megmarad. Így a jelentősen lecsökkenő forgalom a gyorsvasutat 
továbbra is szintben keresztezi.  

Így összességében a jelenlegi állapothoz képest a szintbeni keresztezések száma nem változik, de a 
rajtuk keresztül haladó gépjárműforgalom a kiválasztott változatban jelentősen csökken mind Gödöllő 
jelenlegi, mind a távlati érintett úthálózata esetén (lásd az alábbi 2.4. ábra és 2.5. ábra 
forgalomáramlási ábrákat). A forgalmi adatokat Gödöllő közlekedésfejlesztési koncepciójából vettük.  
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2.4. ábra  Gödöllő jelenlegi úthálózatának forgalomáramlási ábrája 

 

2.5. ábra  Gödöllő távlati úthálózatának forgalomáramlási ábrája 

 

Útátjárók 

A szintbeli közúti átjárók megmaradnak. A Kistarcsa állomásnál lévő aluljáró nagyobb 
keresztmetszettel újjáépül. A Móra Ferenc utcai útátjáró gyalogos átvezetéssel egészül ki. 

Mivel a döntés-előkészítő tanulmányban Gödöllő városán belül számos nyomvonalváltozatot 
vizsgáltunk, illetve a Város által készíttetett, 3-as út és HÉV vonal korrekciós lehetőségeit vizsgáló MT 
változatait is figyelembe kellett vennünk, a következőben a gödöllői vonalszakasszal külön 
foglalkozunk. 
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Gödöllőn a szintbeli gyorsvasúti keresztezések közül vizsgáltuk a buszpályaudvarhoz jelenleg vezető út 
megszüntetésének lehetőségét, de az a következő indokok miatt nem lehetséges: 

 Az autóbuszok jelentős számban nagy kerülőre kényszerülnének. 
 Az autóbuszok felesleges többlet forgalmi terhelést jelentenének az Állomás utcai 

csomópontban, amelyik a tervezett változatban egyébként is a legrosszabb helyzetbe kerül. 
 Az Állomás utca felől az autóbusz pályaudvarhoz tervezett új feltáró útra a 3. sz. főút felől 

helyszűke miatt nem lehet a jobbra kanyarodást biztosítani. 
 A Művészetek Háza feltárását sem lehet más útvonalon megoldani. 

Helyette a gyalogos keresztezéseket a 3. sz. főút melletti szakaszon a nyílt vonalon megszüntettük, és 
a közúti keresztezésekkel összevonva alakítottuk ki. (Gödöllő Város kérte a Szent János utcánál 
megszüntetett gyalogos átjáró visszaállítását – lásd a 2.6. ábra – de azt műszaki kötöttségek és forgalmi 
indokok miatt nem javasoljuk). A szintbel közúti keresztezések forgalmát pedig minimalizáltuk az alábbi 
fejlesztési javaslatokkal: 

 A 3. sz. főút déli elkerülő szakaszának megvalósítása után az Ady Endre sétány 
forgalomcsillapítása – Gödöllő közlekedésfejlesztési koncepciójával összhangban – 
megtörténik. 

  Az autóbusz pályaudvarhoz az Állomás utca felől tervezett új feltáró út mind az Állomás utca, 
mind az autóbusz pályaudvar jelenlegi feltáró útjának forgalmát csökkenti. 

 A Palotakert megállóhelynél és a végállomásnál (a vasútállomás mellett) elhelyezett P+R 
parkolók szintén az Állomás utcai csomópont forgalmát csökkentik. 

 

2.6. ábra A Szent János utcai gyalogos keresztezés kialakítása 

Ezek közül: 

 A Tessedik Sámuel utcánál lévőt körforgalmi csomóponttá alakítottuk.  
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 A Dózsa György utcánál lévő csomópontban az Ady Endre sétányi ág visszaépítése történik. A 
3. sz. főút keleti ága felől az Ady Endre sétány felé a balra kanyarodási lehetőséget és sávot 
megszüntettük, helyén a gyalogos keresztezés elősegítése érdekében középső gyalogos 
szigetet alakítottunk ki.  

 Az autóbusz pályaudvarnál 4. ágként megnyitottuk a Petőfi Sándor utcát, ami a városközpont 
egyik parkoló utcája, és a 3. sz. főút keleti ága felől eddig csak nagy kerülővel volt elérhető. A 
3. sz. főút nyugati ága felől a Petőfi Sándor utca felé a balra kanyarodást továbbra sem 
biztosítottuk. 

 Az Állomás utcánál lévő csomópontban az Állomás utca felől kapacitásnövelő beavatkozást 
terveztünk két balra kanyarodó sáv biztosításával. 

 Az Állomás utca felől új feltáró utat terveztünk az autóbusz pályaudvar felé, melynek hossz-
szelvényét is elkészítettük. 

Az Ady Endre sétány lezárása után a Dózsa György út felől az Állomás u. felé megnövekedő forgalomra 
lehet számítani, ami növeli a 3. sz. főút két utca közötti forgalmát is. Ezért ezen a szakaszon a 3. sz. 
főúton 2 x 2 forgalmi sávot alakítottunk ki a többletforgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 
Ennek igazolására, valamint a 3. sz. főút tervezett nyomvonalára forgalomszimulációs modellt 
készítettünk.  

Elkészítettük a változathoz tartozó új közúti csomópontok forgalomáramlási ábráiból a kapacitás 
számításokat is, a csomópontok várható kapacitáskihasználtsági adatait grafikonokon ábrázoltuk (lásd 
az alábbi 2.7. ábra és 2.8. ábra forgalomáramlási ábrákat). 

 

 
2.7. ábra A tervezett gödöllői csomópontok kapacitáskihasználtsága jelenlegi úthálózat és forgalom esetén 
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2.8. ábra A tervezett gödöllői csomópontok kapacitáskihasználtsága távlati úthálózat és forgalom esetén 

 

A gyorsvasút és a 3. sz. főút nyomvonalának felcserélésével a gyorsvasút a Kastélypark mellé kerül. 
Közötte nagyrészt a meglévő járda nyomvonalát felhasználva egy 2,0 m szélességű új járdát terveztünk 
a Tessedik Sámuel u. és Ady Endre sétány között. Az új járda az Erzsébetpark megállóhelynél mintegy 
130 m hosszon és max. 2 m szélességben csak a Kastélypark területének igénybevételével alakítható 
ki. További kisajátítás szükséges még az Ady Endre sétány előtti szakaszon is, ami nem a tervezett 
kialakításból, hanem a jelenlegi tulajdonviszonyok rendezetlenségéből fakad. 

A 3. sz. főút északi oldalán tervezett közös gyalog- és kerékpárút a Tessedik Sámuel utcánál létesítendő 
körforgalmi csomópontban a 3. sz. főút déli oldalára lett átvezetve, amely távlatban folytatható tovább 
a 3. sz. főút budapesti iránya belé, valamint a Tessedik Sámuel u. felé. 

A gyorsvasút tervezett Kastélypark melletti szakasza a Kastély-kápolnához és a polgárvédelmi 
raktárhoz vezető utat lekeresztezi, melynek kiszolgálását a jövőben is biztosítani kell. Erre két 
megoldást lehetséges. Az egyikben a gyorsvasút lekeresztezésével a 3. sz. főúton jobbra kisíves 
kapcsolatokkal, önálló kanyarodó és becsatlakozó sávokkal biztosítottuk a kiszolgálást. A másik 
megoldás szerint a Kastély főbejárata felől a meglévő parkolóból a jelenleg lezárt szervizút segítségével 
biztosítottuk a kiszolgálást. A gyorsvasút működésének zavaró hatását elkerülve az első megoldást 
elvetettük, és ez utóbbi megoldás kialakítását javasoljuk. 

2.3.4. Közmű 

Mivel a nyomvonal a mai helyén marad, a vonali közműérintettség nem jelentős. 

A 173+60 km szelvényben 20 kV-os légvezeték keresztezi a pályát, kiváltása nem szükséges, de 
magassági korrekciója a vasúti hossz-szelvény módosulása miatt szükséges lehet, amely engedélyezési 
terv szinten további vizsgálatot igényel. 

A Magtár utcánál a tervezett új felüljáró műtárgy építése miatt kiváltandó egy 300-as vízvezeték, égy 
nagy-közép nyomású gázvezeték, illetve MT alépítmény és kábelek. A csomóponti terület egyéb 
közművezetékeket is érint, ezek védelembe helyezése szükséges. 
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Mivel a vasúti nyomvonal csak kis mértékben módosul, nincs számottevő vonali közműérintettség. 
Mogyoródon a tervezett ívkorrekció miatt a 273 hm szelvény környezetében a pályával párhuzamosan 
elhelyezett 0,4 kV-os elektromos légvezetékeket és távközlési kábeleket ki kell váltani.  

Néhány helyen nagyfeszültségű légvezetékek keresztezik a HÉV nyomvonalát, de mivel ezeken a 
helyeken sem helyszínrajzi, sem hossz-szelvényi korrekciót nem terveztünk, a keresztezések 
megfelelőek. 

Az M31-es autópálya közelmúltban épült nyomvonalával párhuzamosan több közmű nyomvonal is 
létesült, amelyek keresztezik a HÉV pályát is. Mivel az autópálya fölötti híd környezetében a HÉV 
vágányok újjáépültek, itt pályaépítés nem szükséges, így a meglévő közművek kiváltása, védelembe 
helyezése is szükségtelen. 

További közműérintettség a megállóépítésekhez kapcsolódik. 

Gödöllő területén a Szabadság út (3-as sz. főút) mintegy 1600 m hosszon teljesen átépül, gyakorlatilag 
a közterületi sáv teljes szélességében átrendeződik. Ennek megfelelően az itt elhelyezkedő közmű 
nyomvonalakat ki kell váltani. Az országos közút területén jelentős hosszirányú víziközmű 
nyomvonalak nincsenek. Az Állomás utca torkolati szakaszán 20 kV-os földkábel és nagyközép nyomású 
gázvezeték kiváltása szükséges.  

Az átrendezett keresztmetszetű Szabadság úton jelenleg nincs korrekt zárt csapadékvíz elvezetés, 
ennek megoldása mindenképpen szükséges. A mintegy 30 m széles keresztmetszet 80%-a burkolt, vagy 
a vasúti pálya foglalja el, amelynek beszivárgó csapadékvizeit drénezéssel össze kell gyűjteni. Az 
útburkolatot zárt rendszerrel, víznyelőkkel kell vízteleníteni. A lefolyási tényező átlagértéke 0,8. A 
terület mélypontján keresztezi az utat a Rákos-patak, amely befogadóként felhasználható. A tervezett 
csapadékcsatornát a közút jelentős forgalma miatt a könnyebb fenntarthatóság érdekében az északi 
oldalon tervezett kerékpárút alatt célszerű elhelyezni. A csatorna vizét a Rákos-patakba iszap és 
olajfogó műtárgyon keresztül kell bevezetni. Mivel a csatorna az patak mindkét oldalán létesül, két 
torkolati műtárgy kerül elhelyezésre. 

A Szabadság út átépülő szakaszán a HÉV nem középoszlopos felsővezetékkel épül, hanem 
szélsőoszlopossal. Ennek az az előnye, hogy a közvilágítás miatt amúgy is szükséges oszlopsorok 
felhasználhatók. A főút mindkét oldalán közvilágítási oszlopsort kell elhelyezni, a HÉV déli oldalán egy 
harmadik oszlopsor tarja a felsővezetéktartó átfeszítések másik végét, így nem szükséges a 3-as út 
fölött átfeszítéseket elhelyezni. 

A déli oldali oszlopsor a járda megvilágításához szükséges kandelábereket is tartja. 

A három oszlopsorhoz három önálló közvilágítási földkábel létesítendő. 

Noha a déli oldali járda átépítése önmagában nem lenne szükséges a gyorsvasút működtetéséhez 
szükséges vontatási földkábelek és hírközlési kábelek ez alatt, illetve ahol nincs járda, a vasúti pálya és 
a telekhatár között helyezhetők el. 

A forgalomirányítás kábelalépítményeit az északi oldalon, a járda-kerékpárút alatt lehet elhelyezni.   

A nagyszabású útépítés és vasútépítés előtt a helyi közműszolgáltatók ma még nem ismert fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósításához, illetve a nagyprojekthez való illesztéséhez a szükséges előkészítő 
lépéseket meg kell tenni, az ehhez szükséges külső tervezésekhez, illetve kivitelezésekhez szükséges 
időt is biztosítani kell. 
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2.4. Csömöri szárnyvonal  

2.4.1. Jelenlegi helyzet 

A szárnyvonal a XVI. kerület keleti részét, zömmel új építésű árpádföldi vonzáskörzetet, valamint 
Csömör déli részét érinti. A XVI. kerületben mintegy 7.000 fős populáció, aki a három megállóhelyet 
rágyaloglással elérheti, Csömörön a 9.300 fős lakosszám 20%-a számára kedvező a HÉV végállomás 
elhelyezkedésére. A szárnyvonal a fővárosi terület peremét érintve, a gödöllői kistérség területének 
jelentéktelen mértékű részét tárja fel, így önálló funkciója néhány házsorra szűkült, a gazdag alternatív 
autóbusz-hálózat árnyékában. 

 
2.9. ábra Csömör elhelyezkedése a budapesti agglomerációban és a gödöllői kistérségben 

 

HÉV-közlekedés 

A következő két ábra Cinkota – Csömör illetve Csömör – Cinkota viszonylaton az állomások fel és 
leszálló utasforgalmát mutatja be a teljes üzemidőben. 
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2.10. ábra A Cinkota-Csömör viszonylatban a megállóhelyek utasforgalma a teljes üzemidőben 

Az ábra adataiból azt lehet megállapítani, hogy a két szélső állomás (Cinkota és Csömör) bonyolítja le 
a legnagyobb utasforgalmat. A közbenső állomásokon a leszálló utasforgalom a legnagyobb, csekély 
mértékben használják a megállókat felszállásra Csömör irányába. 

 

 
2.11. ábra A Csömör-Cinkota viszonylatban a megállóhelyek utasforgalma a teljes üzemidőben 

Az ábra adatai azt mutatják (ahogy az előző diagramon is), hogy a két szélső állomásnak van a 
legnagyobb utasforgalma. A közbenső állomásokon kisebb az utasforgalom nagyság, viszont ebben az 
esetben a felszálló utasok száma egy vagy két nagyságrenddel nagyobb a leszálló utasokhoz képest. 
Csömör felől kevesen használják a HÉV-et ezeknek az állomásoknak a megközelítésére. 

A következő két ábra a HÉV utasforgalmának alakulása a 2013-ban és 2017-ben történt utasforgalmi 
számlálások alakulása a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban. 
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2.12. ábra A reggeli csúcsidőszaki utasforgalom alakulása a vizsgált időszakokban 

A reggeli csúcsidőszaki mérések eredményeinek ismeretében a Budapest – Csömör irányban a 2013-
as esztendőben több utast mértek, mint 2017-ben (drasztikus a csökkenés mértéke, 68%-os a 
csökkenés mértéke). Viszont a Csömör – Budapest irányban a legutóbbi mérésen több utas vette 
igénybe a HÉV-vel történő közlekedést, mint a 2013-as mérés idején (a növekedés mértéke 39%-os). 

A csökkenést azzal lehet megindokolni, hogy a 2017-es utasforgalom számlálás az érettségi időszakban 
(2017. május 24.-én történt a mérés) történt meg. 

 
2.13. ábra A délutáni csúcsidőszaki utasforgalom alakulása a vizsgált időszakokban 

A délutáni csúcsidőszakban végzett mérések esetén mindkét irányban csökkenő utasszámot lehet 
tapasztalni. 2013-ban többen vették igénybe a HÉV-et az utazásukhoz az utasok, mint 2017-ben (13 
illetve 35%-os csökkenést lehet a diagram adataiból megállapítani). A csökkenést azzal lehet 
megindokolni, hogy a 2017-es utasforgalom számlálás az érettségi időszakban (2017. május 24-én 
történt a mérés) történt meg. 
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Autóbusz közlekedés (Csömör buszok) 

A Csömör buszok (1002-es és 1003-as viszonylatok) a nagyközség teljes területét feltárja 10+1 
megállóhellyel. Két vonalon két irányú utazási lehetőséget ad. Az Örs vezér tere közvetlen kapcsolatát 
adja a 1002-es viszonylat, 20 percenkénti közlekedéssel, napi 41 utazási lehetőséggel. Pécel, 
Nagytarcsa, Kistarcsa irányban napi 6 alkalommal közlekedik az 1003-as járat. Az Örs vezér tere irányú 
járat útvonala, sűrűsége miatt az autóbuszok kihasználtsága 50-70% között helyezkedik el. 

 

2.14. ábra A Weekendbus (Vo-Lan Kar Közlekedési Zrt.) által üzemeltett viszonylatok hálózata 

(Forrás: http://weekendbus.hu/) 

A járat önálló díjszabással közlekedik, szerződéses járatként. 

Utasforgalmi összesítés, szolgáltatási minőség 

Az utasforgalmi összehasonlítás azt mutatja, hogy az autóbuszjárat viszi a forgalom 65-70%-át, délutáni 
időszakban még többet. A reggeli kétórás 169 főt elinduló és délutáni háromórás 151 fős csömöri 
érkező utasszám a HÉV kiegészítő szerepét mutatja a szárnyvonalon. 

Az első diagram a reggeli csúcsidőszakban mért HÉV és Csömör-busz utasforgalmait ábrázolja. 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

72 

 
2.15. ábra A Csömör-busz és a HÉV reggeli időszak utasforgalma 

 
A diagram adatai megmutatják, hogy a HÉV utasforgalma kisebb, mint az autóbuszon utazóké. A két 
ágazat közötti különbséget azzal is lehet magyarázni, hogy az autóbusz nagyobb területet tud a 
településen feltárni. A HÉV csak a település déli részét érinti. Jelenleg nincs megfelelő átszállási 
kapcsolat kialakítva az autóbusz és a HÉV között. Az adatokból azt lehet mondani, hogy a Csömör – 
Budapest irányú kapcsolat a mérvadó. 
 
A következő diagramon a délutáni csúcsidőszakot mutatja be a HÉV és a Csömör-busz 
összehasonlításával. 
 

 
2.16. ábra A HÉV és a Csömör-busz délutáni időszak utasforgalma 

Az előző diagramhoz hasonló megállapítást lehet tenni ebben az esetben arra vonatkozóan, melyik 
járművön utaznak a többen. Az autóbusz közlekedést többen veszik igénybe, mint a HÉV közlekedést. 
Az indokok hasonlóak az előzőekben foglaltak szerint, vagyis az autóbusz a település nagyobb részét 
tárja fel. A délutáni időszakban a Budapest – Csömör irányú közlekedés a mérvadó. 

A következő táblázatban van összefoglalva az autóbusz és a HÉV főbb jellemzői. Az autóbusz előnyét 
elsősorban a közel 80%-os lefedettséggel indokolhatják. 
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Jellemzők  H9 HÉV  Csömöri busz  

Távolság  10.8 km  10 km  

Menetidő  24 perc  29 perc  

Követési idő  30 perc  20-30 perc  

Napi menetszám  39/irány  41/irány  

Hétvégén napi menetszám  39/irány  19/irány  

Napi utasszám  405 fő  1073 fő  

Lefedettség  20% alatt  80% felett  
2.1. táblázat A HÉV és a Csömöri busz (1002-es viszonylat) szolgáltatásainak összehasonlítása 

Az eljutási idők összevetése érdemi különbséget nem mutat, előny a HÉV zavarmentessége. Az Örs 
vezér tere 22-24 perces elérhetősége és az átgyaloglási távolság között nincs szignifikáns különbség. 

 
2.2. táblázat Eljutási idők összehasonlítása az autóbusz és a HÉV között 

A szárnyvonal XVI. kerületi határán a 31-es autóbusz jó alternatíva alacsonypadlós, klímás BKK 
járművekkel. 

2.4.2. Vasúti pálya 

Jelenlegi állapot 

Üzemmód  

A szakaszon HÉV üzem üzemel, egyvágányú pályán. A HÉV-en baloldali közlekedés van. 

Szakaszon közlekedő járművek 

Csak a HÉV üzemre alkalmas elavult MXA típusú szerelvények szállítják az utasokat.  

Vonalvezetés  

A szakaszon a HÉV végig térszínen halad. A szakaszon 2 darab közúti és 1 darab gyalogos külön szintű 
keresztezés található. A szakasz végig egyvágányú. 

Állomások/Megállóhelyek 

A szakaszon 3 darab szélső peronos megállóhely – Cinkota-alsó; Árpádföld; Szabadság-telep - és 1 
darab szélső peronos állomás - Csömör - található. 

Vasúti pálya 

A jelenlegi H8 és H9 HÉV vonalak kiépítése 125 évvel ezelőtt, 1888-ban kezdődött meg. Ekkor a Keleti 
pályaudvar és Cinkota község között kezdett működni a vasút. Az 1900-as évek elejére Kerepes 
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állomásig meghosszabbodott a vonal, amely már akkor villamos vontatású volt. A Cinkota és Kerepes 
közötti vonalszakasz emelkedése megközelíti a 40 ezreléket, amelyen az akkori, szerényebb vonóerejű 
járművek nem tudtak felmenni, ezért Csömör településen át vonalkifejtést létesítettek. A vonatok 
sokáig Csömörön át közlekedtek Kerepes felé, vissza pedig egyenesen. Ez a műszaki kényszer 
konzerválta a balmenetes közlekedést. Noha a mai járművek számára már járható a Cinkota – Kerepes 
szakasz hegymenetben is, egészen napjainkig fennmaradt a balmenetes közlekedés. A későbbiekben 
egészen Gödöllőig kiépült a kétvágányú vonal, amelyhez Gödöllő, Palotakert állomásnál kisebb 
kocsiszín is létesült, amelynek egyik csarnoka ma is látható. 

A vágányhálózat ma vg48 sínrendszerrel, 4,-4,5 m vágánytengely távolsággal van kiépítve. A csömöri 
vonal ma is egyvágányú, felépítménye hasonló.  

A terepadottságok miatt vonal jelentős része magas töltésen, illetve néhol bevágásban van.  

Tervezett állapot 

Az előzmény tervben a csömöri szárnyvonalra felújítást három különböző felfogásban vizsgáltuk, a 
forrásbiztosítástól erősen függő változatokkal. 

A 3 változat: 

o Hibrid jármű – felújított pálya    Magas költség 
o Megszűnik a vasúti pálya – Autóbusz közlekedik Költséghatékony 
o HÉV megmarad  - felújítás    Közepes költség  

A kiválasztott változat a 2. változat lett. Azaz a HÉV közlekedés megszűnik, és helyette autóbusz 
közlekedik a HÉV nyomvonalán. 

o Kiválasztott Változat: Az autóbuszok a mai HÉV pályáján haladnak. A HÉV pálya helyett 
buszsáv kerül kialakításra, lehetőséget adva az autóbuszok keresztezésére. Az autóbuszok az 
állomások helyén kialakított megállóhelyeket érintik. 

A vasúti pálya megszüntetésre kerül. A vasúti pálya helyén 1 forgalmi sávos, csak BKK által használható 
(egyirányú autóbusz forgalom számára) út épül ki. 
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2.4.3. Műtárgy 

Szabadság út feletti vasúti híd 

A meglévő híd egyvágányú, ágyazatátvezetéses, vasbeton szerkezetű. 

A híd alatt egysávos úton a közúti, a Csömör felőli hídfő mögött, a töltésben, vasbeton 
keretszerkezetben gyalogos közlekedés biztosított külön szinten. A híd alatti űrszelvény korlátozás 
magassága: 3,60 m. A tervezett út a meglévő nyílásban nem vezethető át, a híd elbontandó. 

 

2.17. ábra Meglévő, elbontandó vasúti híd 

A tervezett híd egynyomú felszerkezete monolit vasbeton szerkezet, vastagsága 1,16 m, szélessége 
5,80 m. Keresztmetszeti beosztása 0,5 vasbeton hídszegély, 4,9 m útpálya, 0,5 vasbeton hídszegély. A 
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hídon a kábelek átvezetése 100 mm átmérőjű védőcsövekben biztosított. A vágány megszüntetésre 
kerül a hídon. 

A híd alatti út szélessége: 11,00 m, keresztmetszetének beosztása: 1,00 m járda, 7,00 m kétsávos út, 
3,00 m járda. A híd szabad nyílása: 14,50 m. A híd alatti űrszelvény magassága: 3,96 m, emiatt mindkét 
oldalt ütközőkapuk építése lenne szükséges az előírások szerint. Jelenleg ilyen kapu nincs, beépítése 
beruházói döntést igényel. (Esztétika, költségek, forgalom nagyság). 

A hídfők és szárnyfalak monolit vasbeton szerkezetek. Az alapozás síkalap. 

2.4.4. Útépítés 

A megszűnő HÉV pálya helyén 4,0m széles aszfaltozott útpálya kerül kialakításra, két oldalán 1,5m-
1,5m széles padkával. Az autóbusz peronok között a burkolt útpálya 5,5m szélességben tervezett, a 
járművek kikerülhetőségének biztosítása érdekében. Az új buszpálya a mai HÉV-hez hasonlóan, 
váltakozó irányú közlekedéssel közlekedik Árpádföldnél kitérési lehetőséggel. A közúti átvezetések 
helyén kialakuló csomópontok szabályozása jelzőtáblával tervezett, a Major út – Vasút sor átjáróban 
tervezett csomópont jelzőlámpás szabályozású. A megállóhelyeken B+R parkolók kialakítása tervezett. 
A peronok és egyéb létesítmények gyalogos megközelítése biztosított, csatlakozik a környező gyalogos 
felületekhez.  

 

2.18. ábra  Csömöri HÉV pálya helyén tervezett közúti mintakeresztszelvény – nyílt pályán 

 

 

2.19. ábra Csömöri HÉV pálya helyén tervezett közúti mintakeresztszelvény – megállóhelyen 
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Cinkota alsó mh. 

A megálló megszűnik, helyette a közeli új lakópark mellett létesül új megálló. 

A Caprera utcai útátjáró megmarad jelzőtáblával szabályozott. A vasúti pálya helyén útpálya épül, a 
megszűnő megálló peronja elbontásra kerül. 

Csabaliget mh. 

A megálló Csabaliget lakópark jobb kiszolgálása érdekében épül, a lakópark dél-keleti oldalához 
csatlakozva. A megszűnő vágánytengely helyén 4,0m széles aszfaltozott útpálya kerül kialakításra, két 
oldalán 1,5 m-1,5 m széles padkával. 

Mindkét irányban 20 m hosszú, 2,5 m széles autóbusz peronok építése tervezett. 

Vasúti pálya 

Vasúti pálya megszűnik.  

Útépítés 

Az autóbusz peron északi végénél gyalogos útátjáró létesül gumielemes. A peron mellett 20 férőhelyes 
B+R tárolót helyezünk el. 

A lakópark kiépítése folyamatban van, a környező gyalogúthálózatot a tervezett megállóhoz történő 
gyors eljutás figyelembe vételével kell majd kialakítani. 

Mindkét irányban 20 m hosszú, 2,5 m széles autóbusz peronok építése tervezett. 

 

2.20. ábra  Tervezett Csabaliget megállóhely 

 

Közművek 

A rendelkezésre álló adatok alapján nincs közműérintettség. 

 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

78 

Árpádföld mh. 

Vasúti pálya 

Megszűnik. 

Útépítés 

Az útátjáró gumielemes burkolattal épül újjá, jelzőtáblás szabályozás kerül kialakításra. A jobb peron 
mellett 1,5 m széles járda is épül, hogy az átmenő gyalogos forgalom az elzárt peront kikerülhesse. 20 
férőhelyes B+R parkolót terveztünk. 

Mindkét irányban 20 m hosszú, 2,5 m széles autóbusz peronok építése tervezett. 

 

2.21. ábra Árpádföld megállóhely helyszínrajza 

Közművek 

A tervezett peronok mellett közvetlenül légvezetékek vannak, ezek kiváltása a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem szükséges. 

 

Szabadságtelep mh. 

Vasúti pálya 

Megszűnik. 

Útépítés 

A megszűnő vágánytengely helyén 4,0 m széles aszfaltozott útpálya kerül kialakításra, két oldalán 
1,5 m-1,5 m széles padkával.  

Mindkét irányban 20 m hosszú, 2,5 m széles sz. autóbusz peronok építése tervezett. 

20 férőhelyes B+R parkolót tervezettünk. Egyéb beavatkozás nem szükséges. 

 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

79 

 
2.22. ábra Szabadságtelep helyszínrajza 

 

Közművek 

A rendelkezésre álló adatok alapján nincs közműérintettség. 

Csömör 

Vasúti pálya 

Vasúti pálya megszűnik.  

 

2.23. ábra Csömör állomás helyszínrajza 
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Útépítés 

A megálló előtti út 200 m hosszon kiépül, 82 P+R parkoló és 40 B+R tároló létesül. 

Az út Szabadság úti torkolati csomópontját körforgalommá tervezetük át. Az út és műtárgyépítés a 
vonali szakasz leírásánál található. 

Az állomási út egyúttal a köztemető megközelítését is biztosítja.  

Közművek 

Az állomáshoz vezető út építéséhez az ott elhelyezkedő 0,4 kV-os légvezetéket ki kell váltani, földkábel 
nyomvonal a járda alatt helyezhető el. Az út fele hosszában ma is van egy földkábel, ami szintén 
kiváltandó. 

Az út világítása kandeláberekkel újra építendő, a csapadékvíz elvezetése zárt rendszerben lehetséges, 
mivel nincs hely árok elhelyezésére.  

2.4.5. Közmű 

Az állomáshoz vezető út építéséhez az ott elhelyezkedő 0,4 kV-os légvezetéket ki kell váltani, földkábel 
nyomvonal a járda alatt helyezhető el. Az út fele hosszában ma is van egy földkábel, ami szintén 
kiváltandó. 

Az út világítása kandeláberekkel újra építendő, a csapadékvíz elvezetése zárt rendszerben lehetséges, 
mivel nincs hely árok elhelyezésére.  
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3. Állomások, megállóhelyek 

3.1. Pillangó u. 

3.1.1. Vasúti pálya  

A Pillangó utcai állomás a preferál változatban megmarad. Jelenleg a vonalon ez az egyetlen állomás 
amely átmeneti íves körívben fekszik. Az állomás magassági vonalvezetésében lejt törés található.  

3.1.2. Útépítés 

A Pillangó utca állomásnál útépítéssel nem kell számolni. 

3.1.3. Közmű 

A Pillangó utcai megállóhelynél és környezetében a közművek szempontjából beavatkozásra nincs 
szükség, kiváltásokkal itt nem számoltunk. 

3.2. Örs vezér tere 

3.2.1. Vasúti pálya 

Az Örs vezér tere állomás a Kerepesi út felett, annak gyakorlatilag a teljes keresztmetszetét lefedve 
került elhelyezésre. Közvetlen járműtelepi kapcsolattal rendelkezik az állomás előtt felszínen. Az 
állomási peronok és a kihúzó/fordító vágányok 0 ‰-es lejtésben fekszenek. 

 A vágánytengely távolság a peronoknál 5,0 m, a peronok szélessége a mozgólépcsők és liftek 
figyelembevételével 8,3 m szélesek, hasznos hosszuk 120 m. 

 
3.1. ábra Örs vezér tere állomás helyszínrajza 

3.2.2. Műtárgy 

Az állomás szélsőperonos kialakítású és felsővezetésben fekszik. Tartószerkezeti szempontból 
különleges, egyedi szerkezet. A tartószerkezetnek idomulni kell a kapcsolódó műtárgyakhoz, úgy mint 
a metró vonali szakasz acél műtárgyai, a kétoldali bevásárló központ. A szerkezetet nagymértékben 
befolyásolja az állomás építészeti kialakítása. A szerkezet egyedi acél és vasbeton szerkezeteket 
tartalmaz. A műtárgy jellemzően vasbeton lábakon álló összetett szerkezet. A tartószerkezetnek a 
vasúti zónán kívül az utasforgalmi tereket, lifteket és mozgólépcsőket is alá kell támasztania, továbbá 
az üzemi tereknek, szellőzésnek megfelelő kialakításban kell készülnie. 
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Az állomás szerkezetéhez szorosan kapcsolódik a déli és az északi irányban lévő gyalogos kapcsolatokat 
megadó épület-műtárgy szerkezet. A déli irányba a meglévő gyalogos híd helyén épül egy új fedett 
utasteret biztosító acélszerkezetű híd. 

3.2.3. Útépítés 

Az Örs vezér terén a magasvezetéshez szükséges műtárgy pillérkiosztása kialakítható oly módon, hogy 
a csomópont útpályáját nem szükséges átépíteni.  

3.2.4. Építészet 

  

Hága     Dubai                 London 

A metró magasvezetésének kérdésköre a gazdaságossági és műszaki szempontokon túl első sorban 
városépítészeti kérdés. A projekten belül ez a megoldás az Örs vezér terén merül fel, így biztosítva a 
jelenlegi metró és HÉV vonalak összekötését. A világ számos városából ismerünk példát magasvasútra, 
ahol az a város vagy adott esetben városrész szimbólumává vált. Ez jellemzően akkor igaz, ha az 
infrastrukturális előnyök, valamint az igényes műszaki és esztétikai megvalósulás mellett olyan 
mértékben (hosszban) épül ki, hogy az egy egész városrész építészeti karakterét meghatározza vagy 
akár több városrészt összekötve, integratív városépítészeti alkotóelem lesz.  Ilyen esetben a 
magasvasút a város szerves részévé tud válni.  

Fenti megállapítások ellentételeként városépítészeti szempontból megkérdőjelezhető az a megoldás, 
ha mindez (magasvezetés) csak a város egy bizonyos pontján, külön szintű csomóponti kialakításként 
jelenik meg. Mindemellett kijelenthető, hogy a tervezési helyszín (Örs vezér tere) városépítészeti 
összefüggéseit tekintve be tud fogadni egy térszín felett átívelő vonalmenti műtárgyat. A térarányok, 
az útszélesség, a határoló térfalak távolsága és a városrész beépítése, építészeti karaktere mindezt 
lehetővé teszik.  
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3.2. ábra Örs vezér tere tervezett magasvezetésű metróállomás látványterve 

Örs vezér tere - „A” változat: 

Örs vezér tere tervezett állomás kialakítása térszín felett, magasvezetésben történik, nagyjából a mai 
HÉV végállomás területén. Az állomás szélsőperonos, 2 feljáratos elrendezéssel épül, felülről és 
hosszoldalán zárt, két végén nyitott építményben elhelyezve. A lábakra állított műtárgy a Sugár áruház 
mellett épül meg, keresve azzal az építészeti és funkcionális kapcsolatot. A metróállomás alatt, az utca 
szintjén a városi buszhálózat le- és felszállóhelyei létesülnek, egy a Kerepesi útról leágazó buszfordító 
hurok két hosszoldalán kialakítva. A buszforduló által közrezárt területre érkezik le a metró peronjairól 
1-1 lépcső, 1-1 mozgólépcső és 2-2 lift, lehetőséget teremtve ezzel a gyors átszállásnak. Szintén ezen 
a területen -2 különálló, szigetszerű épülettömbben elhelyezve- alakíthatók ki a szükséges üzemi 
helyiségek, állomási ügyelet és BKK ügyfélpont helyiségei. Az állomás peronszintje (+1) éjszakára 
lezárható, míg alatta a lépcsők, mozgólépcsők, liftek egy felülről fedett, de 4 oldalról nyitott 
közterületen helyezkednek el. 

 

3.3. ábra Örs vezér tere tervezett magasvezetésű metróállomás és alatta a buszforduló látványterve 
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Az állomásépület a Kerepesi út felöli oldalán ívelt felületű homlokzati héjazatot kap. A dinamikus forma 
jól illik a közlekedési funkcióhoz és előrevetíti a szintén ívelt keresztmetszettel tervezett zajárnyékoló 
szerkezetek formavilágát.  

 

3.4. ábra Örs vezér tere – új metróállomás, gyalogos híd és zajárnyékoló szerkezet látványterve  

A jelenlegi, két áruház közötti gyalogos összeköttetést szintben elvágja az új állomás. A gyalogos hidat 
ezért újra meg kell építeni olyan kialakítással, hogy a gyalogosok az állomás felett, annak galériaszintjén 
keresztül továbbra is át tudjanak közlekedni az Árkádból a Sugár áruházba, annak 1. emeletére és 
viszont. Tervezett állapotban a két áruház közötti kapcsolat ugyan gyengül a közbe iktatott 
szintkülönbség miatt, összességében mégis mindkét áruház kedvezőbb metróállomási kapcsolatot 
nyer a jelenleginél.      

 

3.5. ábra Örs vezér tere – „A” változat, szélsőperonos állomás keresztmetszeti ábrája 

Örs vezér tere „A” változatban a jelenlegi zuglói oldali busz- és troli végállomás megszűnik. Így a két 
nagyáruház (IKEA, Sugár) déli homlokzati síkjai és a teret hosszában átszelő villamos pálya által 
közrezárt terület majd teljes egészében megszabadul a közösségi közlekedés elemeitől és egy nagy 
összefüggő közpark vagy multifunkcionális tér kialakítására nyílik lehetőség.  

„A1” változat: 

A kőbányai oldali buszállomás átalakításra és áthelyezésre kerül. A Kerepesi út - Fehér út sarkán álló 7 
szintes irodaépület („spenótház”) elbontásra kerül, így az állomás a kereszteződéshez közelebb 
hozható. A buszállomás felett egy lábakra állított, 4 emeletes irodaépület (cca.17.000 nm nettó össz. 
alapterülettel) megépítését javasoljuk. Ez több szempontból is előnyt hoz Örs vezér tere építészeti 
rendezése terén. Egy felöl az épület alatt sokkal rendezettebb, kulturáltabb formában, fedetten 
alakítható a buszállomás, az épület földszintjén kisebb üzletekkel is kiegészítve a tömegközlekedés 
tereit. A buszállomás a „spenótház” elbontása által, az új irodaépületbe integráltan kihozható a tér 
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sarkára, ezzel rövidítve a rágyaloglási távolságot a metróállomáshoz, valamint erősítve ezzel a két 
állomás közötti vizuális kapcsolatot. Az új irodaépület továbbá pótolni tudja a Fehér út déli oldalán 
jelenleg hiányzó térfalat és a tér látványából kizárja a mögötte megbújó járműtelepeket. A 
városépítészeti előnyökön túl egy nagy volumenű magánberuházásnak enged teret, ami a terület 
fejlődését is elősegíti. Környezetbarát munkahelyeket teremt, hiszen tömegközlekedési 
csomópontban létesül, enyhítve ezzel az autós közlekedést. A magán tőke részben bevonható a 
buszállomás közvetlen környezetének térrendezésébe is, csökkentve ezzel a projektköltségeket. 

„A2” változat: 

Ebben a változatban a „spenótház” megmarad és a kőbányai oldali buszállomás is helyben marad, nem 
épül át. Ennek a változatnak a lényege, hogy a kőbányai oldali fejlesztések nem feltételei a metró-HÉV 
összekötés megvalósításnak, hanem egy későbbi ütemben is megvalósíthatók. 

A meglévő gyalogos aluljáró megmarad (A1 és A2 változatban is) és felújításra kerül. A felújítás keretén 
belül indokolt az egyes feljáratok akadálymentesítése liftek utólagos telepítése által. Az aluljáró 
forgalma a metróállomás áthelyezése miatt csökkenni fog, ezért a jelenlegi 9 méteres folyosószélesség 
kihasználatlan marad, így lehetőség nyílik az aluljáróban kisebb üzletek beépítésére. 

 

3.6. ábra Örs tervezett magasvezetésű metróállomás látványterve – „A” változat 

Örs vezér tere - „B” változat: 

Örs vezér tere tervezett állomás kialakítása térszín felett, magasvezetésben történik, nagyjából a mai 
HÉV végállomás területén. Az állomás szélsőperonos, 2 feljáratos elrendezéssel épül, felülről és 
hosszoldalán zárt, két végén nyitott építményben elhelyezve. A lábakra állított műtárgy a Sugár áruház 
mellett épül meg, keresve azzal az építészeti és funkcionális kapcsolatot. Az állomás és a meglévő 
áruház épület között kialakuló sávban lehetőség nyílik – az áruház bővítményeként- új kereskedelmi 
funkció beépítésére (Sugár 2  / piac / stb…). A közvetlenül egymás mellé épülő 3 épülettraktus egy 
épületegyüttest alkot, de azon belül az egységek tömegbeli és homlokzati tagolása indokolt az eltérő 
funkciók megkülönböztetése, valamint az ütemezhetőség végett.  

Az állomásépület a Kerepesi út felöli oldalán ívelt felületű homlokzati héjazatot kap. A dinamikus forma 
jól illik a közlekedési funkcióhoz és előrevetíti a szintén ívelt keresztmetszettel tervezett zajárnyékoló 
szerkezetek formavilágát. Az állomás peronszintje (+1) éjszakára lezárható, míg alatta a lépcsők, 
mozgólépcsők, liftek egy összefüggő, felülről fedett, de 3 oldalról nyitott közterületre érkeznek. A két 
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vágány alatti, kb. 6 méter széles sávban alakíthatók ki a szükséges üzemi helyiségek (gépészet, 
áramellátás, személyzeti szociális helyiségek, stb.) valamint a BKK ügyfélpont és állomási ügyelet. A 
jelenlegi, két áruház közötti gyalogos összeköttetést szintben elvágja az új állomás. A gyalogos hidat 
ezért újra meg kell építeni olyan kialakítással, hogy a gyalogosok az állomás felett, annak galériaszintjén 
keresztül átemelhetők legyenek a Sugár áruház 2. emeletére. Tervezett állapotban a két áruház közötti 
kapcsolat ugyan gyengül a közbe iktatott szintkülönbség miatt, összességében mégis mindkét áruház 
kedvezőbb metróállomási kapcsolatot nyer a jelenleginél, az új kereskedelmi fejlesztési lehetőség 
pedig további gazdasági hasznot hozhat be a területre. 

A meglévő gyalogos aluljáró megmarad és felújításra kerül az „ A változat”-nál leírtak szerint. 

 

3.7. ábra Örs vezér tere, tervezett metróállomás belső terének látványterve      

A meglévő áruház épület és a tervezett állomás közötti –opcionális- új épületrészt olyan építészeti és 
szerkezeti kialakítással kell megtervezni, hogy a két külön projekt (közösségi közlekedés -fejlesztés / 
kereskedelmi célú magánberuházás) térbeli és időbeli (ütemezhetőség) szétválasztása biztosítható 
legyen. Az állomás és a Sugár áruház közötti területen piacot ábrázoltunk nagy belmagasságú 
csarnoktér formájában, de a Sugár áruház bővítése („Sugár 2”) is elképzelhető ezen a területen egy 3 
szintes épülettraktusban elhelyezve.  

 

3.8. ábra Örs vezér tere - „B” változat, szélsőperonos állomás keresztmetszeti ábrája- új kereskedelmi funkció 
közbeiktatásával 

Fontos kiemelni, hogy a tervezett új állomás és a Sugár áruház között adódó terület beépítése 
opcionális és e projekttől független lehetőség. Ha erre nem kerülne sor, az állomás a Sugár áruház 
szerkezeti érintése nélkül is megépíthető. Ez esetben az új gyalogos híd Sugár áruházhoz történő 
csatlakozását a jelenlegi csatlakozási pontban, az 1. emeleten is megadható, az épület homlokzatának  
átalakítása nélkül. 
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3.9. ábra Örs vezér tere - „B” változat, szélsőperonos állomás keresztmetszeti ábrája- új kereskedelmi funkció 
nélkül 

Örs vezér tere „B” változatban a zuglói oldali busz- és troli végállomás a jelenlegi helyén, de a 
mostaninál kisebb alapterületen, racionalizált kialakítással kerül átépítésre. A fel- és leszállóhelyek 
közvetlenül a teret hosszában átszelő villamospálya mellett kerülnek kialakításra. A tervezett 
buszállomás és a két nagyáruház (IKEA, Sugár) között jelentős méretű terület marad szabadon egy 
összefüggő közpark vagy multifunkcionális tér kialakításához. 

Mindemellett a kőbányai oldali buszállomás helyben kerül átalakításra, a 7 szintes irodaház 
(„spenótház”) megtartása mellett. 

Örs vezér tere - térrendezés: 

Ez a tanulmányterv kizárólag közlekedési hálózatfejlesztéssel foglalkozik, de a tervezett beavatkozások 
további városépítészeti fejlesztéseket is indukálnak. Örs vezér terén a közlekedési hálózat 
racionalizálása új területeket nyit a tér funkcionális és építészeti újragondolásának is. 

Örs vezér tere átfogó környezetrendezése érdekében a továbbiakban egy külön erre az akcióterületre 
kiírt építészeti-, tájépítészeti tervpályázat lebonyolítását javasoljuk. E tekintetében a 
tanulmánytervünk környezetrendezéssel foglalkozó tervlapjai (helyszínrajz, látványtervek) csak 
tájékoztató jellegűek, érzékeltetve a kínálkozó városépítészeti fejlesztési lehetőségeket.  

3.2.5. Közmű 

Örs vezér tere felszíni rendezése „A” változat 

Közmű építések, közmű kiváltások munkái: 

Vízellátás: 

Az Örs vezér terének felszíni átalakítása közvetve érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A Nagy Lajos 
király útja és a Sugár épülete közötti területen a tervezett új térburkolat és parkosított tér alatt két DN 
200 és egy DN 150 azbesztcement anyagú vízvezeték húzódik. Kiváltásuk szükséges. A Bolgárkertész 
utca vonalában egy DN 300 ac, míg a Nagy Lajos király út mentén egy DN 150 ac vízvezeték húzódik, 
melyek a burkolatfelújítással érintett területen kiváltandók. Új útépítés, vagy burkolatfelújítás esetén 
a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, elavult azbesztcement vízcsöveket ki kell 
cserélni a beruházás során, így számításba vettük ezen kiváltásokat. 

A Sugár épülete előtt kialakítandó új buszvégállomáshoz szükséges tűzivízigény és a szolgálati 
épülethez szükséges ivóvízigény biztosítható a Sugár épülete előtt húzódó DN 200 vízvezetékről. A 
Fehér út menti buszvégállomáshoz szükséges tűzivízigény és a szolgálati épülethez szükséges 
ivóvízigény a Fehér úti DN 250 öv vízvezetékről biztosítható. 
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Csatornázás: 

A tervezett tér kialakítás munkái miatt nem indokolt a meglévő csatorna hálózat átépítése. Azonban a 
tervezett buszfordulók területén, a csapadékvizek probléma mentes elvezetése érdekében új csapadék 
csatorna hálózat kiépítése szükséges. Így új csapadék csatorna építéssel számoltunk az új metróállomás 
körüli buszfordulónál, a Nagy Lajos király útja menti új buszmegállóknál és a Fehér út menti új 
buszvégállomásnál. 

Gázellátás: 

A tervezett tér kialakítás munkái nem érintik a meglévő gázellátó hálózatot. 

Távhőellátás: 

A tervezett tér kialakítás munkái nem érintik a meglévő távhőellátó hálózatot. 

Központi forgalomirányítás és közúti jelző munkarész: 

A tervezett építési munkák nemcsak a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga 
után vonhatnak, olyan fejlesztési igényeket is, amelyek lehetővé teszik az on-line forgalomirányítási 
információk megjelenítését (pl: forgalomfigyelő kamerák képei, P+R információk kijelzése, VJT táblák).   
A korszerű ITS információk adatátviteléhez optikai kábel fektetése is indokolt lehet. A tervezett optikai 
hálózatot a meglévő optikai hálózattal az Örs vezér téri csomópontban lehetne összekapcsolni. A 
dinamikus adatokat szolgáltató megjelenítési felületeket a forgalomirányítási és utazásbefolyásolási 
stratégia függvényében kell tervezni, beillesztve a már meglévő hálózati rendszerbe. Az Örs vezér téri 
csomópontban a meglévő hálózatot,- az útburkolat felújítással érintett szakaszán,- acél, beton, eternit 
védőcsövek cseréjét be kell tervezni. A jelenleg még átfeszítésen vezetett jelzőkábeleket alépítményi 
hálózatba kell behúzni. Az elkorrodált tartóoszlopoknak a cseréjét is be kell ütemezni. 

BKV trolibusz és villamos egyenáramú vontatási földkábel hálózat. 

A tervezett szegélymódosítások az Örs vezér téren több helyen érintik a BKV villamos (3;62 vill.) és 
trolibusz (81;82 troli) egyenáramú vontatási földkábel hálózatát.  

 Az érintett troli tápszakaszok „18-40 Örs vezér tere” és „18-41 Szentmihályi út-Ond vezér út” 
tápszakaszok.  

A megtápláló kábelek a Pongrácz út-Kerepesi út útvonalon érik el az Örs vezér teret. Itt a Nagy Lajos 
király utat keresztezve érkeznek jelenlegi troli és autóbusz forduló területére. A kábelek a zöld, 
burkolatlan területen haladnak a Füredi út irányába felfüzve a pozitív és negatív 
kapcsolószekrényeket.   A nyomvonalban 8 db 1x1000 Al kábel található amelyek közül 4 db pozitív és 
4 db negatív.    

Az 1x1000 Al kábelek védőcsöves és védelem nélküli, vagyis homokágyba történő elhelyezéssel vannak 
lefektetve.   

Az érintett villamos tápszakaszok a „35-02 Fehér út” és „23-07 Nagy Lajos király útja- Örs vezér tere” 
tápszakaszok. A megtápláló kábelek a Fehér úton az Árkád bevásárló központ előtt haladnak, majd 
lekeresztezve a Kerepesi utat érkeznek az Örsvezér térre. Itt a kábelek az aluljáró műtárgyat kikerülve 
haladnak a járdafelület alatt amíg el nem érik a troli kábelek nyomvonalát és közös nyomvonalban 
érkeznek  a téren található villamos táppont-kapcsolószekrényig.      

A nyomvonalban 4 db 1x1000 Al kábel található amelyek közül 2 db pozitív és 2 db negatív.    
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Az 1x1000 Al kábelek védőcsöves és védelem nélküli, vagyis homokágyba történő elhelyezéssel vannak 
lefektetve.   

 A tervezett szegélymódosítások miatt, pontosabban az Örs vezér téren kialakításra kerülő új troli és 
autóbusz megállóhelyek kialakításából adódóan a kábelek részben útpálya alá kerülnek és a tápponti 
szekrények is áthelyeződnek. Ezért a troli és villamos kábeleket szükségszerűen ki kell váltani az érintett 
területen. Az elbontásra kerülő táppont-kapcsolószekrényeket át kell helyezni, illetve újakat kell 
helyettük létesíteni.    

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás: 

A tervezett felszíni rendezés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által üzemeltetett kis - 
és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) 
által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a felszíni rendezéssel érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga 
után. A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

Távközlés: 

A tervezett szegély-módosítások, illetve útpálya-építések miatt az alábbi távközlési hálózatok kiváltása 
szükséges: 

DIGI KFT., ELMŰ Hírközlés, Novotron Informatikai Zrt., NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózatainál: 

Műanyagcsöves hálózat, N1 megszakító létesítményekkel, 3 LPE40 alépítmény + optikai kábelek. 

Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózatánál:  

Betoncsöves hálózat, akna megszakító létesítményekkel, 12 b 120 alépítmény + optikai kábelek. 

 

Örs vezér tere felszíni rendezése „B” változat 

Közmű építések, közmű kiváltások munkái: 

Vízellátás: 

Az Örs vezér terének felszíni átalakítása közvetve érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A Nagy Lajos 
király útja és a Sugár épülete közötti területen a tervezett új térburkolat és parkosított tér alatt két DN 
200 és egy DN 150 azbesztcement anyagú vízvezeték húzódik. Kiváltásuk szükséges. A Bolgárkertész 
utca vonalában egy DN 300 ac, míg a Nagy Lajos király út mentén egy DN 150 ac vízvezeték húzódik, 
melyek a burkolatfelújítással érintett területen kiváltandók. Új útépítés, vagy burkolatfelújítás esetén 
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a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, elavult azbesztcement vízcsöveket ki kell 
cserélni a beruházás során, így számításba vettük ezen kiváltásokat. 
Az új buszvégállomáshoz szükséges tűzivízigény és a szolgálati épülethez szükséges ivóvízigény 
biztosítható a Nagy Lajos király útja menti DN 300 göv vízvezetékről, vagy a tér keleti oldalán futó DN 
200 vízvezeték párról. 

Csatornázás: 

A tervezett tér kialakítás munkái miatt nem indokolt a meglévő csatorna hálózat átépítése. Azonban a 
Nagy Lajos király útja menti tervezett új buszvégállomás területén, a csapadékvizek probléma mentes 
elvezetése érdekében új csapadék csatorna hálózat kiépítésével számoltunk.  

Gázellátás: 

A tervezett tér kialakítás munkái nem érintik a meglévő gázellátó hálózatot. 

Távhőellátás: 

A tervezett tér kialakítás munkái nem érintik a meglévő távhőellátó hálózatot. 

Központi forgalomirányítás és közúti jelző munkarész: 

A tervezett építési munkák nemcsak a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga 
után vonhatnak, olyan fejlesztési igényeket is, amelyek lehetővé teszik az on-line forgalomirányítási 
információk megjelenítését (pl: forgalomfigyelő kamerák képei, P+R információk kijelzése, VJT táblák).   
A korszerű ITS információk adatátviteléhez optikai kábel fektetése is indokolt lehet. A tervezett optikai 
hálózatot a meglévő optikai hálózattal az Örs vezér téri csomópontban lehetne összekapcsolni. A 
dinamikus adatokat szolgáltató megjelenítési felületeket a forgalomirányítási és utazásbefolyásolási 
stratégia függvényében kell tervezni, beillesztve a már meglévő hálózati rendszerbe. Az Örs vezér téri 
csomópontban a meglévő hálózatot,- az útburkolat felújítással érintett szakaszán,- acél, beton, eternit 
védőcsövek cseréjét be kell tervezni. A jelenleg még átfeszítésen vezetett jelzőkábeleket alépítményi 
hálózatba kell behúzni. Az elkorrodált tartóoszlopoknak a cseréjét is be kell ütemezni. 

BKV trolibusz és villamos egyenáramú vontatási földkábel hálózat. 

A tervezett szegélymódosítások az Örs vezér téren több helyen érintik a BKV villamos (3;62 vill.) és 
trolibusz (81;82 troli) egyenáramú vontatási földkábel hálózatát.  
 Az érintett troli tápszakaszok „18-40 Örs vezér tere” és „18-41 Szentmihályi út-Ond vezér út” 
tápszakaszok.  
A megtápláló kábelek a Pongrácz út-Kerepesi út útvonalon érik el az Örs vezér teret. Itt a Nagy Lajos 
király utat keresztezve érkeznek jelenlegi troli és autóbusz forduló területére. A kábelek a zöld, 
burkolatlan területen haladnak a Füredi út irányába felfüzve a pozitív és negatív 
kapcsolószekrényeket.   A nyomvonalban 8 db 1x1000 Al kábel található amelyek közül 4 db pozitív és 
4 db negatív.    
Az 1x1000 Al kábelek védőcsöves és védelem nélküli, vagyis homokágyba történő elhelyezéssel vannak 
lefektetve.   
Az érintett villamos tápszakaszok a „35-02 Fehér út” és „23-07 Nagy Lajos király útja- Örs vezér tere” 
tápszakaszok. A megtápláló kábelek a Fehér úton az Árkád bevásárló központ előtt haladnak, majd 
lekeresztezve a Kerepesi utat érkeznek az Örsvezér térre. Itt a kábelek az aluljáró műtárgyat kikerülve 
haladnak a járdafelület alatt amíg el nem érik a troli kábelek nyomvonalát és közös nyomvonalban 
érkeznek  a téren található villamos táppont-kapcsolószekrényig.      
A nyomvonalban 4 db 1x1000 Al kábel található amelyek közül 2 db pozitív és 2 db negatív.    



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

91 

Az 1x1000 Al kábelek védőcsöves és védelem nélküli, vagyis homokágyba történő elhelyezéssel vannak 
lefektetve.   
 A tervezett szegélymódosítások miatt, pontosabban az Örs vezér téren kialakításra kerülő új troli és 
autóbusz megállóhelyek kialakításából adódóan a kábelek részben útpálya alá kerülnek és a tápponti 
szekrények is áthelyeződnek. Ezért a troli és villamos kábeleket szükségszerűen ki kell váltani az érintett 
területen. Az elbontásra kerülő táppont-kapcsolószekrényeket át kell helyezni, illetve újakat kell 
helyettük létesíteni.    

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás: 

A tervezett felszíni rendezés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által üzemeltetett kis - 
és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) 
által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  
A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a felszíni rendezéssel érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  
A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga 
után. A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

Távközlés: 

A tervezett szegély-módosítások, illetve útpálya-építések miatt az alábbi távközlési hálózatok kiváltása 
szükséges: 

Novotron Informatikai Zrt., NSN TraffiCOM Kft. távközlési hálózatainál: 

Műanyagcsöves hálózat, N1 megszakító létesítményekkel, 3 LPE40 alépítmény + optikai kábelek. 

Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózatánál:  

Betoncsöves hálózat, akna megszakító létesítményekkel, 12 b 120 alépítmény + optikai kábelek. 

3.2.6. Felszíni kialakítás, tömegközlekedés 

Jelenlegi állapot 

Az Örs vezér terén az 1970-ben kialakított forgalmi rend szerint két autóbusz végállomás helyezkedik 
el. A Kerepesi úttól északra helyezkedik el a XIV. és a XVI. kerületből érkező viszonylatokat kiszolgáló 
zuglói végállomás, amely a Nagy Lajos király útja és a kereskedelmi és szolgáltató létesítmények közé 
ékelődik. Alapterülete kb. 8000 m2, kialakítása miatt a gyaloglási távolságok hosszúak. 

A kőbányai oldalon az Árkád üzletközpont építésekor 2001-2002-ben épült meg a jelenlegi autóbusz 
végállomás a Fehér út nyugati oldalán a metróvégállomástól délre, melynek alapterülete meghaladja 
a 10.000 m2-t. Ez a végállomás szolgálja ki a X. és a XVII. kerületekből érkező viszonylatokat. Az üzemi 
szempontból kedvező kialakítás azonban a gyalogos közlekedés szempontjából hátrányos. 
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Mindkét végállomáson történik járműtárolás, azonban a kőbányai végállomáson az utasforgalmi 
területeken kívül a létesítménytől délre külön tárolóterületet alakítottak ki, ezzel szemben a zuglói 
végállomáson erre nincsen lehetőség. 

Mivel a zuglói végállomás szinte teljes egészében elfoglalja a rendelkezésre álló teret, így jelenleg csak 
közlekedési funkciókat lát el. Jelen projekt alkalmat adhat a terület felszabadítására, mely által a 
városrész jelentős zöldterülethez juthat, ami pozitívan hat az itt lakók életminőségére. 

Az alábbi változatok kialakításának alapkoncepciója az Örs vezér tere északi rész (jelenleg nagyrészt az 
autóbuszállomás által elfoglalt) lehetőség szerinti felszabadítása, zöld- és közösségi tér létrehozása. 

 

3.10. ábra Közösségi közlekedés elérése gyalog a jelenlegi Örs vezér terén 

 

 „A” változat 

A zuglói autóbuszállomás megszűnik, ezáltal a terület szinte teljesen felszabadul és zöld- illetve 
közösségi térré alakítható (körülbelül 15000 m2). Az autóbuszok (csökkentett sebességgel) áthaladnak 
a téren, továbbá a Sugár áruháznál fordulásra alkalmas tér kerül kialakításra. 

A zuglói autóbuszállomás autóbuszai járatcsökkentések által áthelyezhetők a kőbányai 
autóbuszállomásra, illetve a Kerepesi út kibővített megállóhelyein az utascsere jelentősebb 
rágyaloglási távolság növekedés nélkül megoldható. 
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3.11. ábra Közösségi közlekedés elérése gyalogosan az „A” változatban 

A forgalomtechnikai kialakítás az alábbiakban módosul: 

 További gyalogátkelőhelyek létesülnek a Kerepesi és a Nagy Lajos király útján, illetve a 
villamospályán is 

 A Kerepesi úton mindkét irányban egy-egy külső sáv buszsávvá módosul 
 A Fehér úton mindkét irányban egy-egy külső sáv buszsávvá módosul 
 További autóbusz megállóhelyek létesülnek a Nagy Lajos király útján és a Kerepesi úton 

mindkét irányban. 
 Kerékpáros átvezetések létesülnek a Kerepesi úton és a Nagy Lajos király útján 
 Kétszintes parkolólemez kialakítása a jelenlegi kőbányai P+R helyén, ezzel körülbelül 570-re 

emelve a férőhelyek számát. 

Autóbuszközlekedés: 

A kőbányai autóbusz végállomásról a XVII. kerületből érkező expressz viszonylatok (97E, 169E, 261E) 
végállomása a Kerepesi úton az Árkád áruház mellett kerül elhelyezésre. Ennek következtében az 
érintett viszonylatokkal érkező utasok az új Örs vezér tere állomáshoz jelentősen kedvezőbb 
elhelyezést jelent, továbbá az autóbuszok Rákoskeresztúr felé a Kerepesi út - Keresztúri út útvonalon 
közlekednek a Fehér út – Gyógyszergyári utca – Keresztúri út útvonal helyett. A 32-es és a 85-ös 
viszonylat a két viszonylat alapparamétereinek egyezése alkalmassá teszi az összekötésre, így két 
csuklós viszonylattal tovább csökken a kiszolgálandó viszonylatok száma. Az új 44 és 144 valamint a 
161-es viszonylat paraméterei szintén lehetőséget teremtenek az összekötésre. Ennek alapfeltétele a 
161/161A viszonylat összevonása és szóló kocsikkal való kiadása, így további három szóló viszonylat 
végállomásoztatási igényével csökkenthető a végállomáson kiszolgálandó viszonylatok száma.  
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Az előbb leírtak teszik lehetővé, hogy a Füredi utca és a Kerepesi úton a XVI. kerület felől érkező 
viszonylatok végállomása áthelyezésre kerüljön a kőbányai oldali végállomásra. 

A Fehér út felől érkező viszonylatok számára a forgalomtechnikai kialakítás lehetővé teszi, hogy a 
Kerepesi úton történjen a viszonylatokról a le és a felszállás, ennek érdekében a Gyakorló köznél 
található csomópontban a buszok számára a visszafordulási lehetőség kerül kialakításra. 

Az autóbuszvonalak az alábbiak szerint módosulnak: 

32, 85 autóbusz (230 db menet) 

 Nagy Lajos király útja – Fehér út 

44, 161 autóbusz (94 menet) 

 Füredi út felől - Nagy Lajos király útja – Fehér út 

80, 82 trolibusz, 31 92, 92A, 131, 174, 231 autóbusz (1078 menet) 

 Füredi út felől – Nagy Lajos király útja – Kőbánya végállomás 
 A menetek fele áthalad az Örs vezér terén 

85E, 97E, 168E, 169E, 261E autóbusz (368 menet) 

 Kerepesi út - Örs vezér tere (Sugár áruház végállomás) – Kerepesi út – Fehér út 
 Kerepesi út fordulás – Fehér út 

45, 67, 176 autóbusz (436 menet) 

 Kerepesi út - Fehér út – Kőbánya végállomás 

277 autóbusz (151 menet) 

 Kerepesi út (fordul) – Fehér út – Gyakorló utca 

144, 161 autóbusz (94 menet) 

 Kerepesi út – Fehér út 

10 autóbusz (24 menet) 

 Kerepesi út – Fehér út 

Jelenlegi állapothoz képest napi kb. 800 km-rel növekszik az autóbuszok és trolibuszok által megtett 
út.  
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3.12. ábra Örs vezér tere „A” változat autóbuszok útvonalai, kétirányú menetek száma 

 

„B” változat 

A zuglói autóbuszállomás a menetszámok és tárolóhelyek lecsökkentésével körülbelül 4000 m2-re 
csökken, ezáltal megnő a zöld- és közösségi terek felülete 11000 m2-re. 

Az autóbuszállomoáson a könnyebb átjárhatóság érdekében gyalogátkelőhely létesül. 

Az állomás csökkentésével viszont nem nőnek jelentősen a metró végállomás rágyaloglási távolságok. 
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3.13. ábra Közösségi közlekedés elérése gyalogosan a „B” változatban 

 

A forgalomtechnika jelentősen nem módosul, további gyalogátkelőhelyek létesülnek a Kerepesi úton 
és a Nagy Lajos király útján, illetve a Kerepesi úton a villamospályán is. 

Kétszintes parkolólemez kialakítása a jelenlegi kőbányai P+R helyén, ezzel körülbelül 570-re emelve a 
férőhelyek számát.  

Autóbuszközlekedés 

A zuglói autóbuszállomás kieső tárolókapacitását a kőbányai autóbuszpályaudvar pótolja, a 
rágyaloglási távolságok csökkentése érdekében a megállóhelyek bővülnek a Kerepesi úton. 

A zuglói végállomásra érkező viszonylatok közül a Centenáriumi lakótelep és az Örs vezér tere között 
közlekedő 44 és 244-es viszonylatok útvonala megváltozik, vagy a viszonylat megszűnik, így részükre a 
végállomáson fenntartott helyek felszabadulnak. A Fogarasi úti lakótelep és az Örs vezér tere között 
közlekedő 81-es trolibusz viszonylat szerepét a ritkábban, de teljes üzemidőben közlekedő 80-as 
viszonylat veszi át, így tovább csökken a végállomásra érkező és onnan induló járművek száma. A 
viszonylathálózaton történő további módosításoknak köszönhetően (276E viszonylat nem éri el az Örs 
vezér terét) a Cinkotai térséget és az Újszász utcát kiszolgáló 45-ös viszonylat áthelyezhető a kőbányai 
oldali végállomásra. 

Összességében a napi kétirányú menetszám mintegy 37%-al a mai kb. 2000-ről kb. 1300-ra 
csökkenthető. Ez a csökkenés ad lehetőséget a végállomás átszervezésére, és területigényének 
csökkentésére. 
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Az autóbuszvonalak az alábbiak szerint módosulnak: 

32, 85 autóbusz (230 db menet) 

 Nagy Lajos király útja – Fehér út 

44, 161 autóbusz (94 menet) 

 Füredi út felől - Nagy Lajos király útja – Fehér út 

80, 82 trolibusz, 31 92, 92A, 131, 174, 231 autóbusz (1078 menet) 

 Füredi út felől – Örs vezér tere, Zugló végállomás 

85E, 97E, 168E, 169E, 261E autóbusz (368 menet) 

 Fehér út – Kerepesi út (fordul) – Kőbánya végállomás 

45, 67, 176 autóbusz (436 menet) 

 Kerepesi út - Fehér út – Kőbánya végállomás 

277 autóbusz (151 menet) 

 Gyakorló utca – Kerepesi út (fordul) – Kőbánya végállomás 

144, 161 autóbusz (94 menet) 

 Kerepesi út – Fehér út 

10 autóbusz (24 menet) 

 Kerepesi út – Fehér út 

 

Jelenlegi állapothoz képest napi kb. 200 km-rel növekszik az autóbuszok és trolibuszok által megtett 
út.  
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33.14. ábra Örs vezér tere „B” változat autóbuszok útvonalai, kétirányú menetek száma 
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Költségek 

 

 Összeg (millió Ft)  
Szakág A1 A2 B 

Műtárgy 135  135 67 
Út 722 615 546 
Felsővezeték, áramellátás 250 200 130 
Közmű 502 452 423 
Építészet, tájrendezés 3 000 – 4 000 2 750 – 3 750 1 000 - 2000 

Összesen 4 609 - 5609 4 152 – 5 152 2 166 - 3166 
    

3.1. táblázat Az Örs vezér tere felszíni változatainak nagyságrendi költségbecslése* 

*/ az Örs vezér tere felszíni kialakítás, térrendezés egy opcionális lehetőségként vizsgálja a Tanulmányterv. A térrendezés 
költsége nem része a Pillangó u. – Szentmihályi úti szakasz költségének (lásd 1.7 fejezet), csak a metró építése miatt szükséges 
beavatkozásokat tartalmazza. A Pillangó u. – Szentmihályi úti szakasz építésekor a meglévő Örs vezér terét feltételezzük.  

A táblázat alapján elmondható, hogy a három változat között nagyságrendi eltérés mutatkozik. Az „A1” 
változat költségében megjelenik a felszín nagyobb mértékű átalakítása, míg a „B” változat esetében 
látható, hogy a meglévő állapotot jobban figyelembe veszi.   

Az egyes költségek fajlagosan kerültek becslésre, nem tartalmazzák az opcionális épületeket, 
irodaházat, de a zöldfelület, térburkolat rendezését és a közlekedési tér átalakítását magukban 
foglalják. 

3.3. Rákosfalva 

3.3.1. Vasúti pálya 

Szélsőperonos felszíni állomás, 120m hasznos peronhosszal, 3 m hasznos peronszélességgel. A peronok 
1,6‰-es lejtőn fekszenek. 

A megállóhely után a szerelvények fordítására két kihúzó vágány létesül. A kihúzó vágányok hasznos 
hossza 170 m, közöttük 2,1m üzemi peron építése szükséges. 
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3.15. ábra Rákosfalva megállóhely helyszínrajza 

3.3.2. Műtárgy 

Felszíni állomás, peronlefedéssel, melyhez kapcsolódik egy-egy gyalogos aluljáró műtárgy. Az aluljárók 
kb. 4 m szabad nyílású monolit vasbeton keret-szerkezetek modifikált bitumenlemezes szigeteléssel. 

3.3.3. Útépítés 

Mivel Rákosfalva megállóhely peronjai és vágányzónája már a felszínen épül, így a Kerepesi út 
útpályáját el kell húzni déli irányban. Az útpálya 2x2 forgalmi sávos, középen széles elválasztó zöld 
középszigettel. A Kerepesi úton szintbeni gyalogátkelőhelyet nem jelöltünk ki: az átközlekedés a 
megállóhely peronjaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárókon keresztül történhet 

3.3.4. Építészet 

 

3.16. ábra Rákosfalva, felszíni állomás  a két oldali zaj- és esővédő szerkezettel, előtérben az életvédelmi kerítéssel 
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Az állomás a közút mellett, annak északi oldalán a meglévő HÉV nyomvonalán, a felszínen lesz 
kialakítva, szélső peronos elrendezéssel. A peronok gyalogos megközelítése külön szintben és 2 
irányból – a peronok végein- aluljárón keresztül, lépcsők + liftek segítségével lehetséges. Az északi 
oldali peron akadálymentes rámpákon keresztül is megközelíthető. A metrómegálló peronjain az első 
sorban zajvédelmi funkciója miatt létesítendő, vasúti pálya fölé hajló, íves szerkezetű, transzparens 
felületű, egyedi tervezésű zajárnyékoló szerkezet adja az eső elleni védelmet. A zajárnyékoló 
szerkezetet az Örs vezér tere állomástól egészen a Szentmihályi útig szükséges megépíteni, de 
általános vonalszakaszon csak a vasúti pálya északi oldalán, a védendő oldalon. Az állomás 120 méteres 
hosszában ez a szerkezet a vágányok középtengelyére tükörszimmetrikusan a déli oldalon is 
megjelenik, hogy mindkét szélsőperont lefedje, esőtől megvédje.  

 

3.17. ábra Rákosfalva, felszíni állomás esővédő és zajárnyékoló szerkezete 

A metróüzem felszínen vezetett szakaszán 2 méter magas életvédelmi kerítés megépítése szükséges, 
a harmadik síntől védve a lakosságot. Ez a szituáció a Pillangó utca megállóhelytől a felüljáró műtárgy 
kezdetéig, majd Örs vezér tere állomást elhagyva a felüljáró műtárgy végétől a Szentmihályi úti 
kereszteződésig tartó metrópálya szakaszokon merül fel. Ahol zajvédő szerkezet épül, ott az egyúttal 
az életvédelmi funkciót is betölti. Általános esetben (ahol nincs zajvédő szerkezet) az életvédelmi 
kerítést 1 méter magas beton lábazatból és rajta egy 1 méter magas biztonsági üvegszerkezetből 
tervezzük megépíteni, így biztosítva az előírt magasságot és az átláthatóságot. 

Az állomás keleti végében építendő gyalogos aluljáró műtárggyal egybeépülve kerülnek elhelyezésre 
felszín alatt a metróüzem szükséges forgalmi ügyeleti helységei cca.300 nm alapterületen. 

3.3.5. Közmű 

Csatornázás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő csatorna hálózatot.  A meglévő HÉV pálya mentén lévő 
csapadékvíz elvezető DN 300 beton csatorna hálózatot át kell építeni. A Kerepesi út déli oldalára 
kivezető gyalogos aluljárók kialakítása miatt az ott húzódó 120/150PB2 egyesített rendszerű főgyűjtő 
csatorna védelembe helyezése és kis mértékű elhúzása szükséges. 
 
Kiváltások: 

- 111+30 - 111+69 szelv.: DN 300 (39 m) 
- 111+30 - 112+13 szelv.: 120/150 PB2 (83 m) 
- 111+76 - 113+03 szelv.: DN 300 (151 m) 
- 113+03 - 113+42 szelv.: 120/150 PB2 (38 m) 
- 113+24 - 113+55 szelv.: 300 (31 m) 

 
Vízellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A megállóhely északi oldalán lévő 
burkolatfelújítás vonalában a vízvezeték kiváltása szükséges. A Kerepesi út déli oldalára kivezető 
gyalogos aluljárók kialakítása miatt az ott húzódó DN 600 öv ivóvíz gerincvezeték átépítése, védelembe 
helyezése szükséges. 
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Kiváltások: 
- 111+47 - 113+49 szelv.: DN 600 (202 m) 
- 112+86 - 113+72 szelv.: DN 200 (89 m) 

 
Gázellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő gázellátó hálózatot. A megállóhely északi oldalán lévő 
burkolatfelújítás sávjában a közművek átépítése szükséges. A peronok kialakítása miatt a távhőellátás 
vezetéke északabbra tolódik, így az itt húzódó gázvezeték kiváltása is szükséges. 
 
Kiváltás: 

- 111+89 - 113+02 szelv.: DN 100 (140 m) 
 
Távhőellátás 
A tervezett vasút a felszínen vezetve találkozik a távhőellátási vezetékkel. A Zalán utcától a Rákosfalva 
utcáig 2xDN400 gerincvezeték halad 160/70 vb. védőcsatornában. Mellé települ az új Rákosfalva 
megálló peronja, érintve a 0420 és 0430 jelű aknákat. A távfűtést az érintett szakaszon ki kell váltani. 
Ide két új akna szükséges, valamint meg kell toldani a 2xDN800 védőcsöves szakaszt. 
 
Kiváltás:  

- 112+08 – 112+98 szelv.: 2 x DN 400/560 + 2 x DN 800 v.cső (110 m) 
 
Közúti jelző 
A megállóhely átépítése üzemelő jelzőlámpás csomópontot nem érint, tervezett jelzőlámpás 
csomópont jelenleg nincs betervezve. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágány és peronépítések érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által 
üzemeltetett középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. 
(továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A tervezett peronépítés miatt a Kerepesi út melletti közvilágítási hálózat kiváltásra kerül. A tervezett 
peronok megvilágítását a Kerepesi út mellett tervezett közvilágítási oszlopsorról kell biztosítani.  

A középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, ill. vágányok építésével érintett 
területen ki kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ 
Hálózati Kft.) területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és 
középfeszültségű hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) 
köteles. Az engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  

A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
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2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani.  
 
Távközlés 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 

Magyar Telekom Nyrt. 

-e 125 alépítmény: 160,00 m 

NSN TraffiCOM Kft 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 200,00 m 

Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 

3.4. Egyenes utcai lakótelep 

3.4.1. Vasúti pálya 

Szélsőperonos felszíni megállóhely, 120m hasznos peronhosszal, 3m hasznos peronszélességgel. A 
peronok rámpákon keresztül közelíthetőek meg, a vágányokon szintbeli gyalogos és kerékpáros átjáró 
került kialakításra az Egyenes utcánál. A vágánytengely távolság 4,5m.  

 
3.18. ábra Egyenes utcai lakótelep megállóhely 

3.4.2. Útépítés 

A Metró/HÉV vonal az Egyenes utca ltp. megállóhelynél éri el a felszínt, ahonnan felszínen halad tovább 
egészen a Sárgarózsa utca vonaláig, ahol ismét kéregvezetésben folytatódik a nyomvonal az új 
Sashalom, Thököly úti megállóhelyig. Az Egyenes utca ltp.  felszíni megállóhely kialakíthatósága 
érdekében a Kerepesi út útpályáját el kell húzni déli irányba, igénybe véve az itt található 
autókereskedés előtti parkoló területét. A Pogány u. – Egyenes u. csatlakozásánál jelöltük ki a 
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következő autóbusz megállóhelyeket. Az Egyenes utca csatlakozása: a jelenlegi útcsatlakozás 
kismértékű korrekciójával, de továbbra s szintbeni közúti csomóponttal megoldható. 

3.4.3. Építészet 

A megálló a közút mellett, annak északi oldalán a meglévő HÉV nyomvonalán, felszínen lesz kialakítva, 
szélső peronos elrendezéssel. A metrómegálló peronjain, a teljes vonal felszíni megállóin kiépítendő, 
egységes megjelenésű, tipizált esővédő tető kerül kiépítésre 18 méter hosszúságban. A peronok 
gyalogos megközelítése szintben (zebrákon) történik, amíg a Rákoskeresztúri szárnyvonal nem épület 
ki (1.ütem). Rákoskeresztúri szárnyvonal kiépülése és metró üzem esetén a peronok külön szintű 
gyalogos megközelítése szükséges. Ebben az ütemben a megálló emiatt átépül. A megálló nyugati 
végén a gyalogos megközelítés egy új gyalogos felüljárón keresztül történik. A felüljáró csatlakozik a 
körvasút külön projekt keretén belül megvalósuló Rákosfalva vasúti megállójához. A felüljáró 
lépcsőkön és lifteken keresztül érhető el. A megálló keleti végén a gyalogos megközelítés aluljárón 
keresztül történik. Az állomás keleti végében építendő gyalogos aluljáró műtárggyal egybeépülve –a 
2.ütemben- kerülnek elhelyezésre felszín alatt a metróüzem szükséges forgalmi ügyeleti helységei, 
cca.300 nm alapterületen. 

 

3.19. ábra  Egyenes utcai lakótelep utca mh. utcakép 

3.4.4. Közmű 

Csatornázás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő csatorna hálózatot. A megállóhely északi oldalán a „B” jelű 
peron kialakítása miatt az ott húzódó DN 600 beton csapadékvíz csatorna elhúzása szükséges.  
 
Kiváltások: 

- 120+51 szelv.: DN 600 (61 m) 
 
Vízellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A Kerepesi utat a peronok nyugati felén 
keresztező DN 400 ac ivóvíz vezeték kiváltása és védelembe helyezése szükséges. Az „A” jelű peron 
kialakítása miatt a Kerepesi út tengelyében húzódó DN 600 öv víz gerincvezeték átépítése szükséges. 
 
Kiváltások: 

- 119+62 - 121+96 szelv.: DN 600 (233 m) 
- 120+43 szelv.: DN 200 (67 m) 
- 120+47 szelv.: DN 400 (116 m) 

 
Gázellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő gázellátó hálózatot. A Kerepesi út mentén húzódó, valamint a 
Cziráki utcai, Kerepesi utat keresztező 6-báros DN 200-as gázvezetékek kiváltása, védelembe helyezése 
szükséges. Továbbá a Pilisi utcából jövő, a Kerepesi utat keresztező, növelt kisnyomású DN 200 PE 
gázvezeték kiváltása is szükséges. 
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Kiváltások: 
- 120+18 szelv.: DN 200 (76 m) 
- 120+66 szelv.: DN 200 (70 m) 
- 121+68 szelv.: DN 100 (25 m) 

 
Közúti jelző 
A meglévő jelzőlámpás csomópont  Kerepesi út – Egyenes u. módosításra javasolt csomópont, miután 
a jelenlegi útpálya geometriája megváltozik. Az útburkolat felújításával és a pálya építéssel érintett 
szakaszokon a meglévő alépítményi hálózatot is fel kell újítani. A csomópont vezérléséhez a 
forgalomirányító berendezés cseréje is aktuálissá vállik, bekötése a központi forgalomirányítás 
hálózatába is üzemeltetői kérés. Az elavult tartóoszlopokat is cserélni kell, továbbá a légvezetéken 
vezetett kábeleket is alépítményi védőcsövekbe kell behúzni. Tervezett gyalogátkelőhelyek is 
jelzőlámpás szabályozás alá kell, hogy kerüljenek. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágány és peronépítések érintik a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK 
Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  
A tervezett peronépítés miatt a Kerepesi út melletti közvilágítási hálózat kiváltásra kerül. A tervezett 
peronok megvilágítását a Kerepesi út mellett tervezett közvilágítási oszlopsorról kell biztosítani.  
A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani. 
 
Távközlés 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 

Magyar Telekom Nyrt. 

- 4M/105: 100,00 m 

NSN TraffiCOM Kft 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 200,00 m 

Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 
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3.5. Sashalom, Thököly út 

3.5.1. Vasúti pálya 

Szélsőperonos alagúti megállóhely, 120m hasznos peronhosszal, 3m hasznos peronszélességgel. A 
peronok 5‰-es lejtőn fekszenek. 

 
3.20. ábra Sashalom, Thököly út állomás helyszínrajza 

3.5.2. Műtárgy 

A Sashalom, Thököly út állomás egy, felülről részben nyitott kéreg alatti kialakítású műtárgy, vízszintes 
ferde kiosztású támasztógerendákkal. Itt egy kijárat épül, azonban az északi és a déli peront különböző 
módon lehet megközelíteni gyalogosan: az északi, bal vágány peronját északon a műtárgy közvetlen 
közelében, a déli, jobbvágány peronját a Kerepesi út déli oldalán kialakított épületből. A Kerepesi út 
alatt így egy gyalogos aluljáró épül a Cinkota/Gödöllő irányú vágány megközelítésére. A föld alatti 
műtárgyak jellemzően réselt monolit vasbeton szerkezetűek modifikált bitumenes szigeteléssel 
ellátva. 

3.5.3. Útépítés 

A Thököly út / Lándzsa u. – Veres Péter út keresztezésénél szintbeni közúti csomópont alakítható ki, 
szintbeni gyalogos és kerékpáros átvezetéssel. A vágányok elbontandók. Az állomáshoz kapcsolódóan 
B+R tárolóhelyek jelölhetők ki. 

Az autóbusz megállóhely (144, 176 és Metró/HÉV pótló) öbölben alakítható ki a Veres Péter u. déli 
oldalán a Lándzsa utcai csatlakozás előtt és az északi oldalon, a buszsávban a kerékpártároló közelében. 

A Talpfa köz „deltájának” területigénybevételével és a meglévő vágányok elbontása után P+R parkoló 
alakítható ki, ~ 123 férőhellyel. 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

107 

3.5.4. Építészet 

A megálló a közút mellett, annak északi oldalán a meglévő HÉV nyomvonalán, felszín alatt lesz 
kialakítva, szélső peronos elrendezéssel. A közút melletti pozíció lehetőséget ad egy hazai 
viszonylatban példátlan, de számos külföldi előképpel bíró (pl.Graz, Hauptbahnhof), felülről nyitott 
megálló-kialakításra. Ennek előnye az állomási gépi szellőztetés elhagyása és a természetes fény 
lejuttatása a peronokra. A peronok eső elleni védelmének érdekében, a zárófödém kivágása csak a 
vasúti pálya felett lehetséges.  

 

3.21. ábra  Thököly út mh. látványterv 

A felszínen megjelenő épületrészek (bejárati felépítmények, födémlyukasztások) tagolt kialakítása az 
itt jellemző családi házas beépítés közepén mindenféleképpen indokolt, sőt szükséges. A metró 
magassági vonalvezetése itt nem teszi lehetővé galéria szint közbeiktatását, így a bejárati 
felépítmények sem tudnak az állomás középtengelyébe kerülni. A déli oldali feljáratot át kell helyezni 
az út túloldalára, különben a Veres Péter út szélességébe belemetszene. A déli oldali bejárati épület 
elhelyezése a hrsz.103084 és a hrsz.103083 telkek (jelenleg autószervíz) kisajátítását feltételezi. A 
tervezett épülettel az itt hiányzó térfal is megadható, továbbá a látványban kifejezetten zavaró 
jelenlegi funkció kiiktatható. Az épület keleti végében a funkcióhoz jól illeszkedő üzletek (újságárus, 
pékség, dohánybolt, stb...) létesíthetők.  

 

3.22. ábra  Thököly út mh. metszet 
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A vágányok feletti háromszög alakú nyílások 5 db paralelogramma-egységre bontva jelennek meg a 
felszínen. Az üvegkorlátokkal lehatárolt bevilágító udvarok között a gyalogos átközlekedés lehetséges. 
A lyukak önálló egységként való megjelenítését a szándékosan tagolt tömegalakítás indokolja. 

A bejárati felépítmények oldal-falait fényt beengedő, huzathatást enyhítő üvegfalak adják. A bejáratok 
szélességében az üvegfal elmarad, itt egy-egy automata acél redőny-rács teszi zárhatóvá éjszakára az 
állomást. 

Az állomási felügyeletet és hozzá tartozó szociális blokkot, valamint az állomás működését biztosító 
üzemi helyiségeket az északi peron hosszoldalában, 2 szinten lehetséges elhelyezni.  

Az északi oldali épület keleti végében helyezhető el egy fedett-nyitott kerékpár tároló. A P+R 
parkolóból a Gödöllő irányába haladó szerelvényhez való közvetlen lejutást egy külön, fedetlen lépcső 
biztosítja a déli peron keleti végén. 

3.5.5. Közmű 

Csatornázás 
Az állomás kialakítása nem érinti a meglévő csatorna hálózatot.  
 
Vízellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A Talpfa utcai P+R parkoló kialakítása miatt 
az utcában húzódó DN 100 ac és DN 200 ac vízvezetékek kiváltása szükséges, korszerű PE vízvezeték 
csövekre. 
 
Kiváltások: 

- 133+00 szelv.: DN 100 (172 m) 
- 133+45 szelv.: DN 200 (230 m) 

 
Gázellátás 
Az állomás kialakítása nem érinti a meglévő gázellátó hálózatot.  
 
Közúti jelző 
A meglévő jelzőlámpás csomópont Veres P. út – Thököly út módosításra javasolt csomópont, miután a 
jelenlegi útpálya geometriája megváltozik. Az útburkolat felújításával és a pálya építéssel érintett 
szakaszokon a meglévő alépítményi hálózatot is fel kell újítani. A csomópont vezérléséhez a 
forgalomirányító berendezés cseréje is aktuálissá vállik, bekötése a központi forgalomirányítás 
hálózatába is üzemeltetői kérés. Az elavult tartóoszlopokat is cserélni kell, továbbá a légvezetéken 
vezetett kábeleket is alépítményi védőcsövekbe kell behúzni. A megállóhelyhez kapcsolódó P+R 
parkoló dinamikus adatait szolgáltató megjelenítési felületeket a forgalomirányítási és 
utazásbefolyásolási stratégia függvényében kell megjeleníteni. Ezért VJT táblákat  és más információs 
felületeket- ( pl: vakok, mozgásukban korlátozott utasok részére on –line hálózati elemeket)- is el kell 
helyezni a megállóban. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágány és peronépítések érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által 
üzemeltetett kisfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban 
BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  
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A parkolóba kerülő épület elbontása miatt a 0,4kV-os csatlakozó vezetékét meg kell szüntetni. A 
tervezett peronépítés, ill. parkoló építés miatt a meglévő közvilágítási hálózat kiváltásra kerül. A 
tervezett parkolók határoló útvonala mellett a közvilágítási hálózat meghosszabbítása indokolt.  
A kisfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, ill. vágányok építésével érintett 
területen ki kell váltani. A kisfeszültségű csatlakozó hálózat megszüntetését az Áramszolgáltató (ELMŰ 
Hálózati Kft.) területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni.  
A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani. 
 
Távközlés 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 
 
NSN TraffiCOM Kft 
Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 140,00 m 
Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 

3.6. Mátyásföld, Jókai Mór utca 

3.6.1. Vasúti pálya 

Szélsőperonos alagúti megállóhely, 120m hasznos peronhosszal, 3m hasznos peronszélességgel. A 
peronok 5‰-es lejtőn fekszenek. Az állomás után üzemi kettős vágánykapcsolat került betervezésre.  

 
3.23. ábra Jókai Mór utcai állomás helyszínrajza 
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3.6.2. Műtárgy 

Az állomási műtárgy középrészén nyitott, vízszintes ferde kiosztású támasztógerendákkal. Itt a két 
kijárat eltérő kialakítású: A keleti oldali kijárat galériás, egy felszíni épülettel, míg a nyugati oldali 
kijáratnál a bal vágányról közvetlenül a felszíni épületbe lehet feljutni, a jobb oldali vágányról, pedig a 
Kerepesi út déli oldalán elhelyezkedő fogadóépületbe. A föld alatti műtárgyak jellemzően réselt 
monolit vasbeton szerkezetűek modifikált bitumenes szigeteléssel ellátva. 

3.6.3. Útépítés 

A felszíni HÉV pálya elbontásra kerül, így lehetőség van arra, hogy a Veres Péter út északi és déli oldala 
között új közúti kapcsolatot alakítsunk ki a Szabadság / Zsélyi Aladár utcák keresztezésénél. 

Az elbontott vágányzóna helyén P+R parkoló alakítható ki a Tiszakömlő utca és a Borotvás utca, 
valamint a Jókai Mór utca és a Zsélyi Aladár utca közötti szakaszon.  

A gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a csomópontokban, a felszínen megadhatók. Kerékpártároló 
helyeket a Tekla utca vonalában, a mai vágányzóna helyén lehet kijelölni 

Az új autóbusz megállóhelyek közel jelenlegi helyükön maradhatnak: a Jókai Mór utcától keletre illetve 
a Rendőrkapitányság előtti szakaszon jelölhetők ki. A megállót a Metró/HÉV pótló buszok, valamint a 
46, 92, 146, 176, 276E járatok használják. 

Mátyásföld repülőtér állomás megszűnik, a felszíni infrastruktúra elbontandó. A Pilóta utca 
csatlakozásánál öbölben elhelyezett autóbusz megállóhelyek helyben átépíthetők és a Baross Gábor 
utcai útcsatlakozás forgalomtechnikai kialakítása is azonos marad a jelenlegivel. 

3.6.4. Építészet 

A megálló a közút északi oldalán a meglévő HÉV nyomvonalán, felszín alatt lesz kialakítva, 
szélsőperonos elrendezéssel, felülről nyitott állomásként (mint Thököly út megálló).  A metró 
magassági vonalvezetése a keleti oldalon lehetővé teszi galéria szint közbeiktatását, így a közlekedő 
mag középre-helyezésével a főbejárati épület elfér a Veres Péter út és szerviz út közötti sávban. Az 
állomás nyugati oldalán a nyugati irányba erősen lejtő terep miatt már nem fér be a galériaszint. Itt 
közvetlenül a peron végéről induló, csökkentett szélességű (2,25 m) 1-1 lépcsővel + 1-1 
mozgólépcsővel lehet még a Veres Péter út elhúzása nélkül a felszínre jutni. A forgalmasabb, keleti 
bejárathoz kapcsolódó 2-2 lift, közvetlenül a peronról érkezik a felszínre. Ezekhez tartozó peronkapuk 
a peronszinten, a lépcsők alatti térbővületekben helyezhetők el.  

A Mátyásföldre jellemző családi házas beépítés ezen a helyen is érvényesül, bár az út déli oldalán a 
városközpont magasabb épületei is megjelennek. A metró tervezett bejárati épületei mind hosszúkás, 
keskeny épülettömegekkel jelennek meg a felszínen, ezzel is igazodva az itt mérvadó léptékhez, 
továbbá keresve a rokonságot a felszín feletti megállók peronfedésével. A rokoníthatóság azonos 
anyaghasználattal, formavilággal és arányrendszerrel teremthető meg. A Jókai utca tengelyére 
szervezett állomási főbejárat egy pavilonszerű, üvegfalakkal osztott épületben kerül kialakításra. Az 
épület formálásánál vezérelv volt a transzparencia és az átjárhatóság. Az U-alaprajzú tető alatt még a 
peronra vezető liftek, kisebb üzletek és egy fedett-nyitott kerékpár tároló helyezhető el, továbbá a 
közeli buszmegálló eső elleni védelmét is biztosítja. 
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3.24. ábra  Jókai utca mh. látványterv 

A bejárati felépítmények oldalfalait fényt beengedő, huzathatást enyhítő üvegfalak adják, a végeik 
viszont teljes szélességükben nyitottak. Itt egy-egy automata acél redőny-rács teszi zárhatóvá 
éjszakára az állomást. 

Az állomási felügyeletet és hozzá tartozó szociális blokkot az állomás forgalmasabb, keleti végén, annak 
galériaszintjén indokolt kialakítani. Az állomás működését biztosító üzemi helyiségek is ezen a 
területen, két szinten helyezhetők el, a két szintet füstmentes lépcsőházzal összekötve, ami az 
oltóközpontba való biztonságos lejutást biztosítja a tűzoltóság részére.  

A Veres Péter út és szerviz útja közötti sávban jelennek meg a vágányok feletti háromszög alakú 
nyílások, 5 db paralelogramma-egységre tagolva. Az üvegkorlátokkal lehatárolt bevilágító udvarok 
között a gyalogos átközlekedés lehetséges. Szintén ebben a sávban kap helyet az állomás 2 végén 1-1 
P+R parkoló, közel az állomási bejáratokhoz. 

3.6.5. Közmű 

Csatornázás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő csatorna hálózatot. A Veres Péter utat a Futórózsa utcánál 
keresztező DN 300 egyesített rendszerű beton csatorna kiváltása és védelembe szükséges. 
 
Kiváltás: 

- 145+51 szelv.: DN 300 (38 m) 
 
Vízellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A burkolat felújítások miatt a Veres Péter út 
déli oldalán húzódó DN 200 öv vízvezeték, valamint a Katóka és a Szabadság utca közötti DN 150 ac 
vízvezeték kiváltása szükséges, korszerű PE vízvezeték csövekre.  
 
Kiváltások: 

- 144+18 – 144+53 szelv.: DN 200 (35 m) 
- 145+26 - 147+81 szelv.: DN 150 (255 m) 

 
 
Gázellátás 
Az állomás kialakítása nem érinti a meglévő gázellátó hálózatot.  
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Közúti jelző 
Az állomás átépítése új jelzőlámpás szabályozású gyalogátkelőhelyek kiépítését vonja maga után. A 
jelenleg üzemelő csomópont a Jókai utcánál módosításra javasolt. Az útburkolat felújításával és a pálya 
építéssel érintett szakaszokon a meglévő alépítményi hálózatot is fel kell újítani. A csomópont 
vezérléséhez a forgalomirányító berendezés cseréje is aktuálissá vállik, bekötése a központi 
forgalomirányítás hálózatába is üzemeltetői kérés. Az elavult tartóoszlopokat is cserélni kell, továbbá 
a légvezetéken vezetett kábeleket is alépítményi védőcsövekbe kell behúzni. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágány, peron, ill. parkoló építések érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által 
üzemeltetett középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. 
(továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  
A Máté utca és a Katóka utca közötti szakaszon a meglévő 10kV-os hálózatot ki kell váltani. Kiváltásra 
kerül továbbá a tervezett parkoló építése miatt a Kerepesi út melletti közvilágítási hálózat. A tervezett 
parkoló megvilágítását a Kerepesi út mellett tervezett közvilágítási oszlopsorról kell biztosítani.  
A középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, ill. vágányok építésével érintett 
területen ki kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ 
Hálózati Kft.) területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és 
középfeszültségű hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) 
köteles. Az engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  
A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani. 
 
Távközlés 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 
Magyar Telekom Nyrt. 

- 18 M/105: 100,00 m 
 

NSN TraffiCOM Kft 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 430,00 m 
 
Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

113 

3.7. Mátyásföld, Erzsébetliget 

3.7.1. Vasúti pálya 

Szélsőperonos felszíni megállóhely, 120m hasznos peronhosszal, 3m hasznos peronszélességgel. A 
peronok rámpákon keresztül közelíthetőek meg, a vágányokon szintbeli gyalogos és kerékpáros átjáró 
került kialakításra. A vágánytengely távolság 4,5m. A magassági vonalvezetést a jelenlegi állapothoz 
képest a megállóhely helyszínrajzi elhelyezése érdekében módosítani kellet, a peronok 2,5‰-es 
lejtésben fekszenek. 

 
3.25. ábra Mátyásföld, Erzsébet-liget állomás helyszínrajza 

3.7.2. Útépítés 

Mátyásföld, Imre utca állomás megszűnik, a jelenlegi vágányok elbontandók. 

Mindkét autóbusz megállóhely az Imre utca torkolatába helyezhető át, míg a Bökényföldi út 
torkolatában található autóbuszöböl helyben átépül. 

Az Imre utca – László utca vonalában található jelenlegi szintbeni gyalogos kapcsolat megmaradhat és 
kiegészül kerékpáros átvezetéssel. Az átjáró mellett alakíthatók ki a B+R tárolók.  

Felszíni parkolók kialakítására az Imre utca torkolatában (közel jelenlegi parkoló helyén) van lehetőség. 

3.7.3. Közmű 

Csatornázás 
Az állomás kialakítása nem érinti a meglévő csatorna hálózatot.  
 
Vízellátás 
Az állomás kialakítása érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A Blaha Lujza utcától induló és a Veres Péter 
utat – a peronok nyugati felénél – keresztező DN 300 ac víz elosztóvezeték kiváltása és védelembe 
helyezése szükséges. 
 
Kiváltás: 

- 154+80 szelv.: DN 300 (88 m)  
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Gázellátás 
Az állomás kialakítása nem érinti a meglévő gázellátó hálózatot. 
 
Közúti jelző 
Az állomás átépítése új jelzőlámpás szabályozású gyalogátkelőhelyek kiépítését vonja maga után. A 
tervezett gyalogátkelőhelyek vezérlőberendezései a központi forgalomirányításba bekapcsolva kell, 
hogy üzemeljenek. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágány, peron, ill. parkoló építések érintik a Budapesti Dísz– és Közvilágítási Kft. 
(továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani. 
 
Távközlés 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 

NSN TraffiCOM Kft 

Meglévő földfeletti hálózat (felsővezeték oszlopsor) kiváltása 3 LPE 40 hálózatra: 220,00 m 

Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 

3.8. Cinkota 

3.8.1. Vasúti pálya 

Az állomásnak fontos szerepe van a vonalon: betétjárati végállomás, itt található a Cinkotai járműtelep. 
Ezen komplex feladatok ellátásra kell az állomásnak alkalmasnak lennie.  

Kialakítását több kötöttség befolyásolta: az állmási peronok minél kedvezőbb lehelyezése, a 
Járműtelep elhelyezhetősége tekintettel a környezetében található védett területekre (Szilas patak 
mentén), az állomás forgalmi szerepe. Ezek együttes figyelembe vételével alakult ki a vágánykép. 

Az állomás 4 vágányú, egy szélső (I. vg.) és egy középperonnal rendelkezik (II., III. vágányok). 

A peronok hasznos hossza 130m. A szélső peron hasznos szélessége 3,0m. A középperon végponti 
oldala ívbe esik. A peron első közel 50 méterében az átlépési távolság minél kisebb változása 
érdekében a jobb vágánytól eltérően 500m es tiszta ívet alkalmaztunk.  A középperon legnagyobb 
hasznos szélessége 5,5m , a legkisebb 3,4m. 
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A kezdőponti kitérőkörzet páros irányban 40 km/ó-val járható B.60.XI, és B.60-XIV kitérőkből épül fel 
a menetrend szerinti vonatoknak megfelelő sebességet biztosítva. A járműtelep felé viszont 
meredekebb hajlásszögű kitérőket alkalmaztunk. Ezt a járműtelep elhelyezhetősége illetve a líra 
kedvezőbb kialakíthatósága indokolta. Ebben az irányban 54-H1V 150/100 illetve 54-HXIV 100/100 
1:6,6 hajlású kapcsolatok kerültek betervezésre, mivel ebben az irányban nem indokolt a 40 km/ó 
biztosítása. A 10, 12, 14 és 16 kitérők alkotta kettős vágánykapcsolatba speciális 14°57’25” szögű 
átszelés került. 

Magasságilag az állomás 6‰-es emelkedőben van. Végponti oldalán a kitérőkörzet a szabványtól 
eltérően 11‰-ben fekszik. A vágánykapcsolatok után 31,9‰es emelkedővel tud a nyomvonal 
csatlakozni a következő szakasz terveihez. A peronok utáni szakaszon a meglévő állapothoz képest a 
Gödöllői ág pályaszintje süllyesztésre került ( a legnagyobb eltérés -3,5m). Ezzel a tervezett állapotban 
átvezetendő Ostoros út külön szintű műtárgya kedvezőbben alakítható ki. 

 

3.26. ábra Cinkota állomás helyszínrajz 

 

3.8.2. Műtárgy 

Cinkota állomásnál új kb 5 m nyílású monolit vasbeton zárt keret szerkezetű gyalogos és kerékpáros 
aluljáró épül. Célja a kerékpáros forgalom különszintű átvezetése a Kerepesi út déli és északi oldala 
között, valamint a peronok akadálymentes megközelítése a minden irányból. Az aluljáróhoz csatlakozó 
rámpák biztosítják a kerékpáros forgalmat, a lépcsők és a liftek pedig a gyalogos utasforgalmat. Az 
aluljáró kb. 5 m szabad nyílású monolit vasbeton keret-szerkezet modifikált bitumenlemezes 
szigeteléssel. 

3.8.3. Útépítés 

A járműtelep belső közlekedési útjai a helyszínrajzon látható geometria szerint átépülnek, 
parkolóhelyek több helyszínen is kialakíthatók (PFT telepnél, raktárnál). 

Cinkota állomásnál a jelenlegi autóbusz megálló helyek területe felcserélődik a P+R parkolók 
területével, ami jelentős parkolóhely szám növekedést eredményez. 

A Vidámvásár utca irányából a Rádió utca felé haladva új közúti aluljáró létesül, amely az állomás felüli 
oldalon, a jelenlegi Állomás téri csatlakozástól kb. 20m-re északra köt be Cinkota állomás területére. 

A gyalogosok számára új aluljáró műtárgy épül az autóbusz megállók – HÉV peronok – Szabadföld út 
déli oldala között. Szintbeni gyalogátkelőhely kialakítására nincs lehetőség. 
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3.8.4. Építészet 

Cinkotán a módosított nyomvonalon létesülő új megállók mellett a meglévő járműtelep, a 
járműtelephez szervesen kapcsolódó állomási előtér, buszmegállók és parkoló teljes területe is 
átépítésre kerül. Ezen a területen (hrsz.115789, 116177/5, 116177/4 telkek) az összes meglévő épület 
bontásra javasolt. A járműtelep néhány, megtartásra érdemes nagyobb csarnoképületének bontása a 
megnövekedett alapterületi igényű, módosított líra kialakíthatósága miatt válik szükségessé. Az 
állomási előtér épületei (PFT, állomásépület) nem képviselnek sem műszaki, sem építészeti értelemben 
különösebb értéket, megtartásuk csak korlátozná a terület racionalizált és nagyvonalú átépítését. A 
tervezett kialakításban jóval kevesebb számú, de nagyobb méretű épülettel lehet visszapótolni a 
szükséges funkciókat. A járműtelep továbbra is egy keleti, állomási előtér irányából létesülő 
főbejáraton és a Tervező utca felől megadott gazdasági bejáraton keresztül közelíthető meg. A jelenleg 
több épületben elosztva található iroda funkciók, oktató termek és forgalmi irányítás egy, az állomási 
előtér súlypontjában elhelyezett központi állomásépület emeleti szintjén kapnak helyet. Ez az épület a 
földszintjén, az épület köré szerveződő buszállomáshoz tartozó funkciókat (jegypénztár, információ) is 
be tudja fogadni. A transzparens módon kialakított földszint biztosítja az épület alatti várakozás, 
gyalogos átközlekedés tereit. A fedett tér alá érkezik meg a metrómegállóhoz vezető aluljáró lépcsője 
és liftje is. Az aluljáró a kerékpáros út térszín alatti átvezetését is biztosítja. A metrómegálló peronjain, 
a teljes vonal felszíni megállóin kiépítendő, egységes megjelenésű, tipizált esővédő tető kerül 
kiépítésre 54 méter hosszúságban. A tető a peronra vezető lépcsőket, lifteket is lefedi. 

 

3.27. ábra  Cinkota állomás -látványterv 

3.8.5. Közmű 

Csatornázás 
Az állomás és a járműtelep kialakítása érinti a meglévő csatorna hálózatot. A járműtelep vágányainak 
újjáépítése esetén a Tervező utca felől érkező, a vágányok alatt húzódó DN 500 beton szennyvíz 
gyűjtőcsatornát és a DN 1500 beton csapadék főgyűjtő csatornát védelembe kell helyezni.  
A peronokhoz vezető gyalogos aluljáró kialakítása miatt a Szabadföld út déli oldala mentén húzódó DN 
300 b szennyvíz csatornát és a csapadékvizek elvezetését szolgáló DN 500 b csatornát ki kell váltani.  
 
Kiváltások: 

- 165+40 - 167+02 szelv.: DN 500 (149 m) 
- 165+50 - 166+59 szelv.: DN 1500 (109 m) 
- 169+36 - 170+47 szelv.: DN 500 (113 m) 
- 169+82 - 170+35 szelv.: DN 300 (55 m) 
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Vízellátás 
Az állomás és a járműtelep kialakítása érinti a meglévő vízellátó hálózatot. A peronokhoz vezető 
gyalogos aluljáró kialakítása miatt a Szabadföld út déli oldala mentén húzódó DN 500 sentab víz 
gerincvezeték és a DN 150 ac víz elosztóvezeték kiváltása szükséges. A peronok kelti fele alatt húzódó 
DN 300 göv és DN 100 öv vízvezetékek a jelenlegi Ostoros út vonalát követik. Kiváltásuk, védelembe 
helyezésük, s nyomvonaluk kiigazítása szükséges. 
 
Kiváltások: 

- 169+26 - 170+68 szelv.: DN 500 (148 m) 
- 169+46 - 170+38 szelv.: DN 150 (96 m) 
- 171+02 szelv.: DN 100 (206 m) 
- 171+03 szelv.: DN 300 (206 m) 

 
Gázellátás 
Az állomás és a járműtelep kialakítása érinti a meglévő gázellátó hálózatot. A járműtelep észak-nyugati 
végénél a vágányépítések miatt az itt húzódó DN 250 ha gáz elosztóvezeték kiváltása, védelembe 
helyezése szükséges. A peronokhoz vezető gyalogos aluljáró kialakítása miatt a Szabadföld út déli 
oldala mentén húzódó DN 110 PE gáz elosztóvezeték kiváltása, elhúzása szükséges. 
 
Kiváltások: 

- 165+09 - 166+00 szelv.: DN 250 (102 m) 
- 169+35 - 170+41 szelv.: DN 110 (119 m) 

 
Közúti jelző 
A meglévő jelzőlámpás csomópont Cinkota- Szabadföldi út – Ostoros út módosításra javasolt 
csomópont, miután a jelenlegi útpálya geometriája megváltozik. Az útburkolat felújításával és a pálya 
építéssel érintett szakaszokon a meglévő alépítményi hálózatot is fel kell újítani. A csomópont 
vezérléséhez a forgalomirányító berendezés cseréje is aktuálissá vállik, bekötése a központi 
forgalomirányítás hálózatába is üzemeltetői kérés. Az elavult tartóoszlopokat is cserélni kell, továbbá 
a légvezetéken vezetett kábeleket is alépítményi védőcsövekbe kell behúzni. A megállóhelyhez 
kapcsolódó P+R parkoló dinamikus adatait szolgáltató, megjelenítési felületeket a forgalomirányítási 
és utazásbefolyásolási stratégia függvényében kell megjeleníteni. Ezért VJT táblákat  és más 
információs felületeket- ( pl: vakok, mozgásukban korlátozott utasok részére on –line hálózati 
elemeket)- is el kell helyezni a megállóban, ezért az optikai hálózati kapcsolat  kiépítése mindenképpen 
javasolt. 
 
Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 
A tervezett vágány, ill. peronépítések érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban ELMŰ) által 
üzemeltetett kisfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. (továbbiakban 
BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot. Középfeszültségű hálózat az építésekkel nem 
érintett. 
A Cinkota állomásnál tervezett aluljárónál új közvilágítási hálózat kiépítése indokolt. 
A kisfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, ill. vágányok építésével érintett 
területen ki kell váltani. A kisfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kisfeszültségű hálózatok 
átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 
23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az engedélyezési eljárást 
a rendelet szerint kell lefolytatni.  
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A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen a 
tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat ki- ill. átépítését vonja maga után. A tervezett 
közvilágítás méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási 
Mesterterv szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének 
megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
 
Megjegyzés:  
A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény elhelyezésénél 
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott korlátozásokat be kell 
tartani. 
 
Távközlés 
A tervezett műtárgyépítések miatt kiváltásra kerülnek a térségben áthaladó alépítmények és 
kábelhálózatok: 
Magyar Telekom Nyrt. 

 - b 120: 80,00 m 

 - 6M/105: 80,00 m 

 - 2 M/105: 80,00 m 

Az alépítmény-építések során a meglévő hálózatokhoz a tervezett alépítmények új N1-A1 típusú 
megszakító létesítmények építésével csatlakoznak, a kábeleket kötéspont-kötéspont között kell 
kiváltani. 

3.9. Ilonatelep 

3.9.1. Vasúti pálya 

A megállóhely jelentősen emelkedő pályaszakaszon található. A Magtár utca vasút alatti aluljáróval 
csatlakozik a 3-as úthoz, az átépülő műtárgy után közvetlenül épül újjá a megálló. A 2,8 m hasznos 
szélességű 120 m hosszú peronok egymással szemben helyezkednek el. Peronátjáró nem létesül. A 
peronokat a Magtár utca irányából lehet megközelíteni, a közúti aluljáró műtárgyhoz csatlakozó 
liftekkel illetve tereplépcsőkkel.  

A liftek és lépcsők peronzárral határolt, bekerített területről indulnak, amelyekre perononként 2-2 
kapun lehet bejutni.  

A megálló mellett a Barátság utca burkolatlan út torkolatánál B+R parkoló létesül.  
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3.28. ábra Ilonatelep megállóhely helyszínrajza 

3.9.2. Műtárgy 

Magtár utca feletti híd 

A meglévő híd kétvágányú, ágyazatátvezetéses, kőboltozatos híd. 

A híd alatt nem szokványos szélességű és kialakítású kétsávos úton a közúti és a gyalogos forgalom 
zajlik. A híd alatti űrszelvény korlátozás magassága: 2,80 m.  

 

3.29. ábra Meglévő, elbontandó vasúti híd (Magtár utca) 

 

A tervezett híd kétvágányú, felszerkezete monolit vasbeton szerkezet, vastagsága 1,16 m, szélessége 
10,70 m. Keresztmetszeti beosztása 1,25 m üzemi járda, 7,80 m vágányzóna, 1,25 m üzemi járda. A 
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vágánytengely és az üzemi korlát belső síkja közötti távolság 2,70 m. A hídon átvezetett vágány 
lekötése Edilon rendszerű. A hídon a kábelek átvezetése 100 mm átmérőjű védőcsövekben biztosított. 

A híd alatti út szélessége: 10,5 m, keresztmetszetének beosztása: 1 m járda, 7 m kétsávos út, 2,5 m 
járda. A híd szabad nyílása: 12,5 m. 

A híd alatti űrszelvény magassága: 3,74 m. Az előírások szerint ütközőkapuk kiépítése lenne szükséges 
mindkét oldalt. Jelenlegi állapotában nincs ütközőkapu. 

A hídfők és szárnyfalak monolit vasbeton szerkezetek. Az alapozás síkalap. 

A megállóhelyhez két lift is létesül. 

A peronok és a rámpa megtámasztásához összesen ~90 fm. támfal is épül. 

 

 
3.30. ábra A tervezett új híd keresztmetszete 

3.9.3. Útépítés 

A megálló a Szabadföld útja – Magtár utca csomópont mellett helyezkedik el, közvetlenül a Magtár 
utcai vasúti felüljáró után. A felüljáró és hozzá kapcsolódóan a csomópont átépül, részletezve a vonali 
szakasz leírásánál van. 

3.9.4. Közmű 

A megálló létesítéséhez közműkiváltás nem szükséges, műtárgyépítés viszont számos közművet érint, 
amelyeket ki kell váltani, vagy védelembe kell helyezni. 
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3.10. Kistarcsa kórház 

3.10.1. Vasúti pálya 

A megálló kis forgalmú, mivel Kistarcsa település nyugati szélén helyezkedik el. A 3-as főút és a HÉV-
vel párhuzamos földút között. A megálló fölött halad át a Liget Auchan vezető közúti felüljáró, amely a 
bevásárlóközponti terület valamennyi közúti kapcsolatát biztosítja a 3-as t felé. A felüljáró DNY-i 
végénél körforgalom található, amely a Kistarcsai Kórház és a közelében lévő ipari terület kiszolgálását 
biztosítja. A megálló keleti végén peronaluljáró vezet át, amely a 3-as út alatt is átvezet. A budapesti 
irányú peronhoz a kiszolgáló útról lépcsőn lehet lejutni, mivel a pálya itt jelentős bevágásban található. 
A 3-as út felé a peront támfal határolja. A peronok szélső peronként épülnek újjá, a jelenlegi helyükön, 
3,8 m hasznos szélességgel.  

Az akadálymentesítést a szervizút felől rámpa biztosítja, az aluljáró átépítése, liftekkel való felszerelése 
szükséges. Az aluljáró a jelenlegi helyétől keletebbre építhető újjá, mivel az HÉV pálya és a 3-as út 
között helyezkedik el az áruházi csomópontrendszer egyik rámpája, amelyet támfal határol. Az aluljáró 
célszerűen a támfal után építhető. Az aluljáró kórház felőli végén félköríves rámpával is meg lehet 
oldani az akadálymentesítést és egyben a kerékpáros kapcsolatot. A másik oldalon a kerékpáros 
közlekedés számára rámpát létesítettünk. 

 

3.31. ábra Kistarcsa kórház megállóhely helyszínrajz 

A megálló peronjaihoz a kórház parkolójából gyalogos aluljáró vezet. Az aluljáró járószintje a közút alatt 
212,50 mBf, a HÉV állomás alatt 211,10 mBf. Az aluljáró zárt vasbeton keret szerkezet. A 
lépcsőszerkezetek U keretek, a vasbeton mellvédfalakra épített acélszerkezetű falak és födém 
biztosítja a lejáratok eső- és hó mentességét. 

3.10.2. Műtárgy 

A HÉV fejlesztésével párhuzamosan az állomások akadálymentesítése is megtörténik. A meglévő 
műtárgy akadálymentesítése geometriai okok miatt nem lehetséges, ezért azt elbontjuk, és forgalmi 
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szempontból kedvezőbb helyen új műtárgyat létesítünk. Az akadálymentesítés a peronokhoz és az 
aluljáróhoz csatlakozva a kórház felőli végen két lift telepítését jelenti. 

Az aluljáró kórház felőli oldalán pedig egy akadálymentesített rámpa csatlakozik rézsűvel 
megtámasztva. 

 
3.32. ábra Meglévő aluljáró (Kistarcsa, kórház) 

A tervezett aluljáró monolit vasbeton szerkezet, falvastagsága 40 cm, teljes szélessége pedig 4,80 m. A 
beltér 4,00 m széles magassága pedig 2,55 m.  

 
3.33. ábra A tervezett új aluljáró keresztmetszete (Kistarcsa, kórház) 

3.10.3. Útépítés 

A szervizúthoz csatlakozva 55 férőhelyes parkolót terveztünk, egyúttal az út ezen szakaszának 
burkolatépítését feltételezzük, mivel ez Kistarcsa település tervei között is szerepel.  
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A kórház felőli oldalon az új aluljáró rámpája miatt a meglévő gyalogos kerékpárút nyomvonal-
korrekciója is szükséges. A kistarcsai kórház meglévő parkolója mellett 100 férőhelyes P+R parkolót 
terveztünk.  

A 20 férőhelyes B+R a szervizút mellett kap helyet. 

A megálló Budapest felőli végéhez új gyalogos aluljárót terveztünk, amely a 3-as út alatt is áthalad. A 
tervezett gyalogos alujáró akadálymentesítését mindkét oldalon megoldottuk oly módon, hogy azon a 
kerékpáros közlekedés is biztosított. 

A jelenlegi meglévő gyalogos alujáró megszüntetésre került. 

Ebben a változatban opcionálisan egy 1273 férőhelyes P+R parkoló is kialakítható, melyet aluljárón 
keresztül lehet elérni a megállóhelyről. 

3.10.4. Közmű 

A szervizút mellett több földkábel is található, ezeket az építés során védelembe kell helyezni. 

A gyalogos aluljáró építése során az út menti kábelek átvezetéséről kell gondoskodni. A nagy P+R 
parkoló 2 vízvezetéket is érint, amelyeket a parkoló és az út közé kell kiváltani, illetve, ha erre nincs 
elegendő hely, akkor a parkoló szélső útpályája alá. 

A parkoló világításáról gondoskodni kell. Ennek érdekében a parkoló állások között 25 nm-enként 2 m 
széles osztószigetet terveztünk, amelyekben az oszlopok elhelyezhetők. A parkoló állások sorai között 
1,5 m széles zöldsáv kap helyet, amely segíti a csapadékvíz elszikkasztását. Ennek érdekében csak a 
közlekedő utak kapnak aszfalt burkolatot, a parkoló állások gyeprács burkolattal épülnek. A hatalmas 
területű parkoló csapadékvizeinek elvezetése közeli befogadó hiányában ugyanis problematikus. 

3.11. Kistarcsa 

3.11.1. Vasúti pálya 

Eltolt peronelrendezés 

A megálló szélsőperonos kialakítással létesül a jelenlegi helyén. A 3-as úton található gyalogátkelőhöz 
csatlakozó peronátjáró két oldalán helyezzük el a 2,8 m hasznos szélességű peronokat. A Budapest 
irányú peron közvetlenül az átjáróhoz csatlakozik, a rámpát a peron mellé helyeztük el. A gyalogos 
megközelítés fő irányának megfelelően a rámpa alsó vége keleti irányban van, így a városközpont, 
Thököly utca felől érkezők kisebb gyaloglási távolággal juthatnak fel a peronra.  

A rámpa alján 6x5 m méretű peronzárral határolt tér csatlakozik, erre lehet bejutni a merőlegesen 
elhelyezett 4 peronkapun, amelyből egy akadálymentesített. A peronra lépcsőn is fel lehet jutni 
ugyanebből a térből. A másik irányú peron a gyalogos átjáró felől rámpán közelíthető meg, itt a rámpa 
tetején alakítottuk ki a peronzárat, azért hogy a rámpa mellett található meglévő buszmegállóból 
közvetlenül a peronkapukhoz lehessen jutni. 

A 3-as út déli oldala irányából a peron akadálymentesítése a buszmegállón keresztül megoldott, mivel 
a peronátjáróhoz az út felől lépcső vezet le. A Budapest felé vezető peron keleti vége az átépülő közúti 
aluljáró műtárgyhoz kapcsolódik. 
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3.34. ábra Kistarcsa megállóhely helyszínrajza 

3.11.2. Műtárgy 

Deák Ferenc utca feletti híd 

A meglévő híd kétvágányú, felsőpályás acélszerkezetű, a talpfák az I. főtartó felső övére közvetlen 
ülnek fel. A kereszttartók és főtartók, illetve vízszintes síkú szélrácsok és főtartók, valamint a konzolok 
és főtartók kapcsolata szegecselt. A vágány és sínközökben, valamint a járdakonzolokon recés lemez 
fedés van.  

A híd alatt nem szabványos szélességű és kialakítású kétsávos úton a közúti és kb. 0,75 m széles járdán 
a gyalogos forgalom zajlik. 

A híd alatti űrszelvény korlátozás magassága 3,40 m. 

A meglévő hidat elbontjuk. 

 
3.35. ábra Meglévő, elbontandó vasúti híd (Kistarcsa, Deák Ferenc utca) 
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A tervezett híd kétvágányú, felszerkezete monolit vasbeton szerkezet, vastagsága 1,16 m, szélessége 
10,70 m. Keresztmetszeti beosztása 1,25 m üzemi járda, 7,40 m vágányzóna, 1,25 m üzemi járda. A 
vágánytengely és az üzemi korlát belső síkja közötti távolság 2,70 m. A hídon átvezetett vágány 
lekötése Edilon rendszerű. A hídon a kábelek átvezetése 100 mm átmérőjű védőcsövekben biztosított. 

A híd alatti út szélessége: 9 m, keresztmetszetének beosztása: 2 m járda, 7 m kétsávos út. A híd szabad 
nyílása: 12,5 m. 

A híd alatti űrszelvény magassága: 3,35 m. Az előírások alapján az ütközőkapuk megtartása (esetleg új 
építése) lenne szükséges. Az kialakítás beruházói döntést igényel. (Esztétika, költségek, forgalom 
nagyság). 

A peron megtámasztásához és a hídfő kialakításához ~50 fm támfal épül. 

A hídfők és szárnyfalak monolit vasbeton szerkezetek. Az alapozás síkalap. 

 
3.36. ábra A tervezett új híd keresztmetszete (Kistarcsa, Deák Ferenc utca) 

3.11.3. Útépítés 

A belváros felé irányuló peron mellett, az útra merőlegesen 17 férőhelyes parkoló helyezkedik el. A 
másik peronnal szemben pedig a Hunyadi utcában parkoló szerviz utat terveztünk, amelyről 42 ferde 
beállású parkoló nyílik. Az állomás épületének jelenleg nincs funkciója, megtartása nem javasolt, 
elbontása esetén a Hunyadi utcával érintkező közterület alakítható ki, amely csatlakozik a 
peronátjáróhoz, így közvetlenebb gyalogos kapcsolat alakul ki a Hunyadi utca és a 3-as út túloldala 
között.  

A tervezett megálló mindkét oldalán 30-30 férőhelyes B+R parkolót helyeztünk el. 
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Nem közvetlenül a megállóhelyhez kapcsolódik, hogy a megálló déli irányú közúti megközelítését 
biztosító út fölött rossz állapotú felüljáróval van a vasút átvezetve, ez az úttal együtt a vonali leírásban 
részletezett módon épül át. 

3.11.4. Közmű 

A megállóépítésnek nincs közművonzata. parkolók építése során rövid szakaszon közvilágítás kiépítése 
szükséges. 

3.12. Zsófialiget 

3.12.1. Vasúti pálya 

A megálló a mai helyén kialakított peronátjáró két oldalán szélsőperonos kialakítással épül. A Budapest 
irányú peron ezáltal a Thököly utca zsákszerű funkciótlan szakaszához kerül. A másik megálló pedig a 
HÉV és a 3-as út közötti területen alakul ki. A peronok hasznos szélessége 2,8 m. Mindkét peron a 
gyalogosátjáró felől közelíthető csak meg, ahol a 3-3 peronkapu kerül kialakításra Helytakarékossági 
okból a peronzárral határolt területről lépcsők vezetnek fel a peronok végére, a rámpák 180 fokban 
megtörve, a peronok oldalához simulva kerülnek kialakításra. 

 

3.37. ábra Zsófialiget megállóhely helyszínrajza 

3.12.2. Útépítés 

A Thököly utca nyugati része átépül kb. a peron hosszában, itt 16 párhuzamos beállású parkoló 
alakítható ki. A Thököly utca keleti vége pollerekkel lezárva gyalogosfelületként épül.  

Összesen 60 B+R férőhely létesül, fele a Budapest irányú peron mellett, a Thököly utcában, másik fele 
a 3-as utat keresztező gyalogátkelő mellett. 

3.12.3. Közmű 

A Thököly utcai vízvezetéket az épülő peron alól ki kell váltani, más közműérintettség nincs. 
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3.13. Kerepes állomás 

3.13.1. Vasúti pálya 

Kerepes állomás középperonos betétjárati végállomásként épül újjá. Az átmenő fővágányok távolsága 
10 m. Közöttük 7,1 m széles peron alakul ki. A peron Gödöllő felőli vége felől közelíthető meg, rámpán, 
a másik irányból lépcsős megközelítést terveztünk. A rámpa elhelyezése esetén ugyanis a gyalogos 
átjáró már olyan helyre kerülne, ahol a vasút déli oldalán meglévő kereskedelmi épület van. A vágány 
itt ráadásul már íves, így a kitérők elhelyezésére csak a peron közelében van lehetőség. 

A rámpa alján, és a lépcső tetején peronkapuk létesülnek. A peron minkét végéhez a vágányokon 
átvezető gyalogos átjárót helyeztünk el, amelyek fényjelző készülékkel biztosítottak. Az állomás keleti 
oldalán 2 fővágány között kihúzóvágányt terveztünk, ennek hossza 140 m. A kihúzó északi oldalán 
üzemi peron helyezkedik el. 

A kihúzóvágány Budapest felőli vége mindkét vágányhoz csatlakozik. Az állomás területén északi 
irányban egy további 140 m hosszú tárolóvágányt helyeztünk el, amely a bal vágányhoz csatlakozik. 4 
m vágánytengely távolsággal.  

Az állomás előtt közvetlenül kétirányú vágánykapcsolatot terveztünk, amely akkor használható, ha 
nincs szükség a beérkező betétjárati szerelvény kihúzóvágányon való átmeneti tárolására.  

A vágánykapcsolatokhoz a közeli ívek miatt helytakarékosság okán átszelési kitérőket is alkalmaztunk. 

 

3.38. ábra Kerepes állomás helyszínrajza 

 

 

3.39. ábra Kerepes állomás torzított helyszínrajza 
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3.13.2. Műtárgy 

Kerepes, Vis Vitalis Hotelnél lévő híd 

A meglévő téglaboltozatos és vasbeton boltozatos híd feletti 7 m magas töltésen két vágány halad. A 
híd nyílásában egyirányú közúti forgalom biztosítására elegendő út és egy kb. 1 m széles patak van 
átvezetve. A boltív maximális magassága kb. 3,00 m. A tervezett út a meglévő nyílásban nem vezethető 
át, a boltíves híd elbontandó. 

 
3.40. ábra Meglévő, elbontandó híd (Kerepes, Vis Vitalis Hotel) 

 

A tervezett Tubosider a T 200 HPE/38 típusú hullámosított acéllemez csőszerkezet, melynek kialakítása 
2,5m járda, 6 m út, és 1,5 m járda. Az út alatti zárt keresztmetszetű átereszben a patak átvezethető. 
Az áteresz 2,10 m széles és 0,90 m magas. 

A T 200 HPE/38 típusú csőszerkezet alkalmazásával 4,70 m magas űrszelvény is biztosítható. A forgalom 
számára hasznos szélesség 10,00 m. 
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3.41. ábra A tervezett új aluljáró keresztmetszete (Kerepes, Vis Vitalis Hotel) 

 

3.13.3. Útépítés 

A megálló északi oldalán jelenleg is található 60 férőhelyes P+R parkoló a Vasút utcában található. 
Mivel itt magas rézsű található a parkoló és az állomás területe között, ezt meredekebb rézsűvel és 
támfallal helyettesítve további 60 P+R parkoló alakítható ki. Egy új szervizút mellett.  

Az állomás és a Szabadság útja közötti területen 115 férőhelyes P+R parkoló alakítható ki, amelynek 
bejárata és kijárata a Szabadság útjáról nyílik. A parkoló és a meglévő állomásépület között egy kisebb 
kereskedelmi funkciójú épület található, illetve egy jelenleg sírköves telephelyként használt telek. 
Amennyiben ezek felszámolhatók, a P+R parkoló tovább bővíthető, ez esetben a Vasút utca melletti, 
lényegesen nagyobb költséggel kialakítható és nehezebben megközelíthető parkoló elhagyható. Ekkor 
gyalogos közlekedés a 3-as út irányába jóval áttekinthetőbbé válik. A 3-as út mellett, a gyalogátkelőhöz 
csatlakozva 40 férőhelyes, az állomás másik oldalán 20 férőhelyes B+R parkolót terveztünk. 

3.13.4. Közmű 

Az építés a mai, nagy területű állomási területen belül történik, így közműérintettség nincs. 

3.14. Szilasliget 

3.14.1. Vasúti pálya 

Jelenlegi helyén 

A megálló a mai helyén épül újjá, amely egy ellenív-pár inflexiójában van. Ezáltal a peronok ívessége 
még elfogadható mértékű. A speciális helyzet miatt eltolt szélsőperonok kialakítására nincs lehetőség. 
A peronok egymással szemben helyezkednek el. A peronok hasznos szélessége 2,8 m. Megközelítésük 
a nyugati oldalról történik, a peronvégeknél elhelyezett peronzárakon keresztül. A peronvéghez 
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lépcsők csatlakoznak, a rámpák a peronok oldalához simulnak. Mivel a vonalszakasz ezen a helyen egy 
meredek domboldalon halad át, a Gödöllő irányú peron a meglévő járda felől akadálymentesen 
megközelíthető, viszont a vasút alatt külön szintben áthaladó közút (Szilasligeti út) felől a 
szintkülönbség mintegy 7 m. A gyakorlatban ekkora magasságkülönbség a mozgássérültek számára 
leküzdhetetlen, ezért itt felmerült a lift létesítésének lehetősége. A liftek a peronok Gödöllő felőli 
végéhez, a tervezett új műtárgy pillérjéhez csatlakozhatnának. Azonban az elhagyatott helyen a liftek 
fenntarthatósága aggályos, ezért nem javasoltuk létesítésüket. 

Az akadálymentesítést így nagy hosszúságú, tört rámpával oldottuk meg, amely a Budapest irányú 
peron oldala mentén kerül kialakításra, támfalak segítségével. Noha a másik peron mellett több hely 
van, ez azért nem megoldás, mert az északnyugati oldal felől érkezők már a vasúti híd alatt is 5% 
emelkedésű járdán közelíthetik meg, amely a híd után 11%-os emelkedésű lesz. A vasúti töltés és a 
patak között van egy telek (05/11 hrsz.), amely a közeljövőben ökológiai védettség alá kerülhet, így a 
rámpa elhelyezésekor csak a maradék terület jöhetett szóba. 

 

3.42. ábra Szilasliget megállóhely helyszínrajza 

3.14.2. Műtárgy 

Szilasligeti úti híd 

A meglévő vasbeton – középső részén terméskővel burkolt – boltozatos híd feletti ~4 m magas töltésen 
két vágány és a vágányok melletti szélső peron helyezkedik el. A híd nyílásában kb. 3 m széles 
aszfaltozott út van átvezetve. A boltív maximális magassága 2,80 m. 

A tervezett út és járda a meglévő nyílásban nem vezethető át, a boltíves híd elbontandó. 
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3.43. ábra Meglévő, elbontandó vasúti híd (Szilasligeti út) 

A tervezett híd kétvágányú, két peronos, a vágánytengelyek távolsága 4,5 m, a vágányok melletti 
peronok szélessége 3 m.  A felszerkezet monolit vasbeton szerkezet, vastagsága 1,20 m, szélessége 
13,40 m. A keresztmetszeti beosztása 3 m járda (peron), 7,40 m vágányzóna, 3 m járda (peron). A 
vágánytengely és a peron távolsága 1,45 m. A peron szintje a sínkorona felett 1,10 m. A híd alatti 
űrszelvény magassága 4,96 m, emiatt mindkét oldalt ütközőkapuk építése lenne szükséges az előírások 
szerint. Jelenleg ilyen kapu nincs, beépítése beruházói döntést igényel. (Esztétika, költségek, forgalom 
nagyság).  

A hídfők és szárnyfalak monolit vasbeton szerkezetek. Az alapozás síkalap. 
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3.44. ábra  A tervezett új híd keresztmetszete (Szilasligeti út) 
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Patak híd 

A József Attila parkba vezető tervezett út és járda a meglévő patak hídon nem vezethető át, a híd 
elbontandó. Továbbá megszüntetjük a meglévő gyalogos rácsos acélhidat.  

 
3.45. ábra Meglévő, elbontandó közúti híd (Szilasliget, József Attila park) 

Az új patak híd nyílása a patakmeder keresztmetszeti kialakításának és a patak vízhozamának 
függvényében határozandó meg. Feltételezhető, hogy 6 m-es nyílással, 0,60 m vastag helyszíni 
vasbeton felszerkezettel az új híd kialakítható. Hídfők, szárnyfalak szintén helyszíni beton szerkezetek, 
alapozása síkalap. 

 
3.46. ábra Tervezett új híd keresztmetszete (Szilasliget, József Attila park) 
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3.14.3. Útépítés 

A Szilasligeti út jelenleg burkolatlan, kiépítése mintegy 350 m hosszban szükséges. Az út új műtárgy 
segítségével halad  át a vágányok alatt. Északi végén patakhidat is kell építeni.  

Az út mellett 20 férőhelyes parkoló és B+R alakítható ki.  

Az út telkének keskenysége miatt egy szakaszon csak 5,5 m széles burkolat építhető. 

3.14.4. Közmű 

A területen nincsenek közművek, csak a közvilágítás légkábelei, ezek kiváltására sincs szükség. 

3.15. Mogyoród 

3.15.1. Vasúti pálya 

Egymással szemben elhelyezett 2,8 m széles peronok épülnek. A Gödöllői út mellett jelzős biztosítású 
gyalogos átjáró létesül. Innen a Gödöllő felé vezető peron súlypontja közvetlenül megközelíthető a 
peronzáron keresztül lépcsőn, illetve a peron mellé elhelyezett rámpán.  

A másik peron megközelítését szintén középtájon terveztük a peron melletti rámpával, és lépcsővel.  

A megállóhely északi végén, a Homoki és Munkácsy utcák között a jelenleg is jelentkező átjárási igények 
kielégítésére, és a hosszú, zárt peronok miatti úthossz növekedések ellensúlyozására.  A gyalogos 
átjáró fénysorompós biztosítása indokolt. 

A megálló jelenleg kis sugarú ívben helyezkedik el, a 115 mm megengedett átlépési távolság 
tarthatósága érdekében ezt meg kellett növelni. A nagyobb, 1000 m sugarú ív előtt és után kisebb 
sugarú ívekkel kell a mai nyomvonalra visszacsatlakozni. Az így kialakuló kosárívben a vonal nagy 
részére jellemző 80 km/h sebesség nem tartható, a megengedett sebesség itt 50 km/óra. lehet. A 
kosárívben a nyomvonal a maitól eltolódik, így a 270-278 hm szelvények között a teljes pálya újjáépül, 
új alépítményen. 

 

3.47. ábra Mogyoród megállóhely helyszínrajza 
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3.15.2. Útépítés 

A megálló jobb oldalán a Vasút utca 6 m széles burkolattal merőleges beállású parkolókkal kiépül a 
Munkácsy útig. A bal oldalon található buszforduló megmarad, a megállóépület elbontása javasolt. Itt 
önálló P+R parkolót terveztünk, amely a Homoki utca és a Gödöllői út felől is megközelíthető.  A P+R 
parkoló a jelenlegi, használaton kívüli, és távlatban is fölösleges állomásépület bontása révén a 
rendelkezésre álló teljes területet elfoglalja. 

A megálló Budapest felé vezető oldalára 30, a másik peron mellé szintén 30 férőhelyes B+R parkolót 
helyeztünk el. 

3.15.3. Közmű 

A nyomvonal-korrekció és az új utca kialakítása miatt légvezetékek kiváltására szükség van. 

Az új P+R parkoló és új út világítását kandeláberekkel, és földkábeles áramellátással célszerű 
megvalósítani. A helyszűke miatt nyílt árkos vízelvezetés nem valósítható meg, a csapadékvizet 
víznyelőkkel kell összegyűjteni, és a parkoló alatt elhelyezett szikkasztótömbbe kell vezetni. A 
szikkasztás hatásfokának növelése érdekében a parkolókat lejtés nélkül, gyeprács burkolattal célszerű 
kialakítani, csak a közlekedő utak épüljenek aszfalt burkolattal. 

3.16. Szentjakab 

3.16.1. Vasúti pálya 

Szentjakab megállóhely Mogyoród-Tölgyes önálló településrészét szolgálja ki, amely a megállótól 
északra található. Délre üdülőövezet van. Mindkét oldalon burkolatlan út határolja a HÉV pályát. Az 
eltolt szélsőperonos elrendezésű megállóhely peronszélessége 2,8 m, a peronátjáróhoz közvetlenül 
csatlakoznak a peronkapuk, mögöttük a peronvégre lépcsőn, illetve a peron oldalához simuló rámpán 
lehet feljutni. Mivel a Gödöllő irányú peron szintje a csatlakozó út szintjétől nem tér el jelentősen itt 
az akadálymentesítés biztosított. A Budapest irányú peron melletti út azonban a rámpa aljától mintegy 
6,5 méterrel mélyebben van, az akadálymentesítés igen hosszú megtört rámpával oldható meg, amely 
a vasút északi rézsűjében támfalak segítségével alakítható ki. A déli oldalon a mai földút kiépül, 370 
méter hosszon, csatlakozva egy meglévő úthoz, mellette 31 férőhelyes parkoló létesül.  A Gödöllő felőli 
peronvégtől tovább 150 m-re kisnyílású vasút alatti aluljáró van, amelyen keresztül az északi 
lakóterületről is a parkolóhoz lehet jutni. 

 

3.48. ábra Szentjakab megállóhely helyszínrajza 
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3.16.2. Műtárgy 
A meglévő boltíves vasbeton híd a 2,5 m-es űrszelvény magassággal elegendő a Szentjakab parkfaluba 
vezető forgalom lebonyolítására, emiatt csak a meglévő híd felújítása indokolt. 

A felújítás részeként célszerű a rézsűlábak kiigazítása. 

 

3.49. ábra Meglévő és megmaradó vasúti híd 

3.16.3. Útépítés 

A fentebb leírt útburkolat építésen kívül másra nincs szükség. 

3.16.4. Közmű 

Kiváltandó közművek nincsenek. A gyalogos rámpákat is világítással kell ellátni. 

3.17. Gödöllő, Erzsébet park 

3.17.1. Vasúti pálya 

Az Erzsébet park megálló a Táncsics Mihály utca torkolatánál, annak Budapest felőli oldalán épül újjá. 
A jelzőlámpás csomópontban gyalogátkelő létesül, ehhez csatlakozik a tervezett gyalogos átjáró, amely 
jelzős biztosítású. Megvizsgáltuk az eltolt szélsőperonos megálló-elrendezés lehetőségét, amely 
helyszínrajzilag lehetséges, noha a Budapest irányú peron ívbe esne. Azonban a terep mintegy 30 ‰-
kel lejt a Szabadság tér felé, a peron hosszában max. 10 ‰-es lejtés megengedett, így a peront csak 
úgy tudnánk elhelyezni, ha a pályát a peron végéig a terep fölött alakítanánk ki. A töltés, vagy műtárgy 
a kastélypark és a város között nem valósítható meg reálisan. Ezért szemben elhelyezkedő 
szélsőperonokat terveztünk. a gyalogos átjáróhoz a peronkapuk 5 m előtér után csatlakoznak. Mindkét 
peronhoz 2+1 akadálymentes peronkaput terveztünk. A peronokra három részre osztott 5% 
meredekségű rámpán lehet feljutni. Az SK+110 cm magas szélsőperonok 3,8 m hasznos szélességűek, 
és 120 m hosszúak, ez vonatkozik a másik két szélsőperonos Gödöllői állomásra is. A biztonsági távolság 
80 cm, a peron korlát 20 cm helyet foglal el, így a peron teljes szélessége 4,0 m.  
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A 3-as út északi oldalán 20 férőhelyes B+R parkoló létesül. 

 

3.50. ábra Gödöllő, Erzsébet park megállóhely helyszínrajza 

3.17.2. Műtárgy 

Szabadság út – Tessedik Sámuel út kereszteződése 

A meglévő kereszteződés helyén körforgalmat alakítanak ki. A koncepció szerint a meglévő HÉV vonal 
és a 3-as főút helyet cserélnek. Ez egy vasúti híd kialakítását teszi szükségessé. 

 

3.51. ábra Meglévő kereszteződés (Szabadság út – Tessedik Sámuel út) 
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A híd 84 m fesztávú, kétnyílású, ortotróp pályalemezes, acél, rácsos vasúti híd. A híd nem 
ágyazatátvezetéses, Edilon rendszerű sínleerősítéssel. 

A híd alatt az 5,50 m magas űrszelvény biztosítható, emiatt ütköző kapuk építése nem szükséges. 

A két nyílás 46,00m és 38,00m hosszú. A közbenső pillér a létesítendő körforgalom közepén 
helyezkedik el. 

A bal pálya és a jobb pálya külön hídon kerül átvezetésre. A híd szerkezeti magassága 4,79 m.  

A vágányok tengelytávolsága 6,60m. 

A hídfők és a pillér monolit vasbeton szerkezetűek. 

A hídon a kábelek átvezetése az üzemi járda alatt kábelcsatornában biztosított. 

 

3.52. ábra A tervezett új híd keresztmetszete (Szabadság út – Tessedik Sámuel út) 
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3.53. ábra  A tervezett új híd oldalnézete (Szabadság út – Tessedik Sámuel út) 
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3.17.3. Útépítés 

A 3-as út és a gyorsvasút helycseréje miatt a teljes közterületi keresztmetszet átépül, a csomópontok 
forgalmi rendje megváltozik. A kialakítást részletesebben a vonali szakasz lírásban taglaltuk. 

A 3-as út északi oldalán 15 férőhelyes parkoló és 20 férőhelyes B+R parkoló létesül. Utóbbi 
használhatóságát növeli a közvetlenül előtte elhaladó tervezett kerékpárút. 

A déli oldalon a vasút és a kastélypark között a Tessedik utcai tervezett körfogalomtól a Szabadság térig 
járdát terveztünk, amelyhez a kastély telkéből egy keskeny sávot ki kell sajátítani. 

3.17.4. Közmű 

Közvetlenül a megállóhely építése miatt külön közműkiváltásra nincs szükség, a teljes út és vasúti 
pályaépítéssel együtt járó komplex közműlétesítésekről a vonali szakaszleírásban találhatóak meg a 
részletek. 

3.18. Gödöllő, Szabadság tér 

3.18.1. Vasúti pálya 

A Szabadság tér megállóhely a Dózsa György út–Szabadság út (3-as sz. főút) csomópont után kap 
helyet, a peronok egymással szemben létesülnek 3,8 m szelességgel, amit a meglévő aluljáróhoz 
történő csatlakozási lehetőség indokol. A gyalogosok a vasúti pályát is csak jelzőlámpás biztosítással 
keresztezhetik, a közúti jelzővel együtt működő vasúti jelző révén. A peronok szelvényezés szerinti 
elejéhez háromrészes rámpán keresztül lehet eljutni, amely előtt 2+1 peronkaput helyeztünk el. A 
peronok másik végén szintén rámpák és 2+1 peronkapu kapott helyet. A peronokhoz a meglévő 
gyalogos aluljáró felhasználásával aluljáró kapcsolatot is terveztünk, oly módon, hogy a keresztaluljáró 
egyik oldalán a vágányok alatt 8 m széles csarnok létesül, amelyet peronzár választ el az aluljáró többi 
részéről (ahol a gyorsvasúttól független gyalogos és kerékpáros forgalom is van). Itt 5 peronkapu 
létesíthető. Erről a területről lehet feljutni a peronokra liftekkel és lépcsőkkel. Az aluljáró meglévő 
rámpáján, illetve átépülő lépcsőin a terepre lehet feljutni, onnan a peron végéhez tervezett rámpán át 
szintén megközelíthető a peron. Ez utóbbi lehetőség inkább az érkező utasoknak segít, hiszen Gödöllő 
végállomás felé innen már kicsi az utasforgalom. 

A keleti peronvégek az Ady Endre utca új csomópontja, illetve a VOLÁN végállomás felől is 
megközelíthetők, hiszen itt jelzőlámpás csomópont létesül, a vágányokon is lesz átjárási lehetőség. 
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3.54. ábra Gödöllő, Szabadság tér megállóhely helyszínrajza 

3.18.2. Műtárgy 

A gödöllői Szabadság téren a megcserélődő főút és HÉV vonal maga után vonja a meglévő aluljáró 
átépítését is. Kialakítandó a meglévő aluljáróhoz csatlakozó peronaluljáró peronkapukkal.  

 

3.55. ábra Meglévő aluljáró (Gödöllő, Szabadság tér) 

A meglévő 5,00 m széles aluljáró oldalfalát az építendő aluljáró irányában részben el kell bontani úgy, 
hogy a két aluljáró között lehetőség legyen átjárásra, és a meglévő födémnek is megfelelő 
megtámasztása maradjon.  
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Az építendő aluljáró 7,60 m nyílást hidal át, a részben áttört meglévő 40 cm vastag fallal együtt 8,00 m 
szabad nyílás alakul ki. Az új aluljáró monolit vasbeton szerkezet 40 cm vastag oldalfallal. A födém 40 
cm - 53 cm változó vastagságú 2%-os kétirányú lejtéssel kialakítva.  

Az alapozás síkalap. 

Az akadálymentes közlekedést biztosítandó két lift is készül a peronaluljáró két végén. A peronokhoz 
rámpa vezet fel. 

 

3.56. ábra  A tervezett új gyalogos aluljáró keresztmetszete (Gödöllő, Szabadság tér) 
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Rákos-patak keresztezése 

Jelenleg a HÉV, a főút és a gyalogos forgalom három külön hídon keresztezi a Rákos-patakot.  

A koncepció alapján a korábbi megállóhelynél a HÉV keresztezi a főutat és annak túloldalán halad 
tovább. Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi hidakat el kell bontani és a megváltozott forgalmi helyzetnek 
megfelelően új hidakat kell kialakítani.  

 

3.57. ábra A Rákos-patak feletti híd (Gödöllő) 

Az új keresztezésben szintén három különálló híd kerülne kialakításra. A hidak fesztávja egységesen 
12,30 m.  

A közúti híd 17,90 m széles, két-két forgalmi sávból áll valamint egy kanyarodó sáv kihúzásából. A 
vasbetonszerkezet 1,57m vastag. 

A létesítendő hidak monolit vasbeton szerkezetűek. 

A vasúti híd 9,80 m széles és 1,15 m vastag. 

A gyalogos híd 2,50 m széles és 30 cm vastag.  

 

KÖZÚTI HÍD KERESZTMETSZET 

 
3.58. ábra  Közúti híd keresztmetszet (Gödöllő)  
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VASÚTI HÍD KERESZTMETSZET 

 
3.59. ábra  Vasúti híd keresztmetszet (Gödöllő) 

GYALOGHÍD KERESZTMETSZET 

 
3.60. ábra Gyaloghíd keresztmetszet (Gödöllő) 

3.18.3. Útépítés 

A vonali szakasz leírásában részletezett teljes átépítésen kívül a gyalogos aluljáró Művelődési Ház felőli 
meglévő lépcsőinek átépítésével biztosítható, hogy az elzárt peron ne akadályozza meg a HÉV vonal 
déli oldalán létesülő járda áthaladását az aluljáró nyitott, kiteresedő végén. 

A mai lépcsők meghagyásával ugyanis a gyalogosoknak nagy kerülőt kellene tenniük. 

Ennek elkerülésére a peronok mellett a terepszinten átvezetjük a járdát az aluljáró fölött, a felvezető 
lépcsőket pedig délebbre helyeztük át. 
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3.18.4. Közmű 

A megállóhely építése Invitel alépítmény és 0,4 kV-os kábelek kiváltását igényli. Az aluljáró átépítése 
további közművek védelembe helyezését, illetve kiváltását teszi szükségessé. 

3.19. Gödöllő, Palotakert 

3.19.1. Vasúti pálya 

Az állomási szélsőperonok két ív közötti egyenes szakaszra esnek, ezért nincs mód peronátjáró két 
oldalán, eltolva elhelyezni őket. Így ezek is szemben helyezkednek el. Mivel azonban itt már nincs 
útátjáró, a nagyobb forgalmú északi peronvéghez jelzős biztosítású gyalogos átjárót terveztünk. 
Peronszélesség 3,8 m, a meglévő állomásépület elbontása javasolt. 

A Budapest felé vezető peron mellett tervezett P+R parkoló felől az északi peronvég lépcsőn és rámpán 
közelíthető meg, 1+2 peronkapun keresztül. A peronkapuk a peron szintjén, annak kiszélesedő részén 
kapnak helyet.  

A másik peronnak mindkét végén terveztünk megközelítést, az Állomás utcán tervezett gyalogos 
átkelők irányából. Az északi peronvégen a gyalogos átjáró közvetlenül a peron mellett helyezhető el, 
mivel a műemléki védettséget élvező régi mozdonyszín épülete a tervezett vágány közvetlen közelében 
van, így az átjáró máshol nem fér el. Ezért az átjáróhoz csatlakozó peronzár és rámpa a peron mellett 
helyezkedik el. A déli peronvéghez rövidebb rámpa is elegendő, mivel itt nem lesz átjárás a 
vágányokon, ezért nem a sínkorona-szinttől kell indítani a rámpát, hanem a terep adottságait 
felhasználva megkönnyíthető a megközelítés. 

A két peronvéghez 2-2 peronkaput terveztünk. 

 

3.61. ábra Gödöllő Palotakert megállóhely helyszínrajza 

3.19.2. Útépítés 

A Budapest felé vezető peron mellett 100 férőhelyes P+R parkolót terveztünk, meglévő útcsatlakozás 
felhasználásával. A pálya nyomvonal-korrekciója miatt felszabaduló hely további 100 férőhelyes 
bővítést tesz lehetővé. A gyalogos útátjáró mellett 15 férőhelyes B+R parkolót helyezünk el. 
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3.19.3. Közmű 

Általánosságban elmondható, hogy mivel a felhasznált terület nagy része régóta vasúti telek, közművek 
(a HÉV-es nyomvonalakon kívül, amelyeket teljes hosszban át kell építeni) nincsenek, illetve azokról 
nincs nyilvántartás. 

A lakótelep felől a megálló déli végénél 20 kV-os földkábelek keresztezi a pályát, és elfordulva a 
tervezett parkoló területén halad végig. A kábeleket a vágányok alatt védelembe kell helyezni, illetve 
szükség esetén magassági kiváltásukat el kell végezni, a parkoló alól pedig ki kell váltani. Mivel a 
parkoló keleti oldalán már nincs szabad közterület, a kiváltás a peron és a parkoló közötti járda 
vonalában lehetséges. 

3.20. Gödöllő végállomás 

3.20.1. Vasúti pálya 

A NIF Zrt. megbízásából az UVATERV Zrt. készítette el a közelmúltban Gödöllő MÁV állomás 
átépítésének engedélyezési tervét. Az adatszolgáltatásként megkapott tervet a helyszínrajzokon 
feltüntettük, és a gyorsvasúti végállomás tervezésénél teljes mértékben figyelembe vettük.  

A végállomás 120 m hosszú 10,5 m széles középperonnal létesül, a peronvégen épület elhelyezhető a 
vágányok között (végállomási tartózkodó, bizber helyiség, stb.). A peron megközelítése egy részes 
rámpán történik. A peronszint 209,50 m a csatlakozó terepből mintegy 50 cm-rel emelkedik ki. Így egy 
10 m hosszú rámpa is elegendő. Igény szerint 3-5 peronkapu helyezhető el. A végállomás mérsékelt 
forgalma 2+1 peronkaput indokol. 

Az SK+110 cm peronmagasság a vágányok süllyesztésével megoldott.  

A vasútállomás átépítésekor a jelenlegi gyalogos felüljáró helyett peronaluljáró létesül, amelynek 
feljáró lépcsője a gyorsvasúti végállomás peronvégétől 35 m-re lesz, így az átszállási kapcsolat jó. A 
műemlék királyi váró épület nem kapcsolódik közvetlenül a végállomáshoz. 

A végállomás előtt két-két kitérő beépítésével kétirányú vágánykapcsolatokat terveztünk, amelyek 
minden végállomási járműmozgást lehetővé tesznek. A bal vágányba tervezett kitérők XIV-es átszelési 
kitérők, amelyek negyedik ágai két többlet vágánykapcsolatot biztosítanak.  

Palotakert felől így mindkét vágányról elérhető a nagyvasúti pálya szélső vágánya, ahol erre a célra egy 
XI-es kitérőt terveztek be.  

A végállomás irányából pedig mindkét vágányról megközelíthető az a  4 db 150 m-es tárolóvágány, 
amely opcionálisan Palotakert megálló mellett, illetve attól délre helyezhető el, a MÁS és a HÉV terület 
között. A 4 vágányon napközbeni tárolás, tisztítás, szükség esetén éjszakai tárolás végezhető. A 
vágányok 5 m-es tengelytávval is elférnek, így üzemi peronok vagy akár csarnokszerkezet is építhető. 

A nagyvasúti és a gyorsvasúti állomás intermodális csomópontot alkot, amellyel a NIF projekt tervezője 
foglalkozott. A gyorsvasúti peronlefedés is e projekt terve szerint valósítandó meg. 
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3.62. ábra Gödöllő végállomás helyszínrajza 

 

 

3.63. ábra Gödöllő állomás torzított helyszínrajza 

3.20.2. Útépítés 

A peron és környezete a MÁV állomás átépítésének engedélyezési tervéhez csatlakozik. A nagyvasúti 
fejlesztés jelen projekt megvalósítási időpontjára már kész lesz, így adottságnak tekintettük. 

Az Állomás utca és a végállomás közötti területsávban 57 önálló szervizútról nyíló parkolót terveztünk. 
Ezt az teszi lehetővé, hogy a végállomást rátoltuk a MÁV vágányokra, a lehető legkisebb (8 m) 
tengelytávot tartva. 

Az állomással szemben szintén a NIF-es projekt részeként tervezett autóbusz megálló mögött egy 
kisebb, 25 férőhelyes parkoló helyezhető el. 

Gödöllő végállomás esetében a P+R parkolók kialakítása és az új, sokkal kedvezőbb átszállási 
kapcsolatok biztosítása miatt, a tervezett infrastruktúra elemek részben a MÁV területén kerül 
elhelyezésre (Hrsz.: 5893/2). 
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3.64. ábra Gödöllő, végállomás 

3.20.3. Közmű 

Érdemi közműérintettség nincs, mivel a végállomás a mai MÁV terület felé tolódik el. 
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4. Jármű, járműtelep  

4.1. Jármű 

A mai ALSTOM szerelvény, 6 kocsis Alstom szerelvény és hibrid jármű befogadóképesség 
vizsgálata 

A mai ALSTOM szerelvény célzatosan és tudatosan rövididejű, felszínalatti közlekedésre tervezett. 

Ez az alábbiakban foglalható össze: 

 Kocsinként 4 db, a szerelvényen 20 db kétszárnyú ajtó, ez a nemzetközi gyakorlattal azonos 
 Kizárólag hosszirányú üléselrendezés, a legbővebb állóhelyet biztosítva az ülések között.  
 Egyterű szerelvény, az átjárótérben is van lehetőség utasok tartózkodására. 
 A vezetőtérből a kilátás, a metróüzem követelményeit elégíti ki. 

A jármű zártpályás körülmények közötti közlekedésre alkalmas. 

A mai 5 kocsis ALSTOM szerelvény:  

 209 ülőhellyel,  
 566 állóhellyel,  
 összesen 775 férőhellyel rendelkezik (hosszirányú üléselrendezéssel),  

ahol az előírt 5 fő/m2állóutasterhelés a méréseknek, tapasztalatoknak megfelelő reálisabb 4 fő/m2–
re van átszámolva. (forrás: MC-kocsi VPFH911000, M-kocsi VPFH911001, T-kocsi VPFH911002 számú 
ALSTOM jellegrajzok). 

Megvizsgáltuk az Alstom szerelvény 6 kocsis egyterű (B7változat) kialakítása esetén a 
befogadóképességet. A 6 kocsis kialakítás esetén az ülő és állóhelyek száma a következőképpen alakul: 

 254 ülőhellyel,  
 679 állóhellyel,  
 összesen 933 férőhellyel rendelkezik (hosszirányú üléselrendezéssel). 

 
A hibrid jármű befogadóképességét 6 különböző ülés elhelyezéssel vizsgáltuk az előzmény terv során, 
amelyek közül a megbízó által kiválasztott „B2” változat két szélső kocsija páholyos (elővárosias) 
üléselrendezésű, a négy belső kocsi hosszüléses elrendezésű. 
 
A vizsgált 120 méter hosszú szerelvényből álló járműcsalád két változatból áll.  Az egyik változat a 2x60 
méteres szerelvényből összecsatolással hozható létre, míg a másik 120 méteres egyterű  szerelvény. 
A  120 méteres egyterű szerelvény 2 féle kocsiból gyártható le, míg a 2x60 méteres szerelvényhez 3 
féle kocsi gyártása szükséges.  
A 2x60 méter hosszú hibrid 6 kocsis szerelvény: 

 288 ülőhellyel 
 596 állóhellyel 
 összesen 884 férőhellyel rendelkezik (vegyes ülés elrendezéssel) 
 metró és HÉV szerkesztési és űrszelvény méretek egyidejű betartása. 

Összegző táblázatban bemutatjuk a vizsgált szerelvények férőhely eloszlását: 
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ÜLŐHELY-FÉRŐHELY ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT  

PARAMÉTEREK     Jelenlegi jármű     
Alstom                     

(5 kocsis szerelvény) 

       B2 Változat         
2x 60 m szerelvény 

(6 kocsis szerelvény) 

       B7 Változat  
Alstom               

(6 kocsis szerelvény) 
Hossz (méter) 100,148 119,688 120,17 
Nettó utastér (méter) 95,948 111,288 114,35 
Ülőhely (darab) 209 288 254 
Állóhely (4 fő/m2) 566 506 679 
Férőhely (fő) 775 884 933 
Ülőhelyarány (%) 24,30 32,58 27,31 
Ajtók száma (darab) 4x5=20 22 4x6=24 
Üléselhelyezési hossz 
(méter) 

5x16,8=84 67,2 6x16,8=100,8 

1 ajtóra eső férőhely 38,75 40,44 39,67 
4.1. táblázat  Ülőhely összehasonlítás 

Az Alstom járművön szerzett utazási tapasztalatok 

 Az ajtók környezetében több kapaszkodó ösztönöz az állóhelyi tartózkodásra, a hármasív jól 
betölti feladatát, így az ajtókörnyezet telített. 

 A hosszirányú ülések feletti kapaszkodó nem ösztönöz ácsorgásra, csak az átlag feletti 
magasságúak számára. A legfőbb hiányosság, hogy felső vízszintes kapaszkodó mindkét végén 
a tetőből indul és nem csatlakozik az ülések szélénél, függőleges kapaszkodókhoz, mert ilyenek 
nincsenek. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az átjárótérben nincs kapaszkodási lehetőség. Így 
az ajtókörnyezetet kivéve nincs optimális állóhelyi rész. 

 Az ajtók közötti 2800 mm hossz, 5 egymás melletti ülés kialakítását tette lehetővé. Az ülések 
nem adnak személyes teret, így először a szélső, később a belső ülések telnek meg. Gyakori, 
hogy az 5 helyen, csak négyen foglalnak helyet, nem követve az ülésbetétek által kijelölt 
ülőterületek. 
 

4.1.1. Új jármű általános jellemzői 

 

4.1. ábra Az összekötött metró-HÉV-vonalon közlekedő Alstom és az új jármű szerelvények 

 

Új járműből legyártandó szükséges darabszám:  

 138 db kocsi (46 db 3 kocsis kisegység) vagy 
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 23 db 120 méter hosszú egyterű szerelvény. 

Az M2-es metróvonal rendszere a Metró Tervezési Irányelvek alapján került kialakításra, míg a Gödöllői 
HÉV vonal az 1800-as évek nagyvasúti mellékvonalaknál alkalmazott megoldások szerinti kialakítású, 
amely több korszerűsítésen esett át. Ebből adódóan jelentős űrszelvény, dinamikai és egyéb műszaki 
eltérések fedezhetők fel a két rendszer között. A két rendszernek maradéktalanul megfelelő járművet 
a piacról nem lehet beszerezni, egyedi kialakítású járműkonstrukciót kell megalkotni. Ezek 
figyelembevételével készült az alábbi műszaki leírás. 

 A jármű megfelel a gazdaságos üzemeltetés (alacsony vontatási energia igény, karbantartási-, 
javítási igénytelenség, stb.) követelményének. 

 Az új jármű 40 éves élettartamra van tervezve, műanyag homlokokkal, és növelt korrózió 
állóságú acélváz konstrukcióval. 

 Az új jármű alkalmazkodik a meglévő alagúti és pálya viszonyokhoz. 
 A járművek 3 kocsis, 60 m-es egységek, melyek csatolt üzemben képesek közlekedni. A csatolt 

járművek hossza is megfelel az adottnak tekintendő M2-es metró peron hosszainak. 
 A vonalon 120 méter hosszú, egyterű szerelvények is közlekedtethetők. 
 Az áramellátási kötöttségek mellett – harmadik sínes és felsővezetékes üzemben egyaránt - a 

jármű alkalmas visszatáplálásos villamos fékezésre. 
 metró és HÉV szerkesztési és űrszelvény méretek egyidejű betartása. 

4.1.2. A járműszerkezet kialakításának peremfeltételei 

 A metró alagút-, ill. a pálya hossz- és keresztmetszete is változatlan marad, tekintettel a 
közelmúltban végrehajtott rekonstrukcióra. 

 Az áramellátás módja a metró szakaszon változatlanul 3. sínes, felső tapintású, az elővárosi 
szakaszon felső áramszedős. 

 A felszínen a metró paraméterű pályaszakaszon közúti keresztezés nem lehet. 
 A felszínen a metró pályaszakasz végig zárt, kerítéssel védett. 
 825/1500 DC/DC V 
 1100 mm-es padlómagasság 
 páholyos és hosszpados üléselrendezés, az ülőhely arány 30%-os növelése érdekében 
 hűtő-fűtő berendezés, klimatizálás 
 járműfedélzeti biztosítóberendezés 
 pályakotró berendezés 

4.1.3. Menetdinamikai elvárások 

 Gyorsulás, minimum:    1,13 m/s², 
 Gyorsulás változás, maximum:   0,76 m/s3, 
 Lassulás, maximum:    1,3 m/s². 

 

Az ALSTOM által gyártott 5 részes metrószerelvények 16 x 150 = 2400 kW állandó összteljesítményével 
szemben a 2 x 60 m-es új járművek csatolt üzemben beépített összes teljesítménye 24 x 150 = 3600 
kW. 
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(A kb. 23%-os tömegnövekedéssel szemben a motorteljesítmény 50%-kal növekedett), jármű 
dinamikai, menetrendtartás, és az új összekötő szakaszon kialakított max. 40 ezrelékes emelkedő 
miatt.) 

4.1.4. Közlekedésbiztonsági elvárások (OVSZ II, Metro követelmény rendszer szerint) 

 Járműnek meg kell felelnie a metró és a HÉV szilárdsági és balesetbiztonsági elvárásainak. 
 Az új szerelvények homlokfalának kialakításánál az elővárosi követelményrendszert is 

figyelembe kell venni. 
 A metró tervezési irányelvnek megfelelően egy szerelvénynek egy másik hibás szerelvényt ki 

kell tudnia tolni az alagútból. 
 A metróra vonatkozó előírások szerint a homlokfalon menekítő ajtót kell kialakítani. A 

homlokfali kialakításnak lehetővé kell tennie a csatolt szerelvényeken keresztüli menekítést is.  
 Egy három kocsis hibrid szerelvénynek csökkentett sebességgel ki kell tolnia az 5 kocsiból álló 

utasokkal teli, Alstom szerelvényt a következő állomásig. 

4.1.5. Az új jármű főbb műszaki adatai  

Tulajdonság Adat 
Nyomtáv 1435 mm 
Vontatási feszültség 825 V DC/1500 V DC  
Segédüzemi feszültség 400V AC, 24 V DC 

Bejárható legkisebb ívsugár 
Pályán 250 m 
Telephelyen 80 m 

Megengedett üzemi sebesség 
Metró üzem területén 80 km/h 
HÉV üzem területén 90 km/h 

Tervezési sebesség 100 km/h 
Forgóváz tengelytáv 2000 mm 
Forgócsap távolságok 12600 mm 
Kerékátmérő 840 mm 
Kocsiszekrény hossza (ütközők nélkül) 18939 mm és 18991 mm 
Jármű hossza (ütközők közt) 19846 mm és 20152 mm 
Hatkocsis szerelvény hossza 119688 mm 
Kocsiszekrény magassága a sínkorona szinttől mérve 3645 mm 
Kocsiszekrény szélessége, ajtókkal 2780 mm 
Padlómagasság a sínkorona szinttől mérve, ajtónál 1140 mm 
Állóhelyek összterülete 74,5 m2 

Utasforgalmi befogadóképesség  
2x3 kocsis egység 

Ülőhely 2x144 fő 
Állóhely (4 fő/m2) 2x298 fő 
Befogadóképesség 2x442 fő 

Jármű tömeg adatai 
3 kocsis egység 

Saját tömeg 105500 kg 
Teljes terheléssel 136500 kg 
Legnagyobb utasterhelés 31000 kg 

Számított legnagyobb tengelynyomás 12900 kg 

Ajtó elrendezés 
Jellege Külső, kettős tolóajtó 
Elrendezése 2-2-2/2-2-2-2 
Működtetése Villamosan 

Jármű szekrényváz Korrózióálló acélból 

Fékrendszer 
Üzemi fék Rekuperációs villamos fék 
Kiegészítő fék Pneumatikus fék 
Rögzítőfék Rugóerő-tárolós fék 
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Tulajdonság Adat 
Elektronikus csúszásvédelem Igen 
Elektronukis perdülésgátló 
rendszer Igen 

Homokoló berendezés 
Igen  

(automata, alagútban tiltva) 
Utastér világítás Két folyamatos lámpasor LED, 24 V DC 

Menetdinamikai adatok 
Gyorsulás 

min. 1,13 m/s2 
max. 1,3 m/s2 

Gyorsulás változás max. 0,76 m/s3 
Lassulás  max. 1,3 m/s2 

Beépített motor teljesítmény, összesen 24x150 kW = 3600 kW 
Mozgásra alkalmas legkisebb egység 3 kocsis szerelvény 
Csatolható szerelvények maximális száma 2 db szerelvény 

4.2. táblázat Tervezett új hibrid jármű fő műszaki adatai 

4.2. Járműtelep 

4.2.1. A vizsgálat célja 

Az M2-GHÉV vonal kiszolgálásához szükséges karbantartandó járműállomány: 

 14 db 100 m hosszú ALSTOM 
 23 db 2 x 60m hosszú HIBRID / 120m hosszú egyterű HIBRID szerelvény 

A csömöri HÉV megszüntetésével a beszerzendő járműállomány 1 szerelvénnyel csökken. A járművek 
tárolását, javítási és karbantartási feladatait két járműtelep végzi az alábbi munkamegosztásban: 

Fehér úti járműtelep: 

 Az ALSTOM járművek valamennyi karbantartási és javítási feladatát elvégzi és a járművek 
tárolásáról gondoskodik. 

 A HIBRID járművek karbantartási műveletei közül a legalacsonyabb szintűn kívül valamennyi 
beavatkozást és a javítási műveleteket végzi. Járműtárolás szempontjából elsősorban forgalmi, 
menetrendi okok miatt 6 db (120m) járművet tárol. 

 

Cinkota járműtelep: 

 A HIBRID járművek legalacsonyabb szintű beavatkozásait és az esetleges rendkívüli 
meghibásodások elhárítását végzi. 

Az új járművek beszerzését és üzembe-helyezését megelőzően szükséges vizsgálni a Fehér úti és a 
cinkotai járműtelepek technikai-technológiai adottságai megfelelnek-e az új járművek biztonságos és 
gazdaságos üzemeltetéséhez illeszkedő követelményrendszernek. 

Ezen vizsgálat az alábbi szakterületekre terjed ki: 

 vágányhálózat, kitérők, felsővezeték, 
 épületek és létesítmények, 
 az új járműveken végzendő műveleti technológiák, beavatkozások, 
 technológiai gépészeti berendezések, 
 járműtelepi folyamattechnológiák, az anyagok, eszközök, alkatrészek, fődarabok, járművek, 

élőmunka mozgásfolyamatai. 
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A tanulmány elkészítése követett irányelvek: 

 A jelenlegi járműtelep adottságainak gazdaságok felhasználására való törekvés. 
 A korszerű járműtelep kialakításánál figyelembe veendő alábbi szempontrendszer biztosítása: 

‒ a járművek minél jobb kihasználása, 
‒ a közlekedésbiztonsági követelmények biztosítása, 
‒ a járműkiadási ráta értékének növelése, a beszerzendő járművek db számának 

optimalizálása, 
‒ a jármű, járműtelepi tartózkodási idejének csökkentése, 
‒ a jármű-karbantartásánál az álláshely-foglaltsági idők csökkentése, 
‒ az élettartam költségek, karbantartási költségek csökkentése, 
‒ a járműállomány csoportok optimális arányának biztosítása (teljes-, dolgozó-, javítási-, 

tartalék járműállomány csoportok). 
 A közlekedésbiztonságot garantáló jármű karbantartási stratégia meghatározása. 
 Az új jármű műszaki és technológiai paraméterei, amelyek figyelembevételével 

megalapozottan eldönthető, hogy a járműtelep jelenlegi adottságai mennyiben felelnek meg 
az új járművek által támasztott követelményeknek, illetve milyen továbbfejlesztésre, 
korszerűsítésre van szükség. 

Ezen szempontokat figyelembe véve a telephelyekre konkrét fejlesztési javaslatok, tervek készültek. 

4.2.2. A járműtelepek mai adottságai 

4.2.2.1. Fehér úti járműtelep adottságai 

A Fehér úti járműtelep a budapesti metró hálózat első járműtelepe, mely az 1950-es évek műszaki, 
karbantartási irányelvei szerint lett tervezve és megépítve. A telephely a Kelet-nyugati M2 metró vonal 
Örs vezér tere végállomás mellett fekszik. Északról az M2 vonal felszíni szakasza és a Kerepesi út, 
Keletről a Fehér út, Délről a VJSZ és a Kincsem park (lóversenypálya), Nyugatról az Albertirsai út 
határolja. A járműtelep ~ 10 ha-os területén található a 22800 m2 alapterületű karbantartó és javító 
csarnok, 4500 m2 alapterületű karbantartó műhely, 1600 m2 alapterületű raktár, egy irodaház, 
melyben a telephely biztosítóberendezését is kezelik, továbbá mozgólépcső javító műhely, PFT műhely 
és raktár, áramátalakító. 

A járműtelep korszerűsítése, az ALSTOM járművek karbantartására történő felkészülés keretében a 
közelmúltban történt meg. Megújult a vágányhálózat, áramellátás, biztber, a karbantartó csarnok 
technológiai berendezéseinek jelentős része, illetve új technológiai berendezések is telepítésre 
kerültek. 

A járműtelep vágányhálózata 3 csoportba osztható: 

- 3. sínnel ellátott vágányok: 
Próbavágány és kocsiszín líra vágányok 

- Lengőkábeles felső áramvezető sínnel ellátott vágányok: 
A kocsiszín II.-XII. sz. vágányok azon részei, amelyek a csarnok kapuin belül helyezkednek el. 

- Villamos vontatás lehetősége nélküli vágányok. 

A Fehér úti járműtelep jelenleg 22 egyenként 5 kocsiból álló ALSTOM szerelvény karbantartási 
feladataik látja el. A telephelyen működő TALGO gyártmányú padlószint alatti kerékeszterga végzi az 
ALSTOM járművek és az Észak-déli metró kerékpár esztergálási feladatait. 

A telephely jelenlegi kialakítását, alaprajzi elrendezését a 4.2. ábra, a karbantartó és javító csarnok 
kialakítását a 4.3. ábra mutatja. 
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4.2. ábra  A Fehér úti metró járműtelep alaprajzi elrendezése 

 

4.3. ábra  A Fehér úti metró járműtelep karbantartó csarnokának alaprajzi elrendezése 
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4.2.2.2. Cinkotai HÉV járműtelep adottságai 

Cinkota járműtelep a Gödöllői HÉV (H8/H9) vonal Cinkota állomásánál fekszik. A járműtelepet északról 
és keletről részben ipari üzemek, részben lakóingatlanok, délről Cinkota állomás, nyugatról egy kb. 150 
m széles bokros, fás terület, majd a Szilas patak ártere határolja. A járműtelep területe a helyi érdekű 
vasutak XIX. sz. építése óta ad helyet a vonalat kiszolgáló járművek karbantartásának. Ennek 
köszönhetően a telephely több lépcsőben nyerte el mai formáját, ahogy az egyes vontatási nemek (gőz, 
diesel, villamos) váltották egymást. Az utolsó nagyobb korszerűsítés a ma is üzemelő HÉV 
motorvonatok megjelenésekor történt 1973-ban. Az ekkor elkészült fejlesztési tervek csak részben 
lettek megvalósítva, melynek következménye a járműtelep mai csonka vágányhálózata, amely nagyban 
nehezíti a járműtelepi mozgásfolyamatok gazdaságosan történő lebonyolítását. A többlépcsős 
fejlesztésnek köszönhetően nincsenek egységes épületek, struktúrák, kivéve a javító és a 
karbantartócsarnokot. 

A karbantartó csarnok 2800 m2 alapterületű, 6 vágányos szerkezetű csarnok. Valamennyi vágány 
felsővezetékkel el van látva, amely a csarnokon belül elhelyezett szakaszoló kapcsolókkal 
vágányonként feszültség mentesíthető. A karbantartó csarnok valamennyi vágánya rendelkezik 
vizsgálóaknával és egyszerre egy kisegység karbantartása végezhető vágányonként. 

A javítócsarnok alapterülete 1800 m2, belmagassága alkalmas darupálya befogadására, de jelenleg 
nincs futódaru a csarnokban. A javítócsarnok jobb oldalán található a 600 m2 alapterületű 
segédműhely sor, amely kiszolgálja a javítási tevékenységet. A javítócsarnokban végzik az MIX/a, MX 
és MX/a motorvonatok nagyjavítását. Ezen műveleteket nem csak a gödöllői, hanem a szentendrei, 
ráckevei és csepeli szolgálatok részére is végzi a telephely. 

 

Villamos motor felújító műhely: 

A cinkotai telephely végzi a teljes HÉV járműállomány részére szükséges vontatómotor állomány 
felújítását. A műhely a telephely Cinkota állomáshoz közelebb eső oldalán található. A műhelyhez 
vezető vágányok szűk ívei miatt a forgóvázak mozgatása kézi erővel történik. 

A járműtelep területén üzemel áramátalakító, amely a telephely 1500 V-os felsővezeték hálózatát 
táplálja és kitáplál a vonali felsővezetéki szakasz felé is. 

A cinkotai járműtelep jelenleg 23 (kisegység) jármű karbantartását végzi. Javítási tevékenységet a teljes 
HÉV hálózatra nézve végez. 

A telephely alaprajzi kialakítását a 4.4. ábra mutatja. 

A telephely – tervezet szerint – lebontásra kerül. 

Az új járműtelepen biztosítani kell a HIBRID járművek: 

- alacsonyabb szintű karbantartását (Biztonsági ellenőrzés, szerviz 1. tevékenységek 
- tárolását. 
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4.2.3. Az alkalmazandó ciklusrendre és paramétereire vonatkozó javaslat 

A jármű tervezett kialakítása, műszaki paraméterei és a járműtelep technológiai adottságai 
figyelembevételével, a merev ciklusú (TMK) karbantartási-javítási módszer alkalmazását javasoljuk, 
amely módszer alkalmazásával magas szinten kielégíthetők a közlekedésbiztonsággal szemben 
támasztott követelmények. 

4.2.3.1. A merev ciklus szerinti (TMK) karbantartási módszer 

A merev ciklus szerinti karbantartásnál az intézkedéseket egy előre lerögzített tervszerű határidőben 
vagy teljesítményhez kötött időpontban kell végrehajtani, függetlenül a külső hatásoktól és a 
károsodási állapottól. A károsodásnak kitett elemnél a helyreállítások a legtöbbnyire ugyancsak előre 
tervszerűen kitűzött időpontban következnek be a kárt megelőzően, függetlenül a szóban forgó 
időpontig elért károsodási állapottól. A megelőzésre vonatkozó karbantartási időközök főképpen abból 
a műszaki szempontból adódnak, hogy lehetőleg csekély károsodási sebesség legyen elérhető. 

4.2.3.2. Az alkalmazandó ciklusrendre és annak technológiai paramétereire vonatkozó javaslat 

A 4.3. táblázata javasolt ciklusrendet és az ALSTOM ill. HIBRID technológiai paramétereire vonatkozó 
javaslatot mutatja. A két típus ciklusrendje a járműtervezési koncepció miatt megegyezik. 

 

4.3. táblázat  Az ALSTOM és HIBRID járműre vonatkozó javasolt ciklusrend 

A 4.3. táblázatadatainak értelmezése: 

(1) oszlop: A beavatkozások megnevezése 
(2) oszlop: A beavatkozások jelölése 
(3) oszlop: Két egymást követő, azonos mélységű beavatkozás közötti időtartam: nap, hét, év. 
(4) oszlop: Két egymást követő, azonos mélységű beavatkozás közötti időtartam: hó 

pl.: Ha k= szerviz 1, akkor Iphk = Iphsz1 = 1 hó 

(5) oszlop: Két egymást követő, azonos mélységű beavatkozás között megtett, átlagos km 
teljesítmény közelítő értéke. 

pl.: Ha k= szerviz 2, akkor Lk =Lsz2 =16000 km 

(6) oszlop: Az adott beavatkozás átlagos átfutási ideje: óra, nap, hó 
pl.: Ha K=2 ellenőrzés, akkor Iák = I á2E = 4 nap 

  

Beavatkozás 
megnevezése 

(k) 

Beavatkozás 
jele 

Periódus 
idő 

Iphk 
(hó) 

Lk 
(ekm) Iák 

Ciklusrend szerinti 
üzemeltetési határ 

Biztonsági 
ellenőrzés A 

15 nap 0,5 4 1 óra 

40 év 

Szerviz 1 30 nap 1 8 10 óra 
Szerviz 2 

B 
60 nap 2 16 12 óra 

1 ellenőrzés 4 hó 4 31,25 3 nap 
2 ellenőrzés 7,5 hó 7,5 62,5 4 nap 
3 ellenőrzés 

D 
15 hó 15 125 10 nap 

Kisebb 
nagyjavítás 2,5év 30 250 20 nap 

Nagyjavítás C 5 év 60 ~500 1,5 hó 
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A ciklusrendre és a technológiai paraméterekre vonatkozó javaslat kidolgozásánál figyelembe vett 
szempontok: 

- a jármű várható konstrukciós kialakítása, 
- az ALSTOM járművekre megismert üzemeltetési körülmények, várható igénybevétel, 
- a járműtelep technikai- technológiai adottságai, 
- a jelenlegi ALSTOM járművekre vonatkozó karbantartási, javítási, meghibásodási és 

hibaelhárítási tapasztalatok, 
- a hasonló kialakítású járművekre vonatkozó gyártói ajánlások, 
- a járművek üzemkészsége maximálisan biztosított legyen. 

4.2.4. A Fehér úti járműtelep  

A Fehér úti járműtelep tervezett járműállománya, járműállomány csoportok: 

A járműtelep feladata: 

1. Az ALSTOM járművekre nézve: 
14 db ALSTOM jármű 4.3. táblázatban bemutatott ciklusrend valamennyi karbantartási és javítási 
beavatkozásainak végzése és a járművek tárolása. 

Tervezett járműállomány csoportok: 

  Teljes járműállomány: 14 db jármű, 

o csúcsidei dolgozó járműállomány: 10 db jármű, csúcsidőben a tervezett járműkiadási ráta 
képlet 

o tartalék járműállomány:  3 db jármű, 
o karbantartási járműállomány:  1 db jármű, 

 
2. A HIBRID járművekre nézve: 

23 db HIBRID jármű 4.3. táblázatban bemutatott ciklusrend, mélyebb szintű karbantartási (szerviz 2, 1. 
ellenőrzés, 2. ellenőrzés) és javítási (3. ellenőrzés, kisebb nagyjavítás, I. nagyjavítás) beavatkozásainak 
végzése. 

Tervezett járműállomány csoportok: 

Teljes járműállomány: 23 db jármű, amelyből 6 db szerelvény éjszakai tárolását kell biztosítani 

o csúcsidei dolgozó járműállomány:  20 db szerelvény 
o tartalék járműállomány:   2 db szerelvény 
o karbantartási és járműállomány:  1 db szerelvény 

A járműtelep javasolt átalakításai 

A járműtelep tervezése során a legfontosabb szempont a 120m hosszú szerelvények fogadására 
történő felkészítés volt. Ennek során a karbantartó csarnokban a következő technológiai építészeti 
változtatások kerültek vizsgálatra: 

• keréksajtoló berendezés áthelyezése 
• gépi mosó berendezés korszerűsítése 
• alvázmosó kialakítása 
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• felsővezetéki rendszer kiépítése a karbantartó csarnokban 
• kerékeszterga áthelyezése 

 

Keréksajtoló berendezés áthelyezése 

A berendezés a karbantartó csarnokban a csarnok nyugati végén került elhelyezésre. A sajtoló a hozzá 
tartozó technológiai berendezések és a kerékpárok, abroncsok, tengelyek tárolására szolgáló terület 
több tárolóvágány utolsó kb. 50 m-es szakaszát lefoglalják. Ezen okokból az áthelyezés a járműtároló 
kapacitás biztosítása érdekében elengedhetetlen. 

Gépi mosó berendezés korszerűsítése, alvázmosó kialakítása 

A járműmosó műszaki állapota miatt a berendezés felújítása, átépítése vált szükségessé. Az átépítés 
két módon történhet: 

• A járműmosó mellett az alvázmosó is azonos helyen (a karbantartó csarnok keleti végén az V. 
vágányon kerül kialakításra 

• Az alvázmosó külön épületben kerül kialakításra 
• A jármű belső takarításához a kárpitok gyors és hatékony takarításához takarító eszköz 

beszerzése javasolt. 
 

Felsővezetéki rendszer kiépítése 

A hibrid járművek a külső szakaszon felsővezetékről kapják a vontatási energiát. Emiatt a telephelyen 
a forgalomba állás előtt illetve nagyjavítások után végzett un. állópróbák végrehajtásához szükséges 
felsővezeték kiépítése a karbantartó csarnok egyes álláshelyei felett. 

Kerékeszterga áthelyezése 

A ciklusrend alapján elvégzett kapacitás számítás alapján a javítócsarnok kihasználtsága olyan mértékű, 
hogy ott a kerékpár esztergálás és a javítási tevékenyég egyidejű végzése csak valamely tevékenység 
korlátozása mellett hajtható végre. Ennek feloldására két lehetőség lett vizsgálva: 

• kerékeszterga áthelyezése 
• javítócsarnokban több műszakos munkarend bevezetése 

 

A járműtelep vágányhálózata 

 
Kiválasztott változat 

A preferált változatban a telephelyen csak a minimálisan szükséges változtatások, korszerűsítések 
történnek meg: 

 Mosó berendezés korszerűsítése és alvázmosó berendezéssel történő kiegészítése, 
 Kerékpár sajtoló berendezés áthelyezése új önálló műhelycsarnokba, 
 Takarító ponk és tetővizsgáló pódium szükséges mértékben történő meghosszabbítása, 
 Felsővezetékes áramellátás kiépítése a karbantartó csarnok kijelölt vágányai felett. 

 
A járműtelep tervezett kialakításánál, annak vágány kapcsolatát a következő ábra mutatja. 

.
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4.5. ábra  A Fehér úti járműtelep tervezett alaprajzi kialakítása a preferált változat esetén 
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A járművek mozgásfolyamata a járműtelepen 

Gépi mosásnál és belső takarításnál: 

(1) A jármű kiáll a forgalomból 
(2) A tároló (II.-XII.) vágányok álláshelyeinek valamelyikére áll. 
(3) Átállítás az V. vg. gépi mosó álláshelyre 
(4) A jármű külső gépi mosása 
(5) Előre húz az V. vágány takarító álláshelyére 
(6) A jármű belső takarítása 
(7) Átállás a tároló vágányok valamelyikére 
(8) A jármű tárolása, a kiadási igény szerinti időtartamig 
(9) A forgalomba történő kiadás 

 

Járműkarbantartási beavatkozásoknál: 

(1) A jármű kiáll a forgalomból 
(2) A karbantartó vágányok álláshelyeinek valamelyikére áll 
(3) Az esedékes karbantartási beavatkozások (biztonsági ellenőrzés, szerviz 1, szerviz 2, 1. 

Ellenőrzés, 2. Ellenőrzés) valamelyikének elvégzése. 
(4) Átállás az V. vg. gépi mosó álláshelyére (csak járműmosás esetén) 
(5) A jármű külső gépi mosása (szükség szerint) 
(6) Előre húz az V. vágány takarító álláshelyére (csak járműmosás esetén) 
(7) A jármű belső takarítása 
(8) Átállás a tároló vágányok valamelyikére 
(9) A jármű tárolása, a kiadási idő szerinti időtartamig 
(10) A forgalomba történő kiadás 

 
Járműjavítási beavatkozásoknál: 

(1) A jármű kiáll a forgalomból 
(2) A javító vágányok (XIII., XIV.) álláshelyeinek valamelyikére áll 
(3) Az esedékes javítási beavatkozások (3. Ellenőrzés, kisebb nagyjavítás, 1. nagyjavítás) 

valamelyikének elvégzése 
(4) Átállás a próba vágányra 
(5) Próba elvégzése 
(6) Átállás a javító vágányok (XIII., XIV.) álláshelyeinek valamelyikére 
(7) Utójavítás 
(8) Átállás az V. vágány gépi mosó álláshelyére 
(9) A jármű külső gépi mosása 
(10) Előre húz az V. vágány takarító álláshelyére 
(11) A jármű belső takarítása 
(12) Átállás a tároló vágányok valamelyikére 
(13) A jármű tárolása, a kiadási idő szerinti időtartamig 
(14) A forgalomba történő kiadás 
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Jármű kocsinkénti szétkapcsolásával járó beavatkozásoknál: 

(1) A jármű kiáll a forgalomból 
(2) A javító vágányok (XIII., XIV.) álláshelyeinek valamelyikére áll 
(3) A szerelvény kocsijai közötti villamos, pneumatikus és mechanikus kapcsolatok bontása, 

csuklóalagút bontása 
(4) Forgóváz(ak) kikötése, jármű vendégforgóvázakra helyezése 
(5) Jármű vendégforgóvázakra helyezése 
(6) Az esedékes javítási beavatkozások (3. Ellenőrzés, kisebb nagyjavítás, 1. nagyjavítás, forgóváz 

javítás) valamelyikének elvégzése 
(7) Jármű javított vagy csere forgóvázra történő helyezése, forgóváz bekötés 
(8) A szerelvény kocsijai közötti villamos, pneumatikus és mechanikus kapcsolatok összekötése, 

csuklóalagút zárása 
(9) Átállás a próba vágányra 
(10) Próba elvégzése 
(11) Átállás a javító vágányok (XIII., XIV.) álláshelyeinek valamelyikére 
(12) Utójavítás 
(13) Átállás az V. vágány gépi mosó álláshelyére 
(14) A jármű külső gépi mosása 
(15) Előre húz az V. vágány takarító álláshelyére 
(16) A jármű belső takarítása 
(17) Átállás a tároló vágányok valamelyikére 
(18) A jármű tárolása, a kiadási idő szerinti időtartamig 
(19) A forgalomba történő kiadás 

 

Karbantartó és javító csarnok alaprajzi elrendezését a preferált változat esetén a 4.6. ábra mutatja 
be. 
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4.6. ábra  Karbantartó és javító csarnok alaprajzi elrendezés a preferált változat esetén 
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Próbapálya 

A próbapálya olyan a forgalomtól elzárt pályaszakasz amely: 

 biztosítja a járművek karbantartást vagy javítást követő, menet közben végzendő műszaki 
ellenőrzésének biztonságos vizsgálatának feltételeit 

 a fékútméréshez megfelelő pályageometriával és adottságokkal rendelkezik 
 lehetőséget nyújt új járművek forgalomba helyezése esetén a közlekedési hatóság által előírt 

zárt pályán teljesítendő futásteljesítmény lefutására 
 

A próbapálya a metró és HÉV járművek üzemeltetése során is elengedhetetlen. (A gödöllői HÉV 
próbapályája jelenleg a Mogyoród és Gödöllő közötti szakaszon található). Tehát pótlása szükséges 
feltétele az M2-GHÉV üzemelésének, nélküle üzembe helyezési engedély nem szerezhető. 

 

4.7. ábra A METRO és a VJSZ próbapályája a Fehér úti járműtelep mellett 

 

A próbapályákra vonatkozó műszaki előírásokat az OVSZ II tartalmazza. A pálya geometria és 
technológiai adottságait ennek megfelelően kell kialakítani. 

 

4.8. ábra OVSZ II. előírásoknak megfelelő próbapálya topológia 
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A próbapálya gyorsítási szakasza jelenleg az M2 vonalon üzemelő szerelvényekre gyártó által megadott 
0,76 m/s2 átlagos gyorsulással 90 km/h sebesség eléréséhez szükséges 400 m hosszúságú. 

A gyorsítási szakaszt követő sebességmérő (50m) és fékútmérő (290m) szakasz az előírás szerint 
vízszintes és egyenes geometriájú. A próbapálya minimum 1010 m hosszú. 

A próbapályán ki kell építeni: 

 az M2-GHÉV vonal vonatbefolyásoló berendezéseit, 
 az M4 vonal automatikus vonatvezetéshez szükséges valamennyi biztosítóberendezési 

infrastruktúrát. 
Alternatívaként felmerül a Kőér utcai próbapálya fejlesztése oly módon, hogy megfeleljen az M2-GHÉV 
és az M4 járművek vizsgálataihoz szükséges követelményeknek is. 

 

VJSZ próbapálya átalakítása 

A Fehér úti járműtelep közelében megfelelő adottságokkal rendelkező próbapálya a VJSZ 
próbapályájának meghosszabbításával, 3. sín és felsővezeték létesítésével alakítható ki. Ennek feltétele 
a VJSZ területén található kerékcsap nyomás mérőhely áthelyezése. 

 

4.9. ábra VJSZ próbapálya meghosszabbítása 
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A Fehér úti járműtelep átalakításának költségbecslése 

 

4.4. táblázat  A Fehér úti járműtelep átalakításának költségbecslése

Költség (Ezer forint)
Preferált  Változat

Kerékpársajtoló műhely 300 m2 325 97 500

97 500

Felsővezeték kiépítés

Próbapálya felett 1,1 km 175 500 193 050

XII. vg-on állópróbák részére 0,12 km 91 000 10 920

VI-XI. vg-on a forgalomba állást megelőző próbák részére 0,6 km 91 000 54 600

258 570

Tetővizsgáló pódium hosszabbítás IX.-X. vg-ok között 20 m 650 13 000

Mosóponk hosszabbítás V. vg. 20 m 260 5 200

Kerékerő mérő (4 tengely) EV3, 81, Alstom, Hibrid 1 db 2 600 2 600

20 800

376 870

Fehér úti járműtelep

Épület

Összesen:

Tétel Mennyiség Mértékegység
Fajlagos költség                             

(Ezer forint/Mértékegység)

Fehér úti járműtelep összesen (Ezer Forint):

Áramellátás

Összesen:

Technológia

Összesen:
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4.2.5. Cinkota járműtelep 

A járműtelep feladata, tervezett járműállomány 

A HIBRID járművekre nézve, a 4.3. táblázat bemutatott ciklusrend alacsonyabb szintű 
beavatkozásainak végzése. 

Elvégzendő karbantartási beavatkozások: 

- Biztonsági ellenőrzés, amely 15 naponként esedékes. Az ellenőrzés átlagos átfutási ideje: 60 
perc, 

- Szerviz 1. műveletek, amely 30 naponként esedékes. A szerviz műveletek végzésének átlagos 
átfutási ideje: 10 óra 

- Ciklusrenden kívüli váratlan meghibásodások hibaelhárítása, amelyek nem igényelnek szerviz 
2. szintű beavatkozást. 

A járműtelepen történik a HIBRID járművek nagy részének – maximum 18 db jármű –tárolása. 

A járatok gazdaságos kiszolgálását tekintve lehetőség van 6 HIBRID jármű Fehér úti járműtelepen 
történő tárolására. 

A járműtelepen gépi mosást nem végeznek, mert ez, a Fehér úti járműtelep V. vágányára létesítendő 
új, korszerű gépi mosó berendezéssel elvégezhető. A járművek belső takarítását azonban el kell 
végezni. 

A járműtelep vágányhálózata lehetőséget ad a Pft és felsővezetékes műhely és tárolók kiszolgálására. 

 

A járműtelep javasolt átalakítása 

A projekt megvalósulása esetén a jelenlegi cinkotai járműtelep teljes egészében elbontásra kerül. A 
telephely további funkciója a HIBRID járművek legalacsonyabb szintű beavatkozásainak végrehajtása 
és a járművek tárolása. 

A telephelyen két 120 m hosszú szerelvény befogadására képes a járműtelep karbantartó csarnok épül, 
továbbá a külső szakasz infrastruktúráját kiszolgáló szakszolgálatok kapnak külön épületeket. 

A telephely kialakításra rendelkezésre álló terület nem volt alkalmas arra, hogy folyamatos 
technológiai járműmozgást lehetővé tevő vágánygeometria létesüljön. A tároló vágányok nem átmenő 
rendszerűek és csak egy-egy szerelvény tárolására alkalmasak. 

Az alacsony szintű beavatkozások végrehajtásához technológiai gépészeti berendezések telepítésére 
nincs szükség. A járműmosó létesítését az alacsony járműszám nem indokolja. 

Delta vágány 

A deltavágány kiépítése a szerelvények megfordítása miatt szükséges. A tanulmány több helyszínt 
vizsgál a kialakításra vonatkozóan. A preferált változat a telephelyen kialakított delta vg. amely a lehető 
legkisebb mértékben veszi igénybe az ökológiai folyosót. 

A járműtelep vágányhálózata 

A járműtelep vágányhálózata biztosítja a járművek mozgásfolyamatát az előírt technológia szerinti 
karbantartási beavatkozásokhoz, ill. a járműtároláshoz. 
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A vágányhálózat 48 rendszerű sínekből épül fel, GEO rendszerű leerősítéssel. A járműtelep 
vágányhálózata a 4.10. ábra-n bemutatott módon kapcsolódik a forgalmi vágányokhoz, és bemutatja 
a vágányok és épületek elrendezését is. 

 

A járműtelep vágányainak funkciói az alábbiak: 

- I. és II. karbantartó vágányok, itt történik a HIBRID járművek biztonsági ellenőrzése, a szerviz 
1. műveletek végzése, továbbá szükség szerint a ciklusrenden kívüli váratlan meghibásodások 
hibaelhárítása, amelyek nem igényelnek szerviz 2. szintű beavatkozást. Továbbá ezeken a 
vágányokon végzik a járművek belső takarítását. 

- 1. és 2. tároló vágányok, tárolási kapacitásuk vágányonként 1 jármű. 
- 4.-15. tároló vágányok, amelyeken vágányonként egy jármű tárolható. 
- pft. vágány a pft. épület kiszolgálásához 
- felsővezeték rakodó vágány: felsővezetéki anyagok és eszközök szállításához. 

 

A járműtelep vágányhálózata felsővezetékkel van ellátva, kivételt képeznek a PFT és felsővezetéki 
szakszolgálat rakodó vágányai. 

 

A járművek mozgásfolyamata a járműtelepen 

Belső takarításnál 

(1) A jármű kiáll a forgalomból, 
(2) A karbantartó csarnok I. vagy II. vágányainak valamelyikére áll, 
(3) Belső takarítás, 
(4) Átállás a tároló vágányok valamelyikére, 
(5) járműtárolás, 
(6) Forgalomba történő kiadás, 

 

Biztonsági ellenőrzésnél és szerviz 1. műveletek végzésénél 

(1) A jármű kiáll a forgalomból, 
(2) A karbantartó csarnok I. vagy II. vágányainak valamelyikére áll, 
(3) Biztonsági ellenőrzés vagy szervíz1. műveletek végzése és belső takarítás, 
(4) Átállás a tároló vágányok valamelyikére, 
(5) Járműtárolás, a kiadási idő szerinti időtartamig, 
(6) A forgalomba történő kiadás. 

 

 

 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítése 
M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

170 

 

 

4.10. ábra Cinkota járműtelep alaprajzi kialakítása 

 

 

4.11. ábra  A karbantartó csarnok alaprajzi elrendezése 
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A Cinkota járműtelep járműveinek és technológiai gépészeti berendezéseinek hasznosítási 
lehetősége 

A Gödöllői HÉV vonalán üzemelő járművek hasznosítási lehetőségei 

A MÁV-HÉV Zrt. Járműműszaki Főmérnökség, Gödöllő szolgálat járműállománya a projekt 
megvalósulása esetén tovább nem üzemeltethető a vonalon. Ennek oka az infrastruktúra teljes 
átalakítása (űrszelvény, vontatási feszültség, áramellátás módja stb.).  

A jelenlegi járműállomány további üzemeltetését az alábbi szempontok határozzák meg: 

1. MX/A motorvonatok 

A gödöllői HÉV vonalán 23 MX/A kisegység teljesít szolgálatot.  

A ráckevei és csepeli vonalakon üzemelő MIX/A és MX típusú járművek műszaki állapota, kilométer-
telítettsége indokolja a járműállomány cseréjét. A gödöllői vonalról átcsoportosítható járművek 
átmeneti segítséget nyújtanak a fent említett szakszolgálatoknak a napi kocsikiadási feltételek 
javításával, üzembiztonság növelésével. Ez a tény nem befolyásolja az új járművek mielőbbi 
beszerzésére történő törekvéseket. 

2. Üzemi járművek: 

LVII-es villamos mozdony, DL XVI-os diesel mozdony, 2 és 4 tengelyes teherkocsik. 

Ezen járművek a telephelyi és vonali karbantartási munkák kiszolgálásában és a HÉV vonalak között 
történő járműszállításokban vesznek részt. Valamennyi szakszolgálat rendelkezik az üzemeltetésükhöz 
szükséges feltételekkel. Áthelyezésük más szakszolgálathoz (Ráckeve, Szentendre) járművenként 
végrehajtott műszaki állapotfelmérés után az egyes szolgálatok igényeinek megfelelően történhet. 

3. Nosztalgia járművek: 

MVIII motorkocsi és ACSEV motorvonat tovább üzemeltetése a műszaki emlékek megőrzése mellett 
idegenforgalmi szempontból is fontos feladat. Ezen járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
speciális ismeretekkel rendelkező személyzet szükséges továbbá fedett tároló színről és megfelelően 
felszerelt segédműhelyekről, tartalék alkatrészekről is gondoskodni kell. Járműüzemeltetési és 
idegenforgalmi szempontok alapján is a szentendrei vonal adottságai kedvezőbbek a nosztalgia 
járművek szempontjából. 
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4.12. ábra  Cinkotai járműállomány és technológiai berendezések további hasznosításának helyszínei 
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Cinkota járműtelepen végzett tevékenységek átcsoportosítása 

Jelenleg Cinkota járműtelepen végzett tevékenységek 3 fő csoportba sorolhatók 

 járműkarbantartás 
 járműjavítás 
 villamos forgógép felújítás 

 

A projekt megvalósulása esetén a járműkarbantartás és a járműjavítás jelenlegi formájában megszűnik 
helyébe a jelen tanulmányban vázolt tevékenységi körök kerülnek. Ezen új tevékenységek 
infrastrukturális és technológiai igényeit a jelenlegi telephelyi adottságok nem tudják kielégíteni. 

Járműkarbantartás az új járművek legalacsonyabb szintű karbantartási műveleteire korlátozva az új 
karbantartócsarnokban továbbra is megmarad. A műszaki tartalom és a végrehajtáshoz szükséges 
infrastruktúra az új jármű igényei szerint teljesen átalakul. 

A MÁV-HÉV Zrt. Járműműszaki főmérnökség járműjavítási tevékenységének központi műhelye Cinkota 
járműtelepen van. Cinkota járműtelep végzi a gödöllői vonal karbantartási és javítási tevékenységein 
túl a csepeli és ráckevei vonalak J1, J2 szintű javításait (néhány részművelt kivételével). 

Járműjavítás teljesen megszűnik Cinkotán. A javítócsarnok elbontásra kerül, a rendelkezésre álló 
technológiai gépészeti berendezések, gépek állapotfelmérés után a MÁV-HÉV Zrt. Járműműszaki 
főmérnökség igényeinek meglelően áthelyezésre kerülnek más telephelyekre, vagy selejtezik a BKV 
állományból. 

A villamos forgógép felújítás továbbüzemeltetését a párhuzamosan futó HÉV projekt jelentősen 
befolyásolja. Amennyiben a másik projekt is sikerrel zárul a villamos forgógép felújításának igénye csak 
a szentendrei vonal igényeinek kiszolgálására korlátozódik. Külön gazdasági elemzés célja lehet annak 
megállapítása, hogy külső cég bevonása vagy a jelenlegi infrastruktúra áttelepítése hasznosabb. 

Kerékerőmérő (Csapnyomásmérő) 

A Cinkotán használatban lévő csapnyomásmérő műszaki kialakítása nem teszi lehetővé az 
áthelyezését, de az üzembiztonsági előírások megkövetelik, hogy forgóvázkikötés és balesetek után a 
kerékerők ellenőrzése megtörténjen. Ennek érdekében azoknál a járműkarbantartási szolgálai 
helyeknél ahol forgóvázkikötésre lehetőség van, javasoljuk a csapnyomásmérő berendezés telepítését. 

 

Deltavágány kialakítás lehetőségei 

A járműszerelvények megfordíthatóságát az üzemi érdekek (kerekek kopásának) kiegyenlítése miatt 
biztosítani kell. Jelenleg a Gödöllői HÉV vonalán a Rákosszentmihályi kiágazásnál van mód a 
szerelvények megfordítására. A projekt megvalósulása esetén ez a vágánykapcsolat elbontásra kerül, 
pótlásáról gondoskodni kell. A járműtelepen kialakítható delta vágány az alkalmazható ívsugarak és a 
terület adottságai miatt csak úgy valósítható meg, ha az ábrán látható mértékben a védett ökológiai 
területeket erre a célra igénybe vesszük. 
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4.13. ábra  Ökológiai folyosóból kivett területek 

 

A kivett területek nagysága: 

o KL-VA-XVI területből 2946 m2 
o E-TG-XVI területből 2294 m2 

A tervezett deltavágány ennél mintegy 5240 m2 területen érinti az ökológiai folyosót beleértve a fás 
területként fenntartható delta belsőterületet is. A turisztikai-gazdasági erdőövezeti besorolás a 
beruházással érintett földrészleten módosítandó. Az erdőövezetre a jelenlegi építési szabályzat 
értelmében többek között az alábbi, akadályt jelentő előírás vonatkozik: 

 (78§ 4) Az E-TG-XVI területein (illetve annak minden övezetében) a természetes 
terepfelszínhez képest a feltöltés az 1,0 métert nem haladhatja meg. 

Mivel az üzemi vágányok által igénybeveendő terület a vasútvonalhoz és a járműtelep terep-szintjéhez 
képest is mély területen van, mindenképpen szükséges 1,0 m feletti feltöltés. A deltavágány 
erdőövezetet érintő kiépítése a jelenlegi övezeti besorolás KV-TB-XVI-ra történő módosításával 
valósítható meg. Várhatóan e területen a nagy egybefüggő földrészlet miatt telekalakításra is szükség 
lesz. 

4.3. A forgalmilag szükségtelen, felszabaduló járművek tartós tárolásának 
lehetőségei 

A gödöllői ág I.-III. ütem megvalósulása után a  rákoskeresztúri ág elkészültéig feleslegessé váló 10 db 
Alstom szerelvény elhelyezését a Fehér úti és Cinkota járműtelepek együttesen sem tudják biztosítani,  
így átmeneti lehetőségeket kell keresni, végállomási, vagy szatellit tároló létesítésével. 
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Három lehetőséget vetünk fel: 
 

1. lehetőség, végállomáson, kihúzóvágányon történő elhelyezés: 
 Fehér úti járműtelep 

- 12 Alstom 
- 6 Hibrid 

 Cinkota járműtelep 
- 18 db Hibrid  

 Alagúti végállomáson, kihúzóban 
- 7 db Alstom 

 
2.  lehetőség, Gödöllőn szatellit tároló létesítésével, elhelyezés: 

 Fehér úti járműtelep 
- 19 db Alstom 

 Cinkota járműtelep 
- 18 db Hibrid  

 Gödöllő (szatellit tárolóban) 
- 6 db Hibrid (összesen 8 db Hibrid tárolható itt) 

 

 
4.14. ábra Gödöllői tárolási lehetőség bemutatása 

 
3. lehetőség, M4 járműtelep Kelenföldön tároló létesítésével, elhelyezés 

 
M4 metró kelenföldi járműtelep tároló csarnokában jelenleg 15 db 80 m-es szerelvényt tárolnak. A 
csarnok kapacitása 20 db 80 m-es szerelvény. Itt lehetőség van 3-4 db 100 m-es szerelvény tárolására, 
de csak a zárt szerelvény egységek megbontása árán. 

 
 A kelenföldi telephelyen új tároló csarnok létesítésével valamennyi szerelvény tárolható. 

 
A tartós tároló csarnok a telephely dél-nyugati oldalát határoló meredek töltés mellett épül fel. A 
tárolás tartós jellege miatt a csarnok kivitelezése speciális feltételekkel valósulhat meg. 

 egyszerűsített vágányfelépítmény (előírtnál nagyobb aljköz!) 
 egyszerűsített vágánylíra 
 minimális épületgépészeti kialakítás. 
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4.15. ábra Tartós tároló csarnok elhelyezése 

10 db Alstom szerelvény tárolásához szükséges csarnok fő méretei: 

A csarnokban 5 tároló vágány létesül, vágányonként 2-2 db 100 m-es szerelvény tárolható. 

Hosszúság: vágányonként két szerelvény tárolásához 205 méter szükséges 

Szélesség: A vágányok egymástól 3,4 m a csarnok oldalától 2 m távolságban helyezkednek el, így 
a szükséges csarnok szélesség min. 17,6 m. 

Magasság:  A szerelvények magassága 3615 mm, így a min. belmagasság 3,8 m 

 
A csarnok alapterülete 3280 m2 

 
A legkisebb vágánytengely távolság OVSZ II. szerint közúttól elkülönített vasútnál  

 alagútban közbenső pillérek nélkül  3,4 m 
 felszínen kétvágányú pályaszakaszokon  4,0 m 

 

Fentiekből kiágazó iparvágányok, állomási vágányok és egyéb speciális célokat szolgáló vágányok 
esetén a tengelytávolságot az ott közlekedő járművek szerkezeti kialakítása, az alkalmazott 
technológia, valamint balesetvédelmi szempontok alapján kell meghatározni.(OVSZ II.) 
 
Figyelembe véve, hogy a járművek szélessége 2780 mm, a tartós tároló vágányok tengely távolsága 3 
m-re csökkenthető, ha nincs egyéb baleset és tűzvédelmi korlátozás. 
 
Épületgépészet: 

A csarnok épületgépészeti kialakításával szemben támasztott követelmények: 
 temperáló fűtési rendszer ( a csarnokban + 5 C fok alá nem hűlhet a levegő) 
 vészvilágítás kiépítése (mivel semmilyen tevékenység nem zajlik a csarnokban csak a 

tűzvédelmi szempontból előírt minimális világítási rendszer épül ki) 
 víz és csatorna tűzoltó berendezések és tűzcsapok ellátásához szükséges hálózat, illetve a 

csapadékvíz elvezetéshez szükséges csatorna rendszer épül ki, 
 kényszerszellőzésre nincs szükség 
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Líravágányok kialakítása 

A csarnokban 5 tároló vágány épül, amelyek a járműtelepet és a MÁV Kelenföld pu-t összekötő 
vágányból ágaznak ki.  

A rendelkezésre álló terület mérete nem teszi lehetővé a hagyományos vágánylíra kialakítását ezért: 

 vagy egyedi gyártású kitérő csoportokból épül fel a líra 
 vagy un. „repülő váltó” segítségével kerülnek a szerelvények a csarnokba. 

Indoklás:  

A líravágány kialakításához 4 csoport kitérőre van szükség. A kitérők egyedi gyártásúak, bekerülési 
költségük 35 – 40 millió Forint / db. 
A kitérők tulajdonképpen csak a szerelvények be- és kiállása során szükségesek azonban a tárolás 
időtartama alatt nem lesznek használva. 
Kitérő nélküli líra (repülő váltó): A tároló vágányok a csarnok homlokzatától a bekötő vágányig 
egyenesen épülnek. A szerelvények beállítása az egyes vágányokra ideiglenesen telepített kitérő 
segítségével történik. ( Két szerelvény beállítását követően a repülőváltót átszerelik a következő 
vágányhoz, ahova újabb két szerelvény be tud állni. ect. ect.). 
 
A csarnok létesítésénél vizsgálni kell: 

 a vonatkozó szabályozási tervekben a beépíthetőségre vonatkozó korlátozásokat, 
 a telephely nyugati oldalán húzódó támfal mellett milyen távolságban létesíthető a csarnok, 
 közművek szempontjából szükséges-e valamely közmű áthelyezése vagy kiváltása. 

A csarnok további hasznosítása: 

A tartós tárolási időszak után a csarnok elbontható illetve más BKV/BKK vagy MÁV-HÉV telephelyen 
felállítható. 

4.3.1. Tárolók létesítési költségei 

 I.ütemben megépül az új Cinkotai járműtelep.  
Területén kap helyet egy áramátalakító, a korábban tervezett 3000 V helyett az 1500V-os 
tápfeszültség indokolja ezt.  
Az áramellátásnál kerül költségelésre, egyéb többletköltség nincs. 
 

 Alstom tárolás 
Tároló létesítésével pl. Gödöllő illetve Kelenföld járműtelepen. 
10 szerelvény: 2x100m x 5 x 4m = 4 000 m2  
Fedett tároló: 4000 m2 x 180 000Ft= 720 000 E Ft 
 

 Rákoskeresztúri hosszabbítás miatt indokolt szatellit tárolók: 
o Gödöllőn Hibrid szerelvények tárolása: 

6 szerelvény: 2 x 120m x 3 x 4m = 2 880m2 
Fedett tároló: 2880 m2 x 180 000 Ft = 518 000 E Ft 

  



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

178 

Cinkota járműtelep kialakításának költségvetése 

 

4.5. táblázat  Cinkota járműtelep kialakításának költségbecslése 

4.4. Járműtelepek vontatási energiaellátási rendszereinek összehasonlítása 

4.4.1. Fehér úti járműtelep vontatási energiaellátása 

A telephely területén a jelenlegi 3. sínes hálózat megmarad. A próbapálya mellett szükségessé válik a 
külső szakasz áramnemének megfelelő felsővezetéki hosszlánc kialakítása. 

A karbantartó csarnokban álláshely felett szükséges a külső szakasz áramnemének megfelelő táplálás 
biztosítása az állópróbák elvégzéséhez 

Tétel Mennyiség Mértékegység
Egységár költség                             

(Ezer forint/Mértékegység)
Költség (Ezer forint)

Javító csarnok 57 675 m3 4 230 700

Üzemi és iroda épületek 10 000 m3 5 50 000

Karbantartó csarnok 1 720 m2 390 670 800

Szakszolgálatok (pálya, bizber, felsővezeték) épületei 2 250 m2 325 731 250

1 682 750

Vágányépítés 54 rendszerű, vasbetonalj, zúzottkő ágyazat 3,919 km 260 000 1 018 940

Kitérő (összesen 25 csoport) 25 Csoport 39 000 975 000

1 993 940

Vágány építés 1 km 260 000 260 000

Kitérők 3 Csoport 39 000 117 000

377 000

Felsővezeték 3,645 km 175 500 639 698

639 698

Ivóvíz 1 15600 15 600

Csatorna hálózat (Csapadék, szennyvíz) 1 31200 31 200

Gázvezeték 1 20800 20 800

Műtárgyak 1 23400 23 400

91 000

MX/A járművek szállítási költsége 23 db kisegység 650 14 950

14 950

4 799 338

Épület

Cinkota járműtelep

Összesen:

Pálya

Összesen:

Összesen:

Egyéb

Összesen:

Cinkotai járműtelep összesen (Ezer Forint):

Bontás

Építés

Építés

Összesen:

Áramellátás

Összesen:

Közmű

Deltavágány
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4.16. ábra Állópróbák elvégzéséhez szükséges felsővezeték és környezete 

A felsővezeték kialakításához szükséges tér rendelkezésre áll azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a környezetében található technológiai és épületgépészeti berendezéseket. Ezen berendezések 
munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi szempontból kritikusnak tekinthetők. Környezetükben 
újabb jelentős kockázati tényezővel bíró, erősáramú technológiai berendezés telepítése bonyolult 
engedélyezési eljárást von maga után. Hátrányt jelent a magyarországi gyakorlatban korábban még 
nem alkalmazott műszaki megoldás jogi szabályozásának hiánya. 

 

4.17. ábra Födémszerkezetre rögzített felsővezeték.(Használaton kívüli állapotban felhúzható) 

Használaton kívüli állapotban a tartószerkezet felhúzható ebben az állapotban az alatta található 
darupálya korlátozás nélkül üzemeltethető. Ilyen kialakítás a javítócsarnokban történő állópróbák 
végzéséhez válik szükségessé 
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4.18. ábra Födémszerkezetre fixen rögzített felsővezeték tartó rendszer 

A külső szakasz áramnemének (1,5kV DC) megfelelő felsővezeték rendszer kiépítése két helyen 
szükséges a fehér úti járműtelepen: 

 próbapályán 
 javító vagy karbantartó csarnok egyetlen vágányszakasza felett az állópróbák elvégzéséhez 

szükséges hosszban. 
 a Hibrid járművek tárolására szolgáló vágányok felett a forgalombaállást megelőző próbák 

elvégzésére 

4.4.2. Cinkota járműtelep vontatási energiaellátása 

Cinkota járműtelep területén a külső szakasz áramnemének megfelelő felsővezetéki hálózat kerül 
kiépítésre a tároló vágányokon és a karbantartó csarnokban. 

825 V-os rendszer nem kerül kiépítésre Cinkotán 

Indoklás: 

A 4.19. ábran látható a HIBRID jármű főáramkörének egyszerűsített sémája. A főáramkör felépítése 
olyan, hogy a jármű fő és segédüzemi egységei a táplálás módjától, feszültségétől függetlenül mindig 
a „Felsővezeték / 3. sín váltón” keresztül kapnak 825 V-os feszültséget. Ez a berendezés biztosítja, hogy 
az az ág amely üzemen kívül van földelve is legyen. 

Az áramköri sémából látható, hogy a cinkotai 825 V-os táplálás kiépítése üzemeltetési szempontból 
nem indokolt, hiszen csak annyi többlet információt szerezhet a karbantartó személyzet, hogy az 
áramszedőpapucs és a „Felsővezeték / 3. sín váltó” közötti erősáramú vezeték nincs megszakadva. 
Ezen információ értéke nincs arányban a szükséges beruházási költséggel. 
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4.19. ábra  HIBRID jármű főáramköre 
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5. Ingatlanhelyzet, szabályozás  

5.1. Nyomvonali 

5.1.1. Pillangó u. – Thököly út között 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: - 

Költség: - 

Leírás: Ezen a szakaszon a nyomvonal nem, csak a kapcsolódó közlekedési létesítmények érintenek 
kisajátítandó területeket, amelyet az 5.3.1. fejezet tartalmaz. 

Területrendezés 

Mivel az adott szakaszon területrendezési szempontból nem célszerű az egyes érintett területeket 
típus (nyomvonal, megállóhely, kapcsolódó közlekedési létesítmény) szerint külön kezelni, ezért a 
területrendezés kérdéskörét összevonva jelen fejezetben tárgyaljuk. 

X. kerület, Felsőrákos: 

40562/3-5 hrsz. ingatlanok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének Budapest, X. kerület Kerepesi út – Malomárok utca –Vízimalom utca Keresztúri út–által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
21/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelete alapján I-X/SZ beépítésre szánt intézményterület.  

A 40690/10 hrsz.-ú ingatlan a 21/2002.(VII. 11.) számú, Budapest X., Kerepesi út-MÁV körvasútpálya - 
Méhes u. – Rákos-patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet alapján L4-X/SZ hagyományos 
beépítésű, intenzív kertvárosi sűrűségű lakóterületi építési övezetbe tartozik. 

XIV. kerület, Rákosfalva: 

A 40391/7 hrsz. közterületi ingatlan Budapest, XIV. ker. Zugló Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII. 08.) 
sz. rendelete (ZKVSZ-ZKSZT alapján Z-KK Közkert beépítésre nem szánt övezetbe sorolt. 

XVI. kerület, Sashalom: 

100114 hrsz.-ú terület a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelete övezeti tervlap alapján I-XVI/SZ1 jellemzően 
szabadonálló intézményterület. Az érintett területre vonatkozóan hatályos szabályozási terv nem áll 
rendelkezésre. 

A tervezett fejlesztés – a jelenleg rendelkezésre álló tervek alapján – a kisajátítással járó tervezett 
szabályozási vonal módosítás, illetve korrekció a hatályos Szabályozási terv módosítását, illetve ahol 
nem áll rendelkezésre, ott szabályozási terv készítését vonja maga után.  

Amennyiben a szabályozási vonal módosítása után a visszamaradó telek területe nem éri el a hatályos 
építési szabályzatban az érintett építési övezetre előírt minimális kialakítandó telekméretet, abban az 
esetben a teljes érintett ingatlan kisajátítása szükséges. 
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Érintett területek 

Szentmihályi út 

 

Egyenes utca ltp.  megállóhely 

 

5.1. ábra Érintett területek helyszínrajza 

5.1.2. Thököly út – Cinkota között 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: - 

Költség: - 

Leírás: Ezen a szakaszon a nyomvonal nem, csak a kapcsolódó közlekedési létesítmények érintenek 
kisajátítandó területeket, amelyet az 5.3.2. fejezet tartalmaz. 

Területrendezés 

Mivel az adott szakaszon területrendezési szempontból nem célszerű az egyes érintett területeket 
típus (nyomvonal, megállóhely, kapcsolódó közlekedési létesítmény) szerint külön kezelni, ezért a 
területrendezés kérdéskörét összevonva jelen fejezetben tárgyaljuk. 

115859 hrsz.-ú terület a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) övezeti tervlapja, 
valamint a Rendelet 53. §-a alapján IZ-XVI/SP Sportterület. Az építési övezet az IZ keretövezet azon 
építési övezete, amely a sport és a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezését biztosító, 
jelentős zöldfelülettel rendelkező terület. Az építési övezet területén a rendeltetésszerű használatot 
biztosító sportlétesítményeken kívül az azokat kiegészítő szolgáltató, vendéglátó épületek helyezhetők 
el. Az építési övezet területén lakóépület és parkolóház nem helyezhető el.  

116774, 116780 és 116781 hrsz. területek a Rendelet 47. §-a és az övezeti tervlap alapján I-XVI/SZ1 
jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterületek. Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, 
szociális, oktatási, kulturális funkciók, valamint a lakóterületek ellátását szolgáló kereskedelmi-, 
szolgáltatási-, vendéglátási funkciók elhelyezésére szolgál. 
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A kisajátítással érintett területekre vonatkozóan hatályos szabályozási terv nem áll rendelkezésre. 

A tervezett fejlesztés megvalósításához szabályozási terv készítése szükséges. 

Amennyiben a szabályozási vonallal érintett visszamaradó telek területe nem éri el a hatályos építési 
szabályzatban az érintett építési övezetre előírt minimális kialakítandó telekméretet, abban az esetben 
a teljes érintett ingatlan kisajátítása szükséges. 

Érintett területek 

Cinkota állomás 

 
5.2. ábra Érintett területek helyszínrajza 

5.1.3. Cinkota – Gödöllő között 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: 4 637 m2 telek. 

Költség: 96 007 600 Ft. 

Leírás: Elsősorban beépítetlen és kereskedelmi területeket érint a beruházás. Épületet nem érint a 
kisajátítás. 

Területrendezés 

Mivel az adott szakaszon területrendezési szempontból nem célszerű az egyes érintett területeket 
típus (nyomvonal, megállóhely, kapcsolódó közlekedési létesítmény) szerint külön kezelni, ezért a 
területrendezés kérdéskörét összevonva jelen fejezetben tárgyaljuk. 

Gödöllő: 

5906 hrsz. terület Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gödöllő város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: GÉSZ) alapján KÖk-01 kötöttpályás közlekedési terület övezetbe sorolt. Az övezet 
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területén a kötöttpályás közlekedés biztosításához, biztonságos megvalósításához és kiszolgálásához 
szükséges építmények építhetők. 

5917 hrsz. terület a GÉSZ 28. § és a Szabályozási Terv szerint Gksz-22 kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület építési övezetébe tartozik. 

413/14 hrsz. terület a GÉSZ 27. § alapján Vk-18 Központi vegyes területbe sorolt. 

A kisajátítással érintett területeken a szabályozási vonal, valamint az övezet határok módosítása, illetve 
korrekciója miatt a településrendezési eszközök módosítása szükséges. 

Mogyoród: 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mogyoród Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 6/2008. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az 1572/1 hrsz. ingatlan jelenleg 
beépítésre nem szánt, az Lke-3 jelű hagyományos, kialakult kertvárosias lakóövezet kiszolgáló útjának 
területe.  

0140 hrsz. terület a hatályos településrendezési tervek szerint Ev-1 jelű erdőövezetben (védő 
erdőterület) található. Az övezetben épület nem helyezhető el. Az övezetben kizárólag műtárgyak 
helyezhetők el: út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei. 

558 hrsz. ingatlan területe az Lke-1 jelű hagyományos, kialakult kertvárosias lakóövezethez, „Öregfalu” 
területéhez tartozik. Az építési övezet a hagyományos beépítésű, kertvárosias lakóterületek laza 
beépítésű, a település történeti fejlődését őrző kertes, több rendeltetési egységet magába foglaló, egy 
legfeljebb 2 lakásos lakóépület elhelyezésére szolgál. 

Amennyiben a szabályozási vonallal érintett visszamaradó telek területe nem éri el a hatályos építési 
szabályzatban az érintett építési övezetre előírt minimális kialakítandó telekméretet, abban az esetben 
a teljes érintett ingatlan kisajátítása szükséges. 

Kerepes: 

Kerepes Város Önkormányzati Képviselő-testületének Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
23/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete alapján az átépítendő patakhíd érdekében történő 
kisajátítással érintett 2961/4 és 05/11 hrsz. ingatlanok Vt-3 településközpont vegyes építési övezetben 
találhatóak. 

2529/6 és 2529/11 hrsz. területek jelenlegi övezeti besorolása KÖk jelű kötöttpályás közlekedési 
terület. 

2529/7-8 és 2529/10 hrsz. ingatlanok Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési 
övezethez tartoznak. 

Kistarcsa: 

Budapest-Kistarcsa közigazgatási határ mellett, Kistarcsa Kórház megállóhely környezetében, a 
településen P+R parkoló létesítése, valamint a körforgalmi csomópontra való rákötés biztosítása 
érdekében a kisajátítással érintett 5510/1 és 5510/5 hrsz. területek a hatályos településrendezési 
terv szerint Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezet, valamint részben 
KÖu jelű beépítésre nem szánt közúti közlekedési övezet területére esnek.  

1640/35 hrsz. terület KÖk jelű, kötöttpályás közlekedési terület övezetében található. 
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A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezeti besorolás, valamit a kötöttpályás 
közlekedési terület övezeti besorolás nem zárja ki a területen belül parkoló létesítését, de ha a 
kisajátítás önálló parkoló, illetve önálló telek kialakításának érdekében történik, akkor az érintett 
területek tulajdonviszonyainak és egyértelmű övezeti besorolásának érdekében a területeket 
beépítésre nem szánt közlekedési terület övezetbe javasolt átsorolni, ami a településrendezési 
eszközök (településszerkezeti terv és szabályozási terv) módosítását vonja maga után. 

Kistarcsa megállóhely környezetében a Hunyadi utca és a Szabadság út, valamint a kötöttpályás 
közlekedési terület közötti övezet határ módosítására új szabályozási vonal kijelöléséhez a szabályozási 
terv módosítása szükséges. 

Érintett területek 

Kistarcsa, kórház megállóhely 

 

Kistarcsa megállóhely 

 
Kerepes állomás 

 

Szilasliget megállóhely 

 

5.3. ábra Érintett területek helyszínrajza 

5.1.4. Csömöri szárnyvonal 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: - 

Költség: - 

Leírás: Ezen a szakaszon a nyomvonal nem, csak a kapcsolódó közlekedési létesítmények érintenek 
kisajátítandó területeket, amelyet az 5.3.4. fejezet tartalmaz. 
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Területrendezés 

Mivel az adott szakaszon területrendezési szempontból nem célszerű az egyes érintett területeket 
típus (nyomvonal, megállóhely, kapcsolódó közlekedési létesítmény) szerint külön kezelni, ezért a 
területrendezés kérdéskörét összevonva jelen fejezetben tárgyaljuk. 

Csömör Nagyközség – jelenleg hatályos - 1/2014. (I. 16.) sz. Ör. Rendelettel jóváhagyott Helyi Építési 
Szabályzatának 1. sz. melléklete (Szabályozási terv) alapján a Csömör települést érintő fejlesztések 
településrendezési következményei az alábbiakban foglalhatók össze. 

A Csömör 965/7 hrsz., Lke-7/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezet besorolású területre jelenleg 
hatályos szabályozási vonal módosítása szükséges a tervezett közlekedési hálózat kialakítása 
érdekében. 

Csömör területére vonatkozóan – a jelenleg rendelkezésre álló tervek alapján – a kisajátítással járó 
tervezett szabályozási vonal módosítás, illetve korrekció a hatályos Szabályozási terv módosítását 
vonja maga után.  

Amennyiben a szabályozási vonal módosítása után a visszamaradó telek területe nem éri el a Helyi 
Építési Szabályzatban az érintett építési övezetre előírt minimális kialakítandó telekméretet, abban az 
esetben a teljes érintett ingatlan kisajátítása szükséges. 

Érintett területek 

Major út – Vasút sor – Hunyadi János utca 

 
5.4. ábra Érintett területek helyszínrajza 

5.2. Állomási, megállóhelyi 

5.2.1. Örs vezér tere; Rákosfalva; Egyenes utcai lakótelep; Sashalom, Thököly utcai 
lakótelep; Mátyásföld, Jókai Mór utca; Mátyásföld, Erzsébetliget; Cinkota 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: - 

Költség: - 

Leírás: Ezen a szakaszon az állomások, megállóhelyek nem, csak a kapcsolódó közlekedési 
létesítmények érintenek kisajátítandó területeket, amelyet az 5.3.1. és 5.3.2. fejezet tartalmaz. A 
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Rákosfalva megállóhely területén lévő vágányfejlesztés (4 db felszíni vágány) sem érint kisajátítandó 
területet. 

Területrendezés 

A területrendezés kérdéskörét az 5.1.1. és 5.1.2. fejezetek tartalmazzák. 

5.2.2. Cinkota – Gödöllő közötti megállóhelyek 

Terület: - 

Költség: - 

Leírás: Ezen a szakaszon nem tárgyalható külön fejezetben az állomási, megállóhelyi kisajátítás és 
területrendezés, mivel nem választhatóak szét a nyomvonali kisajátítási jellemzőktől, ezért az 5.1.3. 
fejezet tartalmazza ezen részeket. 

5.2.3. Csömöri szárnyvonal megállóhelyei 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: - 

Költség: - 

Leírás: Ezen a szakaszon az állomások, megállóhelyek nem, csak a kapcsolódó közlekedési 
létesítmények érintenek kisajátítandó területeket, amelyet az 5.3.3. fejezet tartalmaz. 

5.3. Kapcsolódó közlekedési létesítmények 

5.3.1. Pillangó u. – Thököly út között 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: 2 682 m2 telek és 663 m2 épület. 

Költség: 305 717 000 Ft. 

Leírás: A Szentmihályi út – Kerepes út csomópontfejlesztése miatt nagyobb területen érint a beruházás 
lakó és zöld területet (2 641 m2). Az említett területen meglévő lakóépületeket is érint a kisajátítás 
(663 m2). Ezenkívül egy kis területen kereskedelmi területet érint a fejlesztés (41 m2). 

Területrendezés 

Az érintett területek területrendezés kérdéskörét az 5.1.1. fejezet tartalmazza. 
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Érintett csomópontfejlesztés 

Szentmihályi út 

 
5.5. ábra Csomópontfejlesztés helyszínrajza 

5.3.2. Thököly út – Cinkota között 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: 3 553 m2 telek és 704 m2 épület. 

Költség: 327 105 000 Ft. 

Leírás: A Cinkota állomás környezetében, az Ostoros út – Vidámvásár utca csomópontfejlesztése miatt 
nagyobb területen érint a beruházás lakó és kereskedelmi területet (3 553 m2). Az említett telkeken 
meglévő lakóépületeket is érint a kisajátítás (704 m2). 

Területrendezés 

Az érintett területek területrendezés kérdéskörét az 5.1.2. fejezet tartalmazza. 
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Érintett csomópontfejlesztés 

Cinkota állomás 

 
5.6. ábra Csomópontfejlesztés helyszínrajza 

5.3.3. Cinkota – Gödöllő között 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: 57 257 m2 telek. 

Költség: 317 004 500 Ft. 

Leírás: Elsősorban a Kistarcsa, kórház megállóhelynél, a beruházás keretében létrejövő P+R parkoló 
fejlesztése igényel nagyobb beépítetlen és kereskedelmi területeket. Épületet nem érint a kisajátítás. 

Területrendezés 

Az érintett területek területrendezés kérdéskörét az 5.1.3. fejezet tartalmazza. 

Érintett P+R parkoló fejlesztés 

Kistarcsa, kórház megállóhely 

 
5.7. ábra P+R fejlesztés 
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5.3.4. Csömöri szárnyvonal 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: 360 m2 telek. 

Költség: 2 520 000 Ft. 

Leírás: A beruházáshoz kapcsolódó útfejlesztés beépítetlen és lakó területeket érint. Épületet nem 
érint a kisajátítás. 

Területrendezés 

Az érintett területek területrendezés kérdéskörét az 5.1.4. fejezet tartalmazza. 

 

  



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

192 

6. Vasútforgalmi összefoglaló 

6.1. Jelenlegi állapot 

6.1.1. M2-es metróvonal 

Az 6.1 ábrán az K-Ny-i M2-es metró 10,3 km hosszú nyomvonala és állomásai látható. A vonalon nyolc 
mélyállomás, egy kéregállomás és két felszíni állomás található. 

 

6.1. ábra Az M2 metróvonal nyomvonala 

Az M2-es metró vonalán naponta két irányban összesen 586 menet közlekedik. A reggeli csúcsidei 
követése a metrószerelvényeknek jelenleg 3 perc (korábban 2 perc 20 másodperc volt), amely azt 
jelenti, hogy egy irányba 20 (korábban 25,7) szerelvény közlekedik ebben az időszakban. Napközben, 
a reggeli és a délutáni csúcsidőszak között, átlagosan 5 perces követéssel közlekednek a szerelvények. 
A délutáni csúcsidőszakban szintén 3 perces (korábban 2 perc 30 másodperces) követéssel 
közlekednek a vonatok, azaz egy irányba 20 (korábban 24) szerelvény. 

A vonal kiszolgálását 22 db, ötegységes, 100 méter hosszú, egyterű Alstom METROPOLIS típusú 
szerelvény végzi, melyeket 2009-2013 között helyeztek forgalomba. A csúcsidei követés biztosításához 
18-20 járművet állítanak forgalomba. 

A menetidő alakulását az 5.2 ábra mutatja be.  

 

6.2. ábra Az M2 metróvonal (eredeti) menetideje (Déli pu. – Örs vezér tere)  

Jelenleg az Örs vezér tere–Pillangó utca közötti szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, emiatt 
jelenleg 1,5 perccel hosszabb a menetidő. 

Déli pályaudvar 0:00:00
Széll Kálmán tér 0:01:30

Batthyány tér 0:03:30
Kossuth Lajos tér 0:04:30
Deák Ferenc tér 0:06:30

Astoria 0:08:00
Blaha Lujza tér 0:09:30

Keleti pályaudvar 0:11:30
Stadionok 0:14:30

Pillangó utca 0:16:30
Örs vezér tere 0:18:30

Megállóhely neve Menetidő [óó:pp:mp]
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Forgalmi technológia 

A szerelvények tárolását és karbantartását a Fehér úti járműtelepen végzik, innen történik a járművek 
forgalomba helyezése is. A járműtelep mindkét vége be van kötve a fővonalba, ugyanakkor a csarnokok 
és a telep kialakítása miatt, üzemszerű használatra csak az Örs vezér tere felőli bekötés alkalmas. 
Kiálláskor a járművek a járműtelepről kihúznak az Örs vezér tere 1-2 vágányára, majd onnan, 
menetirányváltás után, elindulnak a Déli pu. felé. Beálláshoz az 1-2 vágányon túl, a harmadik vágányt 
is használják (csak leszállóhely), ilyenkor a szerelvény a Pillangó utca megállóhely után, kimegy a 
próbavágányra és azon halad tovább az Örs vezér tere felé. 

A szerelvények üzemszerű fordítására az Örs vezér terén az 1-2 vágány, a Déli pályaudvarnál az 1-2 
kihúzó vágány áll rendelkezésre. Ezen felül, üzemzavar esetén, a vonalon több fordítási lehetőség is 
adott: 

 Pillangó utca: Déli pu. felé (fordítás egy vágányon, korlátozott követéssel) 
 Stadionok állomás: mindekét irányba (fordítás két kihúzóvágányon) 
 Deák Ferenc tér: Örs vezér tere felé (fordítás egy kihúzóvágányon, korlátozott követéssel) 

A vonalon korszerű elektronikus biztosítóberendezés, automata vonatvezérlő és forgalomirányitó 
berendezés működik. A berendezések részletes leírása a 8. fejezetben olvasható. 

6.1.2. H8/H9-es HÉV-vonal 

Az 6.3 ábrán az Gödöllői és Csömöri H8/H9-es HÉV összesen 36,3 km hosszú nyomvonala és állomásai 
látható. Az Örs vezér tere–Cinkora szakaszon nyolc megállóhely, a csömöri szárnyvonalon négy 
megállóhely, a gödöllői ágon 13 megállóhely található. 

 

6.3. ábra H8/H9-es HÉV nyomvonala 
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A vonalon két viszonylat közlekedik, H8-as jelzéssel Örs vezér tere–Gödöllő (Cinkota), H9-es jelzéssel 
Örs vezér tere–Csömör között. A H8/H9 HÉV jelenlegi menetrendi adatait az alábbi táblázatok 
tartalmazzák. 

 

6.1. táblázat H8/H9 HÉV menetrendi adatai (hétköznapokon) 

 

 

6.2. táblázat H8 HÉV jelenlegi menetideje (Örs vezér tere - Gödöllő) 

 

 

6.3. táblázat H9 HÉV jelenlegi menetrendje (Cinkota - Csömör) 

 

  

Reggeli 
csúcsóra

Napközben
Délutáni 
csúcsóra

Késő 
este

Menetszám

Örs vezér tere - Cinkota 14 30 60 - 60 41
Örs vezér tere - Csömör 24 30 60 15 60 54
Örs vezér tere - Gödöllő 47 15 30 30 60 105

20

Menetidő 
(perc)

Viszonylatok
Napi 

járműkiadás 
(H3 db)

Követési idők (perc)

Menetidő Örs vezér térről Örs vezér térre
Örs vezér tér 0:00 0:00
Rákosfalva 0:02 0:03
Nagyicce 0:05 0:05
Sashalom 0:07 0:07
Mátyásföld, repülőtér 0:09 0:09
Mátyásföld, Imre utca 0:10 0:10
Mátyásföld alsó 0:12 0:12
Cinkota 0:14 0:14
Ilonatelep 0:16 0:17
Kistarcsa, kórház 0:20 0:21
Kistarcsa 0:22 0:23
Zsófialiget 0:23 0:24
Kerepes 0:25 0:26
Szilasliget 0:28 0:29
Mogyoród 0:32 0:33
Szentjakab 0:34 0:35
Gödöllő, Erzsébet park 0:40 0:41
Gödöllő, Szabadság tér 0:42 0:43
Gödöllő, Palotakert 0:45 0:46
Gödöllő 0:47 0:48

Menetidő Örs vezér térről Örs vezér térre
Cinkota 0:14 0:14
Cinkota alsó 0:16 0:16
Árpádföld 0:18 0:18
Szabadságtelep 0:20 0:20
Csömör 0:24 0:24
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Forgalmi technológia 

Örs vezér tere végállomáson a szerelvények a II. és III. vágányon fordulnak, így az utascsere a 
középperonon történik. Az I. vágányra üzemzavar esetén fogadnak szerelvényeket, illetve a viszonylag 
gyakran közlekedő nosztalgia járatokat is ide fogadják. 

Cinkota állomás alapvetően hármas funkciót lát el: 
 vonal járművekkel történő kiszolgálása a járműtelepről 
 vonatok fordítása az Örs vezér tere felől 
 vonatok fogadása/indítása Gödöllő és Csömör felől/felé 

Csömör végállomáson a szerelvények a II. vágányon fordulnak. Gödöllő végállomáson a vonatok a 
peronos vágány mellett fordulnak. Üzemzavar esetén, a vonalon több fordítási lehetőség is adott: 

 Nagyicce 
 Kistarcsa 
 Kerepes 
 Mogyoród 

6.1.3. Forgalmi rend az M2-es metró és H8/H9 HÉV-vonalon 

Az 6.4. ábra az M2-es metró rendkívüli és a H8/H9 HÉV-vonal jelenlegi csúcsidei forgalmi rendjét 
ismerteti. A normál metróüzem csúcsidei követési ideje, a 2017-es BKK Szolgáltatói Keretmenetrend 
alapján, 2:22 a csúcsidei járműkiadás 19 Alstom szerelvény. 

 

6.4. ábra Jelenlegi forgalmi rend (csúcsidőben) 

Az 6.5. ábra az M2-es metró és a H8/H9 HÉV-vonal jelenlegicsúcsidőn kívüli forgalmi rendjét ismerteti. 
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6.5. ábra Jelenlegi forgalmi rend (csúcsidőn kívül) 

6.2. Tervezett állapot 

A tervezett fejlesztés olyan elemekre épül, amelyek növelik az utasszámot, így a projekt hasznosságát 
is. Ilyen elem a két rendszer összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal építése, ami közvetlen 
átszállásmentes lehetőséget biztosít a belváros irányába. A HÉV szakaszon a követési idő csökkentése, 
megállóhelyek áthelyezése, módváltó pontok létesítése és akadálymentesítés valamint a metró és a 
HÉV-vonalán új megállóhelyek (Egyenes utcai ltp.) építésével, távlatban átszállási lehetőség 
biztosítható a MÁV elővárosi vonataira. Ezért – a várható utasforgalom alátámasztotta – a jelenlegi 
férőhelykínálat növelése szükséges. 

6.2.1. Forgalmi rend 

Forgalmi rend csúcsidőben 

A két rendszer összekötését követően az új hálózatra az alábbi viszonylatokat terveztük: 
 Déli pályaudvar – Gödöllő (HÉV) 
 Déli pályaudvar – Cinkota (HÉV) 
 Déli pályaudvar – Rákosfalva (metró) 

 
A tervezett viszonylatok reggeli csúcsidei követési rendje az 6.6 ábrán látható.  A metró és a HÉV 
szerelvények felváltva közlekednek a mai M2-es metró vonalán. A reggeli csúcsidőben a metró 
szerelvények 5 percenként indulnak a Rákosfalváról, a HÉV szerelvények szintén 5 percenként érkeznek 
Gödöllő (vagy Cinkota) felől és indulnak a Déli pu. felé.  

Az járművek egyenletes utasterhelése érdekében az Örs vezér terétől a szerelvények 2-3 percenként 
indulnak a Déli pu. felé (a metró után 2 percre indul egy HÉV szerelvény, majd a HÉV után 3 percre egy 
metró). Ez az egyenetlenség a Déli pályaudvarig 2,5 percre kiegyenlítődik – a HÉV szerelvények 
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esetében néhány másodperccel hosszabb utascserével számoltunk, a HÉV szerelvények menetidejének 
rovására, ebből ered a 0,5 perces menetidő növekedés. 

A Déli pályaudvarról egyenletesen 2,5 percenként indulnak a szerelvények. 

A forgalmi vizsgálatok kimutatták – a szolgáltatási színvonal javítása érdekében –, hogy Gödöllő 
irányából a reggeli csúcsidőszakban 10 perces követés szükséges. Ez azért is fontos, hogy a 30 percnél 
hosszabb ideig utazók számára biztosítható legyen a megfelelő számú ülőhely. 

A reggeli- és a délutáni csúcsidőben a HÉV-szerelvények 6 kocsival közlekednek Cinkotára és Gödöllőre. 
Ebben az időszakban szétcsatolás nem történik. 

 

6.6. ábra Viszonylatszervezés csúcsidőszakban 
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Forgalmi rend csúcsidőn kívül 

A tervezett viszonylatok reggeli csúcsidőn kívüli követési rendje az 6.7 ábrán látható. Az mai M2-es 
vonalon a közös követés egyenletesen 5 percre adódik, úgy, hogy a metró és a HÉV-szerelvények 10-
10 percenként közlekednek. 

Csúcsidőn kívül Cinkotáról 10, Gödöllőről 20 percenként indulnak szerelvények a Déli pu. felé. 

Amennyiben a vonalon nem egyterű 120 méteres, hanem 2x60 méteres szerelvények közlekednek a 
következők merülnek gel: 

 Ezen időszakban a Cinkota–Gödöllő viszonylaton 3 kocsis szerelvények közlekednek. A 
szerelvények össze-és szétcsatolása Cinkota állomáson történik, ahol a vágányhálózat alkalmas 
ezen technológiai mozgásokra. Ezáltal Cinkota–Déli pu. szakaszon 6 kocsis HÉV-szerelvények 
közlekednek ezen időszakban is. 

 Kapcsolási idő:  
 a szerelvények szétkapcsolása, az automata központi vonó- és ütközőkészüléknek 

köszönhetően, 1 percet vesz igénybe. 
 a szerelvények összekapcsolása 2 percet vesz igénybe. 

 

6.7. ábra Viszonylatszervezése csúcsidőn kívül 
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Ahogyan az 6.7 ábrán is látszik, csúcsidőn kívül óránként 3 szétkapcsolás és 3 összekapcsolás lesz. 

6.2.2. Menetidő 

Az Örs vezér téri átszállást is számítva 15 perc menetidő megtakarítás várható Gödöllő–Déli pu. között, 
a menetidők jellemzően kb. 20%-kal csökkennek. 

 

6.4. táblázat  Tervezett viszonylatok menetideje (Déli pu. felől) 

  

Érkezik Indul Érkezik Indul Érkezik Indul
Déli pályaudvar 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Puskás Ferenc stadion 0:14:30 0:15:00 0:14:30 0:15:00 0:14:30 0:15:00
Pillangó utca 0:16:35 0:16:55 0:16:35 0:16:55 0:16:35 0:16:55
Örs vezér tere 0:18:20 0:18:50 0:18:20 0:18:50 0:18:20 0:18:50
Rákosfalva 0:20:00 0:20:00 0:20:20 0:20:00 0:20:20
Egyenes utcai ltp. 0:21:25 0:21:45 0:21:25 0:21:45
Sashalom, Thököly út 0:23:15 0:23:35 0:23:15 0:23:35
Mátyásföld, Jókai Mór utca 0:25:05 0:25:35 0:25:05 0:25:35
Mátyásföld, Erzsébetliget 0:26:55 0:27:15 0:26:55 0:27:15
Cinkota 0:28:55 0:28:55 0:29:25
Ilonatelep 0:30:45 0:31:05
Kistarcsa, kórház 0:33:10 0:33:30
Kistarcsa 0:34:50 0:35:10
Zsófialiget 0:36:00 0:36:20
Kerepes 0:37:25 0:37:45
Szilasliget 0:39:50 0:40:10
Mogyoród 0:43:10 0:43:30
Szentjakab 0:45:15 0:45:35
Gödöllő, Erzsébet park 0:49:10 0:49:30
Gödöllő, Szabadság tér 0:50:40 0:51:10
Gödöllő, Palotakert 0:53:30 0:53:50
Gödöllő 0:54:50

Megállók neve

Menetidő

Metró Cinkota Gödöllő
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6.5. táblázat Tervezett viszonylatok menetideje (Déli pu. felé) 

A tervezett viszonylatok és menetendi struktúra kialakításának szerelvényigénye a következő: 12 
metró és 23 hibrid szerelvény, ebből csúcsidőben 10 metró és 19 hibrid szerelvény közlekedik. 

6.2.3. Üzemi technológia 

Pillangó utca-Sashalom, Thököly út 

 

Üzemszerű forgalmi menetek: 
 M2-es metrók fordítása Rákosfalva állomáson, a Déli pu. felé, az 1-2 kihúzóvágányon 
 M2 és HÉV járművek ki-be állása a Fehér úti járműtelepről, Cinkota és a Déli pu. felé 

 

  

Érkezik Indul Érkezik Indul Érkezik Indul
Gödöllő 0:00:00
Gödöllő, Palotakert 0:01:00 0:01:20
Gödöllő, Szabadság tér 0:03:35 0:04:05
Gödöllő, Erzsébet park 0:05:15 0:05:35
Szentjakab 0:09:10 0:09:30
Mogyoród 0:11:20 0:11:40
Szilasliget 0:14:40 0:15:00
Kerepes 0:17:05 0:17:25
Zsófialiget 0:18:20 0:18:40
Kistarcsa 0:19:30 0:19:50
Kistarcsa, kórház 0:21:15 0:21:35
Ilonatelep 0:23:55 0:24:15
Cinkota 0:00:00 0:25:45 0:26:15
Mátyásföld, Erzsébetliget 0:01:40 0:02:00 0:27:55 0:28:15
Mátyásföld, Jókai Mór utca 0:03:20 0:03:50 0:29:35 0:30:05
Sashalom, Thököly út 0:05:15 0:05:35 0:31:30 0:31:50
Egyenes utcai ltp. 0:07:10 0:07:30 0:33:25 0:33:45
Rákosfalva 0:00:00 0:09:05 0:09:25 0:35:20 0:35:40
Örs vezér tere 0:01:10 0:01:40 0:10:35 0:11:05 0:36:50 0:37:20
Pillangó utca 0:03:05 0:03:25 0:12:30 0:12:50 0:38:45 0:39:05
Puskás Ferenc stadion 0:05:05 0:05:35 0:14:30 0:15:00 0:40:45 0:41:15
Déli pályaudvar 0:20:05 0:30:00 0:56:15

Megállók neve

Menetidő
Metró Cinkota Gödöllő
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Nem üzemszerű forgalmi menetek: 
 HÉV szerelvények fordítása az Örs vezér tere állomáson, Cinkota irányába, a fővágányt 

kihúzóvágányként használva 
A kialakítás előnye, hogy a járműtelepről ki-be álló szerelvények érintik az Örs vezér tere peront, ami 
az utasoknak kedvez, továbbá a ki-be állás külön személyzet bevonását nem igényli. A tervezett 
vágányhálózat és technológia a Rákoskeresztúri szárnyvonal építéséhez illeszthető, a szárnyvonal 
kiszolgálására alkalmas. 

Az torzított rajzon feltüntettük a Rákoskeresztúri szárnyvonal Sárgarózsa utcai kiágazását, de ezzel 
részletesen a Rákoskeresztúri Tanulmánytervben foglalkozunk. 

Sashalom, Thököly út-Cinkota 

 

Cinkota állomás jelenlegi funkcióit tekintve nem változik: 
 vonal járművekkel történő kiszolgálása a járműtelepről, peronos vágányt érintve 
 vonatok fordítása az Örs vezér tere felől, peronos vágány mellett 
 vonatok fogadása/indítása Gödöllő felől/felé peronos vágánynál 
 járművek szét- és összekapcsolása peronos vágány mellett 

Az új vágányhálózatnak és biztosítóberendezésnek köszönhetően, az állomási technológiai idők a 
jelenlegihez képest csökkenek, ami gyorsabb, rugalmasabb járműfordítást eredményez. 

Cinkota-Gödöllő végállomás 

 

 

A HÉV szerelvények üzemszerűen a Gödöllő végállomáson két vágányon fordulnak. A gödöllői 
végállomásról lehetőség van kiállni a tervezett tároló vágányokra, illetve a MÁV hálózatára. 
Üzemzáráskor a végállmáson lehetőség van 2 szerelvény tárolására. 

Üzemzavar esetén a vonalon több fordítási lehetőség is adott: 

 Cinkota 
 Kerepes 
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 Mogyoród 
 Gödöllő, Erzsébet park 

 
Déli pályaudvar–Gödöllő végállomás  

 
A teljes rendszert és hálózatott vizsgálva, az üzem rugalmasságát biztosító visszafogási lehetőségek, 
száma, helye és iránya nagyban befolyásolják az üzemzavar esetén szükséges buszos pótlás felszíni 
infrastruktúra igényét.  
A külső szakaszon tervezett vágánykapcsolatok, lehetőséget biztosítanak a szakaszos egyvágányú 
pályán történő közlekedésre is (csúcsidőben menetrendtől eltérő követési idővel), amit a tervezett 
biztosítóberendezés szabályoz.  
A Jókai Mór utca–Gödöllő közötti vonal egyvágányú szakaszolása: 

 Jókai Mór utca–Cinkota 
 Cinkota–Kerepes 
 Kerepes–Mogyoród 
 Mogyoród–Gödöllő, Erzsébet park 
 Gödöllő, Erzsébet park–Gödöllő 

Irányonként összegezve a kétvágányú szakaszolási lehetőségek a következők: 
 Gödöllő felé 

o Déli pu.–Gödöllő, Szabadság tér 
o Déli pu.–Mogyoród 
o Déli pu.–Kerepes 
o Déli pu.–Cinkota 
o Déli pu.–Mátyásföld Jókai Mór utca és Cinkota–Gödöllő 
o Déli pu.–Rákosfalva és Jókai Mór utca–Gödöllő  
o Déli pu.–Puskás Ferenc stadion és Örs vezér tere–Gödöllő 
o Déli pu.–Deák Ferenc tér és Puskás Ferenc stadion–Gödöllő 

 Déli pu. felé 
o Gödöllő–Deák Ferenc tér 
o Gödöllő–Puskás Ferenc stadion és Deák Ferenc tér–Déli pu. 
o Gödöllő–Örs vezér tere és Puskás Ferenc stadion–Déli pu. 
o Gödöllő–Jókai Mór utca és Rákosfalva–Déli pu. 
o Gödöllő–Cinkota és Jókai Mór utca–Déli pu. 

Jelen projektnek nem része a teljes M2-es vonal vágányhálózatának a felülvizsgálata, ugyanakkor 
forgalmi szempontból a Puskás Ferenc stadion állomás átépítése javasolt. A metró buszos pótlás 
esetén jelentős rugalmasságot biztosít, az, hogy az Örs vezér tere felől is lehetőség lenne a 
visszafogásra, továbbá az átépítés során a projekt I. ütemében a biztosítóberendezésbe való 
integrálása is megtörténhet. Ellenkező esetben a biztosító berendezésbe történő későbbi 
integrálásnak vélhetően nagyobb költségvonzata lesz. 
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6.3. Kiegészítő vizsgálat – peronon várakozók száma 

Az összekötés hatására az teljes utasforgalom nagysága csak kismértékben növekszik a jelenlegi 
állapothoz képest. Az utasforgalom számának növekedése mellett, a jelenlegi utasforgalom időbeli és 
térbeli átrendeződése várható. Az utasforgalom átalakulásának mértéke (mely utasok várakoznak az 
aluljáró- illetve a peronszinten) függ az összekötés utáni utastájékoztatási és kommunikációs 
rendszerektől, ennek ismeretében lenne becsülhető, hogy mely utasok. A peronon várakozó utasok 
számának vizsgálatát a legrosszabb esetet feltételezve - mindenki a peronon várakozik – végeztük el. 

A kiválasztott változat nélküle állapot, modellezett napi utasforgalmi eredményei a következők.  

 

6.6. táblázat Örs vezér tere felé felszálló utasok száma – nélküle állapotban 

A kiválasztott változat összekötés utáni állapot, modellezett napi utasforgalmi eredményei a 
következők 

 

6.7. táblázat Örs vezér tere felé felszálló utasok száma – összekötés utáni állapotban 

Felszálló utasok száma 
Örs vezér tere felé 

[fő/nap]

Összes felszálló Örs vezér 
tere felé

Déli pályaudvar 19 554
Széll Kálmán tér 34 275
Batthyány tér 19 198
Kossuth Lajos tér 7 245
Deák Ferenc tér 21 308
Astoria 9 235
Blaha Lujza tér 15 928
Keleti pályaudvar 18 117
Puskás Ferenc Stadion 9 623

Nélküle állapot

Felszálló utasok száma 
Örs vezér tere felé 

[fő/nap]

Összes felszálló Örs vezér 
tere felé

Rákosfalván tovább utazó 
felszálló utasok száma

Cinkotán  tovább utazó 
felszálló utasok száma

Déli pályaudvar 19 897 521 108
Széll Kálmán tér 34 018 1 794 311
Batthyány tér 19 431 956 156
Kossuth Lajos tér 7 219 966 126
Deák Ferenc tér 22 078 3 518 432
Astoria 8 637 1 306 232
Blaha Lujza tér 15 142 2 582 442
Keleti pályaudvar 19 051 4 880 1 318
Puskás Ferenc Stadion 10 958 3 833 1 400

M2G felszálló utasainak száma
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A peronon várakozók számának vizsgálatát egy minta csúcsórára végeztük el, a modellezett napi 
utasforgalomból kiindulva a legutóbbi mérések szerinti 12%-os csúcsóra tényezővel számolva. A 
nélküle állapotban a várakozók számát megállóhelyenként és szerelvényenként a következő táblázat 
foglalja össze.  

 

6.8. táblázat Peronon várakozók száma – nélküle állapot 

Az összekötés utáni állapotban a tervezett menetrend szerint a viszonylatok csúcsidei követése a 
következő: 

 Rakosfalváig 2,5 percenként, 
 Cinkotáig 5 percenként, 
 Gödöllőig 10 percenként.  

A fenti viszonylatok közül a legritkább követés 10 perc és a Budapesti tömegközlekedésben a 
gyakorlatban az tapasztalható, hogy 10 perces követés esetén az utasok nem időpontra érkeznek, 
hanem egyenletes eloszlás szerint. Élve ezzel a feltételezéssel, az érkező utasok számát megállónként 
és szerelvényenként a következő táblázatok mutatják. 

 

6.9. táblázat Rákosfalváig utazó utasok száma – összekötés után 

 

6.10. táblázat Rákosfalva és Cinkota közé utazó utasok száma – összekötés után 

Időtartam [perc] 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
Déli pályaudvar 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Széll Kálmán tér 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
Batthyány tér 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Kossuth Lajos tér 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Deák Ferenc tér 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Astoria 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Blaha Lujza tér 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Keleti pályaudvar 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Puskás Ferenc Stadion 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Peronon várakozók száma (közvetlen a szerelvény beérkezés előtt) - nélküle állapot [fő]

Időtartam [perc] 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
Déli pályaudvar 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Széll Kálmán tér 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Batthyány tér 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Kossuth Lajos tér 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Deák Ferenc tér 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Astoria 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Blaha Lujza tér 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Keleti pályaudvar 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Puskás Ferenc Stadion 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Peronra érkező utasok száma (közvetlen a szerelvény beérkezéséig) - Rákosfalváig utazik [fő]

Időtartam [perc] 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
Déli pályaudvar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Széll Kálmán tér 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Batthyány tér 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kossuth Lajos tér 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Deák Ferenc tér 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Astoria 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Blaha Lujza tér 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Keleti pályaudvar 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Puskás Ferenc Stadion 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Peronra érkező utasok száma(közvetlen a szerelvény beérkezés előtt) - Rákosfalva és Cinkota közé utazik [fő]



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

205 

 

6.11. táblázat Cinkotán túl utazó utasok száma – összekötés után 

A fenti táblázatokból meghatározható a közvetlenül a szerelvény beérkezése előtt peronon várakozó 
utasok száma, illetve a közvetlen a szerelvény kihaladása utána a peronon várakozó utasok száma.  

 

6.12. táblázat Peronon várakozók száma – közvetlen szerelvény érkezés előtt 

 

6.13. táblázat Peronon várakozók száma – közvetlen szerelvény kihaladás után 

Egy minta 10 perces periódusra vonatkoztatva a peronon várakozók számát a következő táblázatok 
mutatják be (nélkül és összekötés utáni állapotban).  

 

6.14. táblázat Peronon várakozók száma – nélküle állapot 

Időtartam [perc] 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
Déli pályaudvar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Széll Kálmán tér 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Batthyány tér 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kossuth Lajos tér 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deák Ferenc tér 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Astoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blaha Lujza tér 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Keleti pályaudvar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Puskás Ferenc Stadion 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Peronra érkező utasok száma (közvetlen a szerelvény beérkezés előtt) - Cinkotán túl utazik [fő]

Időtartam [perc] 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
Déli pályaudvar 99 103 101 104 99 103 101 104 99 103 101 104 99 103 101 104 99 103 101 104 99 103 101 104
Széll Kálmán tér 170 181 173 184 170 181 173 184 170 181 173 184 170 181 173 184 170 181 173 184 170 181 173 184
Batthyány tér 97 103 99 104 97 103 99 104 97 103 99 104 97 103 99 104 97 103 99 104 97 103 99 104
Kossuth Lajos tér 36 42 37 43 36 42 37 43 36 42 37 43 36 42 37 43 36 42 37 43 36 42 37 43
Deák Ferenc tér 110 130 115 134 110 130 115 134 110 130 115 134 110 130 115 134 110 130 115 134 110 130 115 134
Astoria 43 51 46 53 43 51 46 53 43 51 46 53 43 51 46 53 43 51 46 53 43 51 46 53
Blaha Lujza tér 76 91 80 95 76 91 80 95 76 91 80 95 76 91 80 95 76 91 80 95 76 91 80 95
Keleti pályaudvar 95 126 108 139 95 126 108 139 95 126 108 139 95 126 108 139 95 126 108 139 95 126 108 139
Puskás Ferenc Stadion 55 81 69 95 55 81 69 95 55 81 69 95 55 81 69 95 55 81 69 95 55 81 69 95

Peronon várakozók száma (közvetlen a szerelvény beérkezés előtt) - összekötés utáni állapot [fő]

Időtartam [perc] 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
Déli pályaudvar 3 1 4 0 3 1 4 0 3 1 4 0 3 1 4 0 3 1 4 0 3 1 4 0
Széll Kálmán tér 11 3 14 0 11 3 14 0 11 3 14 0 11 3 14 0 11 3 14 0 11 3 14 0
Batthyány tér 6 2 7 0 6 2 7 0 6 2 7 0 6 2 7 0 6 2 7 0 6 2 7 0
Kossuth Lajos tér 5 1 7 0 5 1 7 0 5 1 7 0 5 1 7 0 5 1 7 0 5 1 7 0
Deák Ferenc tér 20 4 24 0 20 4 24 0 20 4 24 0 20 4 24 0 20 4 24 0 20 4 24 0
Astoria 8 2 10 0 8 2 10 0 8 2 10 0 8 2 10 0 8 2 10 0 8 2 10 0
Blaha Lujza tér 15 4 20 0 15 4 20 0 15 4 20 0 15 4 20 0 15 4 20 0 15 4 20 0
Keleti pályaudvar 31 13 44 0 31 13 44 0 31 13 44 0 31 13 44 0 31 13 44 0 31 13 44 0
Puskás Ferenc Stadion 26 14 40 0 26 14 40 0 26 14 40 0 26 14 40 0 26 14 40 0 26 14 40 0

Peronon maradók száma (közvetlen a szerelvény kihaladása után)
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szerelvény 
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szerelvény 
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előtt
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után

szerelvény 
érkezés 

előtt

szerelvény 
kihaladás 

után

szerelvény 
érkezés 

előtt

szerelvény 
kihaladás 

után

szerelvény 
érkezés 

előtt

szerelvény 
kihaladás 

után
Déli pályaudvar 0 98 0 98 0 98 0 98 0
Széll Kálmán tér 0 171 0 171 0 171 0 171 0
Batthyány tér 0 96 0 96 0 96 0 96 0
Kossuth Lajos tér 0 36 0 36 0 36 0 36 0
Deák Ferenc tér 0 107 0 107 0 107 0 107 0
Astoria 0 46 0 46 0 46 0 46 0
Blaha Lujza tér 0 80 0 80 0 80 0 80 0
Keleti pályaudvar 0 91 0 91 0 91 0 91 0
Puskás Ferenc Stadion 0 48 0 48 0 48 0 48 0

Peronon várakozók száma - nélküle állapot [fő]
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6.15. táblázat Peronon várakozók száma – összekötés utáni állapot 

A nélküle és az összekötés utáni állapot között a peronon várakozók számának különbségét 
állomásonként a következő diagrammok mutatják.  

 

6.8. ábra Peronon várakozók számának összefoglaló diagramjai állomásonként 

A peronon várakozók számát a következő táblázat és diagram foglalja össze.  
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szerelvény 
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kihaladás 

után
Déli pályaudvar 0 99 3 103 1 101 4 104 0
Széll Kálmán tér 0 170 11 181 3 173 14 184 0
Batthyány tér 0 97 6 103 2 99 7 104 0
Kossuth Lajos tér 0 36 5 42 1 37 7 43 0
Deák Ferenc tér 0 110 20 130 4 115 24 134 0
Astoria 0 43 8 51 2 46 10 53 0
Blaha Lujza tér 0 76 15 91 4 80 20 95 0
Keleti pályaudvar 0 95 31 126 13 108 44 139 0
Puskás Ferenc Stadion 0 55 26 81 14 69 40 95 0

Peronon várakozók száma - összekötés utáni állapot [fő]
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6.16. táblázat Peronon várakozók számának összefoglaló táblázata 

 

6.9. ábra Peronon várakozók számának átlagos száma állomásonként 

A peronon várakozók száma jól értékelhető a peronfelület foglaltsággal. A következő táblázat mutatja 
állomásonként a peronfelületek foglaltságát, ez az érték a szerelvény teljes hosszában mutatja egy 
átlagos peronfelület kihasználtságot, az értékek a célállomás kijáratainak elhelyezkedése miatt 
bizonyos kocsik környezetében változhat.  

 

6.10. ábra Átlagos peronfelület foglaltság állomásonként 

A fenti vizsgálat egy átlagos munkanapi forgalomra vonatkozóan került meghatározásra, különleges 
esemény (pl.: nagy nézőszámot vonzó sportesemény) esetén az üzemeltetőkkel és szolgáltatókkal 
egyeztetett egyéni intézkedésekre lehet szükség.   
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Déli pályaudvar 0 0 98 104 43 46
Széll Kálmán tér 0 0 171 184 76 82
Batthyány tér 0 0 96 104 43 46
Kossuth Lajos tér 0 0 36 43 16 19
Deák Ferenc tér 0 0 107 134 47 60
Astoria 0 0 46 53 21 24
Blaha Lujza tér 0 0 80 95 35 42
Keleti pályaudvar 0 0 91 139 40 62
Puskás Ferenc Stadion 0 0 48 95 21 42
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Déli pályaudvar 262 104 0,40
Széll Kálmán tér 298 184 0,62
Batthyány tér 303 104 0,34
Kossuth Lajos tér 323 43 0,13
Deák Ferenc tér 287 134 0,47
Astoria 406 53 0,13
Blaha Lujza tér 176 95 0,54
Keleti pályaudvar 265 139 0,53
Puskás Ferenc Stadion 274 95 0,35
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7. Energiaellátás, felsővezeték  

7.1. Vontatási energiaellátás 

7.1.1. Előzmények 

A BKK megbízta Konzorciumunkat a M2 Metro és GH Gödöllői HÉV összekötésének vizsgálatára. Az 
M2-GHÉV döntés-előkészítő tanulmányban tárgyalt vizsgálati szempontrendszer egyértelműen 
meghatározza, hogy az elővárosi üzemmódot és a mélyvezetésű metróüzemet oly módon kell 
összekapcsolni, mellyel az elővárosi szerelvény megjelenik a metróalagútban, lehetőség szerint 
felváltva közlekedve a mai Alstom szerelvénnyel. 

A vizsgálat külön foglakozott az energetikai kérdésekkel. Ma a Metro és HÉV egymástól eltérő vontatási 
feszültséggel működik, a két egymástól eltérő közlekedési rendszer összekötésére több lehetőség 
adódott. Megbízó kérésének megfelelően az előzetes öt feszültségszint vizsgálata alapján az 1500 
egyenáramú vontatási feszültség került kiválasztásra. A döntés értelmében ezt a feszültségszinten 
történt az elsődleges kiértékelés. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a pontos hálózat megtervezéséhez a 
következő tervfázis szinten a részletes energetikai szimuláció készítése elengedhetetlen, ugyanis a 
pontos infrastruktúra abból állapítható meg a további havária esetek kalkulációja mellett. 

7.1.2. Kiindulási állapot  

Budapest meghatározó Kelet-Nyugati M2 Metro végállomása az Örs vezér terén található és innen 
indul a GH Gödöllői HÉV. A két kötöttpályás közlekedés között nincs közvetlen kapcsolat, az átszállási 
távolság kb. 300 m. A METRO 825 V DC  a HÉV 1100 V DC, eltérő  feszültségszinten közlekedik. 
Magyarországon jelenleg nem üzemel városi környezetben kétáramnemű kötöttpályás jármű, bár több 
területen vizsgálták ennek a lehetőségét (Észak-Déli Regionális gyorsvasút Hódmezővásárhely-Szeged 
tram-train, Debrecen tram- train). 

A HÉV energiaellátását jelenleg négy áramátalakító, 22 tápszakasszal biztosítja.  

Az energia hálózat – a HÉV üzemnél rendszeresített – jobb és bal vágány külön megtáplálású. Két 
áramátalakító közötti a szakaszok sugaras felosztásban vannak táplálva, ami azt jelenti, hogy minden 
szakaszt egy adott áramátalakító táplál. 

Gödöllői HÉV, energiaellátás, jelenlegi állapot 

7.1.2.1. Áramátalakítók 

A gödöllői HÉV energiaellátása 1100 V DC-ről működik. Az áramellátást négy darab áramátalakító 
biztosítja: 

 Nagyicce 4x1500 A beépített gépcsoporttal 
 Kavicsbánya 3x1500 A beépített gépcsoporttal 
 Mogyoród 2x3000 A beépített gépcsoporttal 
 Gödöllő 2x1500 A beépített gépcsoporttal 

7.1.2.2. A felsővezeték, a megtápláló és a visszavezető hálózat 

A jelenlegi felsővezeték Fisher – Jelinek típusú, ami 70 km/h sebességre alkalmas. 
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A megtápláló és visszavezető hálózat jelenleg a következőképpen épül fel: 

 Az áramátalakítóból változó darab számú pozitív és negatív 1x1000 mm2 keresztmetszetű 
vezeték halad a vonal irányába, a betáplálási pontig 

 Változó keresztmetszetű 240 mm2 Cu légtápvezeték halad a felsővezeték oszlopsoron 
 Az alábbi táblázatban összefoglaltuk – a BKV adatszolgáltatása alapján – a jelenlegi állapotot: 

 

HÉV Áramátalakítók az Örs vezér tere- Gödöllő szakaszon  

Áramátalakító Üzemi pozitív 
(db) 

Üzemi Negatív 
(db) 

Tartalék pozitív 
(db) 

Nagyicce 9 6 2 
Kavicsbánya 10 9 4 
Mogyoród 8 4 - 
Gödöllő 4 3 2 

 

7.1.3. Vizsgált állapot 

Tervezési feladatunk a Megrendelő által kiválasztott 1500 V feszültségszintre a várható elsődleges 
hálózat bemutatása. 

7.1.3.1. Vizsgálati módszertan  

A vizsgálatnál figyelembe vettük a pálya infrastruktúra adatait, az ismert járműadatokat és a 
menetrendi adatokat és ez alapján elemeztük a szükséges villamos teljesítményt és határoztuk meg a 
szükséges tápszakaszok számát, transzformátorok mennyiségét. Az M2 vonalán marad a jelenlegi 825 
V, egyenáram, csak az Örs vezér téri végállomásnál kell az „átmenetet” biztosítani. Ugyancsak 
vizsgáltuk a járműtelep és próbavágány kétáramneműsítését is. A Rákosfalva megállóig harmadiksínes, 
az után felsővezetékes kialakítású lesz a hálózat 

7.1.3.2. A vizsgálat  

Műszaki szempontú vizsgálat 

Az M2–GHÉV összekötése és az összevont rendszer üzemeltetése lehetőségei alapján megvizsgáltuk 
az előzetes tanulmányban és az időközben történt egyeztetések alapján felmerült feszültségszintek 
hálózatkialakítási vonzatait.  

A geometria és a forgalmi adatok alapján energetikai szimulációt végeztünk a kijelölt feszültségszintre, 
amelyek eredményeképpen meghatároztuk a szükséges beépített keresztmetszeteket, a táplálási 
lehetőségeket és az áramátalakító telepítéseket, illetve bővítéseket. 

Itt kell megjegyezni, hogy az energetikai szimuláció a rendszer koncepciójára, a keresztmetszetre és a 
betáplálási pontokra vonatkozó kialakítása több formában lehetséges. Jelen dokumentációban egy 
általunk választott koncepciót követtünk és adaptáltunk az 1500 V-os feszültségszintre. Hangsúlyozzuk, 
hogy a pontos infrastruktúra meghatározáshoz részletesebb szimulációra van szükség, amelyben az 
üzemeltető által szükségesnek vélt havária eseteket is részletezni kell. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes módosítás a forgalmi és geometriai adatok, 
vágánykapcsolatok kapcsán olyan változásokat vonhat maga után az energia hálózat koncepciójában, 
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ami nagymértékben módosíthatja a megadott költség értékeket. A hálózatok felépítésére vonatkozóan 
a következő általánosságokat mondhatjuk el: 

 Párhuzamos táplálási rendszerrel kalkuláltunk 
 A geometriai és forgalmi adatok alapján a jelenlegi Alstom járművek megemelt hat kocsisra 

történő többletterhelési adatokat véve alapul meghatároztunk egy fiktív energiaigényt 
 Megvizsgáltuk a jelenlegi áramátalakítók helyének megfelelősségét 
 A helyek meghatározása után számoltuk az áramátalakítók beépített teljesítményét 
 A köztes áramátalakítók esetében H kapcsoló telepítését javasoljuk arra az esetre, ha az adott 

áramátalakító kiesik, a szomszédos áramátalakítók át tudják venni a terhelést 
 A kitápláló hálózat kialakításánál irányonként külön megtáplálással kalkuláltunk. Tehát egy 

áramátalakítóból négy darab megfelelő áramértékű megszakító táplál ki a párhuzamos 
szakaszokhoz. A telep megtáplálást külön tápszakasszal tápláljuk meg. 

 Mivel forgalmi okokból a bal és jobb vágányt célszerű egymástól leválasztani a rekuperáció 
csakis a gyűjtősínen keresztül tud érvényesülni. 

 A hálózaton kiépítendő kábel vagy légtápvezeték esetére a vegyes kialakítást vettük alapul, 
mivel esetenként a szükséges keresztmetszet olyan mértékben megemelkedik, hogy annak 
oszlopsoron történő elvezetése nagy költségeket vont volna maga után. A földkábel, 
légtápvezeték kapcsolatok darabszámát a kábelszekrényen keresztül szintén a betáplálási 
pontok alapján, a szimulációból határoztuk meg. 

 A tervezett felsővezeték hálózat nagyvasúti súlyutánfeszített rendszerű,.  
 A feltáplálások darabszáma és keresztmetszete esetenként változik. 
 A fesztávolságok esetenként változnak. 

 

7.1.3.3. Kiindulási adatok 

 Pályasebesség, lejtviszony, megállási helyek: az átadott helyszínrajzok alapján 
 

 Járműparaméterek: 
 hossz: 120 méter (igazodva az M2 jelenlegi járműhosszához) 
 tömeg: 280 tonna 
 redukált forgótömeg: 26 tonna 
 gyorsítás: teljesítménytartó karakterisztika (2940 kW, 324 kN maximális vonóerő, 80%-os 

kihasználás) 
 lassítás: teljesítménytartó karakterisztika (3755 kW, 360 kN maximális vonóerő, 70%-os 

kihasználás) 
 

 Követési idő: 
 Csömöri vonal: megszűnik 
 Örs vezér tere - Cinkota között: 5 perc 
 Cinkota – Gödöllő között: 10 perc 

 

A kapott pálya- és járműadat felhasználásával elkészült egy vonat futásának mechanikai 
teljesítményigénye viszonylatonként. Ezt az útalapú teljesítményigényt a menetrend felhasználásával 
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időben kiosztottuk a pálya megfelelő pontjára. A mechanikai teljesítményigényből minden 
másodpercre - a feszültség, a hatásfok és a segédüzemi teljesítmény figyelembe vételével - 
megállapítható a villamos teljesítményigény. Ezen adatok összesítésével az adott feszültségszinthez 
tartozó tápszakasz-kiosztásra megállapítható: 

 a csúcsáram érték a megszakító csúcsterhelésének méretezéséhez 
 a húszperces átlagáram érték az áramátalakító transzformátor (és egyenirányító) méretezéshez 
 a kétperces átlagáram érték a felsővezeték és tápkábel keresztmetszet méretezéséhez 
A szükséges üzemelő áramszedők és a munkavezeték száma az áramszedő - felsővezeték kapcsolat 
kontaktellenállását figyelembe véve került meghatározása a csúcsáram érték alapján. 

A felsővezeték, tartósodrony és légtápkábel keresztmetszet szintén egy vonat csúcsárama alapján 
keresztül került megállapításra, úgy, hogy üzemzavar esetén sugaras táplálás, vagyis egyirányú 
áramterhelés esetén és biztosított legyen a méretezési határértékek betartása. Szintén ez alapján 
került megállapításra a légtápkábel és felsővezeték összekötések valamint a táppontok esetén a 
keresztmetszet és gyakoriság megállapítása. A későbbiekben a keresztmetszetekre vonatkozóan 
rajzzal ábrázoljuk a kialakításmódot. 

Amennyiben az összekötés és a jelenlegi HÉV üzem táplálása 1500 feszültségszinten történne, a 
következő kiépítések válnak szükségessé:  

7.1.3.4. Áramátalakítók 

Általánosságban elmondjuk, hogy jelen fejezet nem vizsgálta a 10 és 20 kV-os  ELMŰ betápláló 
vezetékek bővítésének kérdését. Az erre vonatkozó adatokat egy következő tervszinten, részletes 
teljesítmény adatokkal és az ELMŰ hálózatának ismeretében, velük egyeztetve, lehet tovább 
pontosítani. 

- Egy darab 10 MW-os új áramátalakító telepítése Cinkota környezetében 6 db kitáp cellával, 
2600 A-es megszakítókkal, a szükséges infrastruktúrával. Az áramátalakító elhelyezésére 
alkalmas területnek a Cinkota járműtelepet javasoljuk. 

- A jelenlegi áramátalakítók felújítása és bővítése a következőképpen: 

o Nagyicce áramátalakító: 
 7,5 MW teljesítmény 
 kitápcella: 5 db 2600 A-es megszakítókkal 

o Kavicsbánya áramátalakító:  
 7,5 MW teljesítmény 
 kitápcella: 5 db 2600 A-es megszakítókkal 

o Mogyoród áramátalakító: 
 7,5 MW teljesítmény 
 kitápcella: 5 db 2600 A-es megszakítókkal 

o Gödöllő Palotakert áramátalakító: 
 5  MW teljesítmény 
 kitápcella:5 db 2600 A-es megszakítókkal 
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7.1.3.5. A felsővezeték, a megtápláló és a visszavezető hálózat 

- A felsővezetékhálózat nagyvasúti rendszerű 

o kétvágányú szakasz: 1x120 mm2 Cu, 1x70 mm2 bronz tartósodronnyal vágányonként 

o egyvágányú szakasz: 1x120 mm2 Cu, 1x70 mm2 bronz tartósodronnyal vágányonként 

- A szükséges megerősítő légtápvezeték vágányonként 1x240 mm2 Cu 

- Vezetékösszekötés: 100 m-enként 2x240 mm2 Cu 

- Oszloptávolság egyenesben 65 m 

- Földkábel – légkábel felvezetés: 4db 240 mm2 Cu –val felsővezetékenként. 

- Földkábel hálózat: 4 db pozitív és 4 db negatív 1x 1000 mm2 Al kábel 13 km-en, illetve 
2 db pozitív és 2 db negatív 1x 1000 mm2 Al kábel 9,8 km-en, továbbá 1 db pozitív és 1 
db negatív 1x 1000 mm2 Al kábel 6,2 km-en 500 m-kénti kapcsolószekrény kialakítással. 

 

7.1.3.6. Érintésvédelem, kóboráramvédelem, túlfeszültségvédelem 

A HÉV felsővezeték hálózatán alkalmazott érintésvédelmi mód: kettős szigetelés, ill. egyenáramú 
nullázás. 

Az MSZ EN 50122/1 jelű szabvány értelmében minden az áramszedő zónába tartozó vezető vagy 
részben vezető anyagból álló elemet, amely meghaladja a fent nevezett szabványban szereplő 1 sz. 
táblázat (kisméretű vezető elemek maximum méretei) paramétereit, leválasztó (összecsatoló) 
szikraközön keresztül sínszálhoz kell kötni. 
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Hidak, alul- és felüljárók továbbiakban műtárgyak fémszerkezetét nullázóvezetékkel közös potenciálra 
kell hozni és leválasztó szikraközön keresztül a sínszálhoz kell kötni.  

Műtárgyak esetében fokozott figyelmet kell fordítani a szerkezet korrózióvédelmére. Amennyiben a 
kóborárammal kapcsolatos intézkedések befolyásolják a villamos biztonságot, akkor a villamos 
áramütés elleni intézkedések elsőbbséget élveznek a kóboráram hatásai ellen védő intézkedésekkel 
szemben. A kóboráram mértékének meghatározására és csökkentésének módjáról az MSZ EN 50122/2 
szabvány ad előírásokat. 

Elhelyezése a szakaszhatár közelében és/vagy a táppont felvezető oszlopokon. A túlfeszültség-
levezetők kialakítását és bekötését a Nemzeti Közlekedési Hatóság (ügyiratszám: UVH/VF/818/2014) 
Felsővezetéktartó oszlopok érintésvédelme túlfeszültség korlátozókkal tárgyú állásfoglalásának 
figyelembevételével kell elkészíteni. 

Az oszlopot rúdföldelővel kell ellátni és létre kell hozni egy földelési pontot, melybe be kell kötni a 
túlfeszültség-korlátozót (DTR) és a leválasztó (összecsatoló) szikraközt (SDS). A földelési pontot a 
leválasztó (összecsatoló) szikraközön keresztül kell a sínszálhoz kötni. 

Az új szerelvények beépítése előtt minden esetben egyeztetni kell az Üzemeltetővel. 

A hálózat létesítése és bontása során alapvető követelmény, hogy a munkálatok csak 
feszültségmentesítés után és megfelelő képesítéssel rendelkező személyek felügyelete mellett 
végezhetők! 

A tervezett munkálatokra vonatkozó mindazon hatályos szabványt, mely a bontási, az építési és 
szerelési munkákra, a beépítendő anyagokra, szerelvényekre, berendezésekre utaló előírásokat 
tartalmazza, be kell tartani. 

Az építés során a tervek műszaki utalásait, a szabványos védőtávolságra és elhelyezésre vonatkozó 
előírásait be kell tartani. 

Az alábbiakban ábrázoljuk a jelenlegi és a tervezett vontatási hálózat koncepciós 
kialakításmódját. 
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8. Biztosítóberendezés 

8.1. Jelenlegi állapot 

8.1.1. Az M2-es metróvonalon üzemelő biztosítóberendezés jellemzői és működése 

Az M2-es metróvonal automatizálása a legkorszerűbb biztosítóberendezési technológia 
alkalmazásával történt, megfelelve a XXI. század műszaki, utas- és vasútbiztonsági követelményeinek.  

Az M2-es vonal biztosítóberendezésének rekonstrukciója több lépésben történt: 

 elektronikus biztosító berendezés telepítése (SICAS) 
 Kommunikációs és vonatbefolyásoló rendszer (CBTC rendszer) pályamenti elemeinek 

(ATO/ATP) telepítése  
 irányító központ telepítése (ATS) 
 járművek járműfedélzeti berendezéssel (OBCU) való felszerelése 
 vonatbefolyásoló központi berendezés (ATC) telepítése 
 központi forgalomirányító berendezés (ATS) működésbe helyezése 

 

A biztosítóberendezési és irányítási funkciók két rendszer között oszlanak meg: a hagyományos 
elektronikus biztosítóberendezés SICAS (IXL) és a vezetéknélküli kommunikáción alapuló 
vonatbefolyásoló CBTC (ATC) között. Ezeken felül az irányítási és felügyeleti funkciókat az ATS 
(AutomaticTrainSupervision) látja el. 

 

8.1. ábra M2 metróvonalon működő korszerű SIEMENS biztosító berendezés altalános rendszerismertetése 
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A SICAS a hagyományos biztosítóberendezési feladatokat látja el: a külsőtéri elemek (jelzők, váltok) 
vezérlése és ellenőrzése (foglaltság ellenőrzés tengelyszámlálókkal, peron vészkapcsoló 
állapotellenőrzése); valamint a vágányúti függőségek biztosítása. A vonalon három SICAS berendezés 
található: Deák Ferenc téren, Puskás Ferenc Stadionnál és a Fehér úti járműtelepen. A berendezések 
egymással, az ATC-vel és az ATS-sel egy redundáns, optikai hálózaton (WCN) keresztül kommunikálnak. 

8.1.2. A Gödöllői HÉV vonalon üzemelő biztosítóberendezés jellemzői és működése 

A Gödöllői HÉV vonal váltóit, jelzőit, fénysorompóit működtető berendezések – az érvényes 
jogszabályok és a Fővárosi Közlekedési Felügyelet 1996-ban végzett vizsgálata szerint, az Örs vezér térit 
kivéve – nem minősülnek biztosítóberendezésnek. Jelző-, illetve kezelő- állító berendezéssel a vonal öt 
állomása rendelkezik. Ezek főbb jellemzőit a 3.1. táblázat szemlélteti. 

Állomásnév A berendezések jellemzői A telepítés éve 

Örs vezér tere 

Jelfogófüggéses, központi, váltóállítással és foglaltság 
ellenőrzéssel. 

Egyközpontos D55 típusú biztosítóberendezés került 
telepítésre, 400 Hz-es sínáramkörökkel megvalósított 
vonatérzékeléssel. 

1970 

 

2001 

Cinkota Vonóvezetékes váltóállító és jelzőberendezés, amely 1997-ben 
állomási fény – és félsorompóval egészült ki. 1969 

Kerepes Helyszínről kezelhető villamos mozgatású váltóállító 
berendezések. 1986 

Mogyoród Jelfogófüggéses, központi váltóállítással, határbiztosításos 
gépi oldással. 1986 

Gödöllő  Jelfogófüggéses, a be- és kijárati jelzők, valamint két 
váltóállítómű központilag vezérelhető. 1977 

8.1. táblázat A Gödöllői HÉV vasúti biztosítóberendezéseinek főbb jellemzői 

Vonatjelentő őrhely három helyen (Nagyicce, Mátyásföld repülőtér, Kavicsbánya elágazás) található. A 
kavicsbányai őrhely jelenleg nem működik. A vonatjelentő őr az őrhely közelében lévő jelzőt kezeli és 
a vonat elhaladását jelenti. Az őr által kezelt jelzők és a szomszédos szolgálati helyek jelzői, 
berendezései között semmilyen kényszerkapcsolat sincs. 

A teljes vonalon térköz- és ellenmenet biztosító berendezés telepítésére nem került sor. 

A vonalon 11db AS fénysorompó és 5db Sr állomási sorompó üzemel, melyeket a vont a sorompó 
behatási és kihatási pontokon való áthaladással állít. 

A vonalon üzemelő berendezések elavultak, a kor műszaki, utas- és vasútbiztonsági követelményeinek 
nem megfelelőek. 
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8.2. Tervezett állapot 

8.2.1. Általános szempontok 

A tervezés során a jelenlegi metró szakaszon üzemelő SIEMENS biztosítóberendezést adottságként 
kezeltük. A HÉV vonalon működő berendezések, elavultak a kor műszaki követelményeinek nem 
felelnek meg, ezért a vonalon üzemelő berendezések teljes cseréjét lájuk szükségesnek.  

A tervezési terület jelen projekt keretén belül az Örs vezér terétől Gödöllőig terjed ki. 

Az két vonal összekapcsolásával olyan biztosítóberendezés telepítése szükséges, mely a metró Siemens 
berendezéséhez teljes mértékben illeszthető, és a vonatok bejelentkezése, követése mindkét  
szakaszon automatikusan történjen. 

A teljes vonalra egy központból üzemeltethető forgalomirányítást kell megvalósítani. A 
forgalomirányító (KMF) központ helye praktikusan a – közelmúltban kialakított – Szabó Ervin téri 
központban van, ide kell a metró mellett a HÉV szakasz forgalmi információit továbbítani, illetve a 
beavatkozás és távkezelés lehetőségét is biztosítani kell a teljes hálózatra vonatkozóan.(ATS felügyelet 
a teljes vonalon.) 

A teljes vonalon dinamikus utastájékoztató rendszer telepítése szükséges, ami a jármű pontos 
érkezését és annak viszonylatát jelzi. 

A teljes hálózaton egységes zárt digitális rádiórendszer kiépítése szükséges. 

A teljes Déli pályaudvar – Gödöllő szakaszon a biztosítóberendezés szempontjából 2 kiépítési szintet 
különböztetünk meg: 

1 Automata vonatvezérlő rendszer (meglévő SIMENS berendezés) 
a. automatizált üzem, a CBTC felügyeletével 
b. automatikus vonatvezetési üzemmódok (AM/ATPM) 
c. a forgalmat az ATS irányítja és felügyeli 

2 Integrált biztosító és forgalomirányitó rendszer 
a. manuális üzem, CBTC által nem felügyelt terület 
b. szabadkézi vonatvezetési üzemmód 
c. a forgalmat az ATS irányítja és felügyeli  
d. útátjárók irányításának integrálása a SICAS berendezés funkciói közé 
e. pontszerű vonatbefolyásolás (aktív balíz v. autostop) 

 

Ennek megfelelően az 1. szint határát ki kell terjeszteni Rákosfalváig. A külső szakaszokon ahol, a 
szerelvények 2,5 percnél ritkábban közlekednek, a 2. szintet szükséges kiépíteni. 
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8.2. ábra 2. szint általános rendszerfelépítése 
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9. Gépészeti összefoglaló  

9.1. Különleges gépészet 

Az állomások létesítése során nagy hangsúlyt kell fektetni a tűzvédelemre. A 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban OTSZ) konkrét előírásokat tartalmaz 
metróvonalakra (a korábbi OTSZ-ek a sajátos építményeket nem tárgyalták, külön megállapodásra, 
egyeztetésre volt szükség a tűzvédelmi hatósággal). 

A fenti előírások kielégítése érdekében, különösen a térszín alatti elhelyezésnél állomási és vonali 
főszellőző berendezések, továbbá beépített oltóberendezések (vízködoltó) kerülnek telepítésre. Az 
állomási főszellőzők biztosítják normál üzemben az utasterek frisslevegő ellátását és a beérkező 
vonatok padlója alatt keletkező hő elvezetését (peron alatti elszívás). Tűz esetén - ahol is a leginkább 
„meghatározó” és legveszélyesebb a vonattűz – az állomási terek hő- és füstelvezetésének feladatait 
látják el. Az alagutak szellőztetését normál üzemben a vonatok közlekedése által keletkező dugattyú-
hatás biztosítja, ami az esetek többségében elegendő. Máskor, például éjszakai munkavégzés esetén 
szükség van az alagutak gépi szellőztetésére, így az állomások előtt és után vonali főszellőzők kerülnek 
beépítésre, aminek az állomási főszellőzőkhöz hasonlóan szintén fontos szerepük van a tűzesetek 
kezelésében.  

Felszíni állomások esetében vagy közvetlenül felszín alatt épülő állomásoknál, ahol kialakítása 
lehetséges a hő- és füstelvezetés gravitációsan is biztosítható. Magasvezetés esetén valamennyi 
esetben gravitációs hő- és füstelvezetés alakítható ki. 

Az állomási főszellőző gépházakban hő- és füstelvezetésre alkalmas, reverzibilis ventilátorok, zsaluk, 
hangcsillapítók beépítése szükséges. A hő-, és füstelvezetésben részt vevő összes berendezésnek 
(ventilátor, hangcsillapító, zsalu, rács, stb…) és azok meghajtásának, az azt rögzítő tartószerkezetnek 
tűz esetén legalább 400°C-os füstgázt figyelemben véve, legalább 1 órán keresztül üzemképesnek kell 
lennie. Ventilátorok energiaellátása vezérlése frekvenciaváltós hajtással történik, melyek elhelyezése 
az elosztó és vezérlőberendezésekkel együtt külön helyiségben történik. A vezérlés biztosítja a zsaluk 
működtetését, hőmérséklet és CO2 mérését. Egyes vonali műtárgyak, kihúzók esetében JET 
ventilátorok beépítése jelent megoldást. A beépítendő ventilátorok műszaki paramétereit 
áramlástechnikai méretezéssel, füstelvezetés hatékonyságát 3D szimulációval kell igazolni. A 
beépítendő hangcsillapítók megfelelőségét akusztikai méretezéssel szükséges igazolni. A főszellőzés 
berendezéseinek működtetése tűzjelző hálózatról, tűztablóról és kapcsoló berendezésekről kézi 
üzemben lehetséges.  

A tűzvédelem érdekében, a térszín alatti elhelyezésnél (Sashalom, Thököly út és Mátyásföld Jókai Mór 
utca állomások) korszerű vízködoltó berendezések kerülnek beépítésre, melyek a víz nagyon finom 
cseppekké való elporlasztásával - relatív kevés víz felhasználásával - és az égéshez szükséges oxigén 
megkötésével látják el feladatukat. Oltókörökkel védendő területek a peronok melletti vágányok, 
peron alatti kábelterek, mozgólépcsők és gépházaik, ÁDI helyiség. Peronokon kézi vízködoltó puskák 
helyezendők el. Nyomásfokozó gépházak létesítése szükséges moduláris szivattyúegységekkel, 
puffertartállyal, nagynyomású osztóval. Itt helyezhető el energiaellátását és vezérlését biztosító 
elosztószekrények. Működtetése a tűzjelző rendszerbe integrált oltásvezérlő rendszerrel, oltásvezérlő 
tablóról (ÁDI helyiség) és osztón lévő szelepekkel kézi üzemben lehetséges.  

Vonalalagutak hő- és füstelvezetése kétféle műszaki megoldással oldható meg.  
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Két, kéreg alatti állomást összekötő zárt alagút füstmentesítésére, az állomásközökben, helyi 
adottságokat figyelembe véve, kb. fél úton vonali szellőzőgépház létesítése szükséges. A beépítendő 
frekvenciaváltós, reverzálható, 2db azonos teljesítményű ventilátor előtt, mögött hangcsillapítók 
beépítése szükséges. A tűz keletkezési helyétől függően kell az alagutakban a menekítést megtervezni 
a tűzjelző rendszerek segítségével. A hő-, és füstelvezetésben részt vevő összes berendezésnek 
(ventilátor, hangcsillapító, zsalu, rács, stb…) és azok meghajtásának, az azt rögzítő tartószerkezetnek 
tűz esetén legalább 400°C-os füstgázt figyelemben véve, legalább 1 órán keresztül üzemképesnek kell 
lennie.  

A második megoldás a Jet ventilátorokkal való alagútszakaszok szellőztetése lehet. Ez olyan esetekben 
indokolt, amikor a vonal feljön a felszínre.   

Mindkét megoldás esetében a beépítendő ventilátorok műszaki paramétereit áramlástechnikai 
méretezéssel, füstelvezetés hatékonyságát 3D szimulációval igazolni kell! 

9.2. Épületgépészet 

Üzemi terek szellőztetése, hő- és füstelvezetése 

Az üzemi terek szellőztetésére légkezelő berendezések építendők be, többfokozatú porszűréssel, hűtő- 
és fűtő betétekkel, légcsatorna hálózat kiépítésével, a szükséges zsalukkal és csappantyúkkal, 
automatika elemekkel, vezérléssel. Szociális helyiségek, vizesblokkok elszívása, kidobása a szabadba 
vagy szűréssel a vonali, állomási terekbe lehetséges. Akkumulátor terek elszívása és kidobása 
közvetlenül a szabadba indokolt. Hő- és füstelvezetésre ill. légpótlásra alkalmas ventilátorok beépítése 
szükséges, légcsatorna hálózattal, zsalukkal, csappantyúkkal és áramlásérzékelőkkel, az állomások 
adottságainak figyelembe vételével, tűzvédelmi előírások szerint (50 m2 alatti helyiségben ill. 200m2 
alatti gépészeti helyiségekben az OTSZ szerint már nem szükséges). Vezérélés rendszer építendő ki hő- 
és füstelvezetésre minősített PLC-k beépítésével. Működtetése lehetséges tűzjelző hálózatról, 
tűztablóról és kapcsoló berendezésekről kézi üzemben. Túlnyomásos, füstmentes lépcsőházak az 
térszint alatti állomásokon kerülnek kialakításra.  

Vízellátás 

Az üzemi terek kiszolgálásra használati hideg és melegvíz ellátás szükséges, vízmelegítőkkel, 
szerelvényekkel. Szükség szerinti helyeken elektromos kísérőfűtéssel. 

Külső tüzivíz: 

A felszínen min. 4db föld feletti tűzcsap kialakítása szükséges, úgy hogy azok egyidejű működésük 
esetében 3600 l/perc vízmennyiséget szolgáltatnak min. 120 percen keresztül. A föld feletti tűzcsapok 
az állomás tűzoltási felvonulási területének közvetlen közelében kerülnek kialakításra. 

Nedves tüzivíz-vezeték rendszer: 

Tüzivíz hálózat kiépítése szükséges, vízfogadóval és osztóval a vízködoltó gépházakban, csatlakozás a 
vonali tüzivíz hálózathoz, motoros szerelvények, vízmérők, nyomásmérések, szűrő, nyomáscsökkentő 
beépítésével.  

Száraz tüzivíz-vezeték rendszer: 

Az állomás üzemi területén a tűzoltói beavatkozás könnyítése céljából száraz tüzivíz-vezeték rendszer 
kerül kiépítésre, szintenkénti rácsatlakozási lehetőséggel. A vezeték megtáplálási pontja a felszínen 
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kerül kialakításra, a tűzoltási felvonulási területtől maximum 20 méter távolságra. A gerincvezeték 
DN100 méretű horganyzott acélcső, szintenként 2db 75-ös méretű csatlakozóelemmel. 

Vonalalagúti tüzivíz-vezeték rendszer: 

A nedves tüzivíz ejtő kapcsolódik a szomszédos állomások irányában haladó vonali tüzivíz 
vezetékekhez. A DN100 méretű vonalalagúti tüzivízvezetékek az alagút menetirány szerinti jobb 
oldalán haladnak az oldalfalhoz rögzítve mindkét alagútban, vagy kétvágányos vezetésnél mindkét 
oldalon. A vonalalagúti tűzcsapok egymástól max. 50m távolságban helyezkednek el. Szükség szerinti 
helyeken fix- és csúszó megfogásokkal, kompenzátorokkal, hőszigeteléssel és elektromos 
kisérőfűtéssel. 

Az alagutak vízvezeték-hálózatának legmélyebb pontján ürítésről, a legmagasabb pontján 
légtelenítésről kellett gondoskodni. 

Vízelvezetés 

Valamennyi állomáson, ahol a szennyvizek befogadóba juttatása gravitációsan nem lehetséges, 
fővízátemelők, átemelő szivattyúk építendők be a szükséges gépészeti berendezésekkel, beszállításhoz 
szükséges emelőszerkezetekkel. A fekáliás szennyvizek átemelésére műanyag tartályos átemelők, a 
bejutó csapadékvizek, szivárgó vizek elvezetésére csurgalékvíz átemelők telepítése szükséges. 
Szennyvíz nyomóvezetékek polietilén csőanyagból építendők ki, a szükséges fixponti és csúszó 
megtámasztásokkal. Szükség szerinti helyeken elektromos kisérőfűtéssel építendő be. Átemelők 
villamosenergia ellátása, vezérlése, szintméréssel és frekvenciaváltós hajtással biztosított. 

Hűtés, fűtés 

Az állomáson beépített villamos berendezések technológiai hűtésére, továbbá állandó tartózkodású 
helyiségek komfort célú hűtésére folyadékhűtők beépítése szükséges, kompakt vagy kondenzátoros 
gépekkel, keringtető szivattyúkkal, hőmérséklet és nyomásméréssel, energiaellátással és vezérléssel. 
A hűtendő helyiségekbe klímakonvektorok (fan coil berendezések) telepítendők be. Technológiai hűtés 
esetén beépített melegtartalékkal (n+1 redundancia elvén), tartózkodásra alkalmas helyiségekben 
elektromos fűtés is indokolt. Kisebb hűtési igény esetén ipari kivitelű split vagy multisplit 
klímaberendezés is beépíthető. 

9.3. Villamos-energiaellátás 

A vontatási energiaellátással az 7.1. fejezet foglakozik, jelen fejezet tárgya a segédüzemi energiaellátás, 
melynek célja az állomások közlekedésüzemi és segédüzemi létesítményeinek rendeltetésszerű, 
folyamatos és nagy biztonságú energiaellátása. 

Az energiaellátás részét képezik mindazon átalakító, elosztó és fogyasztó berendezések, amelyek az 
utas- és vonatforgalom lebonyolításával közvetlen kapcsolatban vannak. Ezek technológiai vagy 
segédüzemi (erőátviteli és világítási) berendezések lehetnek. 

Az áramellátó berendezéseinek méretezését a következő alapelveket betartva kell végezni: 

 A segédüzemi elosztó berendezéseknek az ellátandó körzetben (pl. állomáskörzet) található 
fogyasztók maximális egyidejűségű ellátásra kell alkalmasnak lenni. 
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 Az áramszolgáltatót és a metrót összekötő tápkábeleket, továbbá a primer tartalék (lánc) 
kábeleket - egységesen - a csatlakozási ponton jelentkező legnagyobb teljesítményre kell 
méretezni. 

 Egy segédüzemi áramátalakítóba 2 db azonos teljesítményű, egymással párhuzamosan 
kapcsolható transzformátort kell telepíteni. A transzformátorok egységteljesítményét úgy kell 
megválasztani, hogy azokból egy, az egyidejűség figyelembevételével a körzet összes 
fogyasztóinak ellátására alkalmas legyen. 

 

A segédüzemi áramátalakítók energiaellátását - lehetőség szerint - több, egymástól független ELMŰ 
alállomásról kell megoldani azért, hogy egy alállomáson keletkezett üzemzavar a közlekedési üzemet 
a legkisebb mértékben befolyásolja. Az ELMŰ alállomás kimenő gyűjtősín névleges feszültsége 11 kV. 
A metró minden önálló betáplálású áramátalakítója részére egy önálló tápkábelt kell lefektetni. Ez 
képezi az áramátalakító elsődleges táplálását. A talajszint alatt fekvő n. kéregállomásoknál az aluljáró 
bejárati csarnokból vagy galéria szintről nyílóan,  fogadó helyiségeket kell létesíteni a villamos energia 
fogadására és elszámolási mérésére.  

Az áramátalakítók 10 kV-os kapcsoló-berendezése olyan automatikával van ellátva, amely 

 kizárja az áramszolgáltatás különböző alállomásainak egymással való összekapcsolását, 
 az elsődleges betáplálás kimaradása esetén a tartalék betáplálást (lánckábelt) a bekapcsolás 

logikai feltételeinek megléte esetén bekapcsolja. 
 

Az állomások energiaellátási rendszerében alkalmazott áramnemek és feszültségértékek a következők: 

 tápfeszültség az áramszolgáltató felől: 10 kV, 3 fázis, 50 Hz, 
 az erőátviteli és világítási fogyasztók névleges feszültsége 3400/230 V, 50 Hz,  földelt 

csillagpontú hálózattal, 
 az egyenáramú világítási hálózat feszültsége, továbbá a különböző kapcsoló és egyéb 

berendezések működtető feszültsége 220 V egyenáram, 
 a villamos vezérlőberendezések automatikáinak, védelmeinek működtető feszültsége 24V DC 

ill. 48 V DC egyenáram. 
 

Az erősáramú villamos kapcsoló berendezések minden feszültségszinten tokozott kivitelben készülnek. 

Alagutakban és mélyépítésű műtárgyakban csak halogénmentes műanyag köpenyű kábeleket szabad 
alkalmazni. A kábelek tűz esetén toxikus gázokat és füstöt nem fejleszthetnek. A tűzvédelem 
szempontjából lényeges fogyasztókat min. 60 percig tűzálló kábelekkel kell ellátni. A kábeleket 
integrált funkciótartással rendelkező tartószerkezetre szabad csak elhelyezni. 

A metró áramátalakítóinak alap üzemmódja a távvezérelt, helyi felügyelet nélküli üzemvitel. Az 
áramátalakítók vezérlését és ellenőrzést az energiadiszpécser központból távvezérlő, távjelző és 
távmérő berendezések alkalmazásával kell megoldani. 

A távvezérelt üzemmódon kívül lehetséges az áramátalakítók kapcsoló berendezéseinek kezelése: 

 egy helyi kezelőkészülékről (állomási elektrikusi tartózkodóból), 
 közvetlenül a kezelendő berendezés előlapjáról. 
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Az áramátalakítók vezérlő-működtető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy egy időben csak egyféle 
kezelési mód legyen alkalmazható (helyi vagy távkezelés). 

A 0,4 kV-os főelosztó berendezésekből történik a különböző funkciójú erőátviteli, gépészeti, és 
világítási elosztó berendezések energiaellátása. A 0,4 kV-os alelosztók tokozott berendezések, 
többségében kettős 0,4 kV-os betáplálással, továbbá 220V DC szünetmentes ellátással (vezérlés, 
felügyelethez). A világítási berendezések szünetmentes ellátását (biztonsági és irányfény világítás) az 
áramátalakító kapcsolóhelyiségében telepített Egyen és Egyen/váltó elnevezésű elosztók biztosítják.  

Az energiaellátás biztonsága (szünetmentessége) szempontjából az állomások segédüzemi 
energiafogyasztóit az üzemvitelben betöltött szerepük alapján minősítjük. Az első az élet- és 
vagyonbiztonság, majd ezt követi az üzemvitel zavartalanságának megteremtése. 

Az elosztók vezérlését és felügyeletét PLC-k biztosítják, amik optikai hálózaton felfűzve csatlakoznak a 
műszaki-gépészeti felügyeleti rendszerhez.  

Utasterek és üzemi terek világítása 

Az utasforgalmi és üzemi terekben a szabványelőírásoknak és metró tervezési irányelveknek megfelelő 
üzemi (általános) világítást kell kiépíteni. Az építészeti adatságok szerint a mesterséges világítás 
kiegészíthető természetes világítással is. Ez a felszíni állomások esetében elhelyezéséből fakadóan 
adódik, kéregben vezetett állomások esetében felülvilágítók alkalmazásával biztosítható (akár a 
gravitációs hő- és füstelvezetéssel kombinálva). 

A metró utasforgalmi és csatlakozó közforgalmi aluljárók létesítményeiben - beleértve a vonali 
alagutakat és üzemi területeket is - a következő világítási rendszereket kell alkalmazni: 

 Üzemi világítás  
 Tartalékvilágítás  

 

A  tartalékvilágítás fogalomkörön belül létesül: 

Biztonsági világítás, mely a kijárati utak biztonsági világításából, pánik elleni világításból áll, különösen 
a vonatkozó szabványban előírt kiemelt területekre vonatkozóan. 

Irányfény világítás, melynek egyértelműen és oly módon kell jelezni az utasterek és az üzemi helyiségek 
kiürítési útvonalát, hogy ezen az útvonalon egy irányfény mindig látható legyen (az alárendelt, 
kisméretű helyiségek kivételével). 

Az irányfény világítás mindig külön, számozott lámpatestben kerül elhelyezésre. Az irányfényeket 
szünetmentes áramforrásról kell táplálni. 

A tartalékvilágítás energiaellátása a 0,4 kV-os hálózat kiesése esetén a 220 DC akkumulátor telepekről 
történik (lásd áramellátás fejezetet). Az irányfény világítás felügyeleti rendszerrel látandó el. Az 
utasforgalmi terekben a szabványos irányfényeken túlmenően, padló építetett LED-es irányfények 
beépítése szükséges, melyek tűz esetén kapcsolódnak be. 

Vészhelyzeti 0,4 kV-os ellátás 

Vészhelyzet esetére, amikor a felszín alatti áramellátás üzemképtelen, vagy egyéb okokból nem 
kapcsolható be, szükség lehet a felszínről, mobil aggregátorról történő tápfeszültség átadásra a 
műszaki-, vagy mentő egységek részére. Erre a célra a felszínen, a lejárati lépcső közvetlen közelében 
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telepített felső csatlakozó szekrény, a peronszinten, és valamennyi üzemi szinten csatlakozószekrények 
telepítése szükséges, melyeket páncélozott, tűzálló kábellel kötendők össze.  

Kábelezés, kábeltartó szerkezetek 

Az állomásokon és vonali alagutakban 10kV-os, 0,4 kV-os segédüzemi (erőátviteli és világítási), 220VDC 
feszültségű egyenáramú, továbbá jelző- működtető kábelek kerülnek lefektetve. A műszaki-gépészeti, 
világítási berendezések vezérlőszekrényei és a távközlési szerelvényszobában lévő távvezérlő 
berendezés között adatkommunikációs kábelek vannak kiépítve, melyek optikai kábelek. Egyéb 
esetekben normál jelzőkábelen keresztül történik a működtetés, jelzések továbbítása. 

A kábelek kábelcsatornában, ill. kábeltartókon lesznek elhelyezve, betartva az MSZ 13207 szabvány 
előírásait. A kábeltartók „normál” szilárdságúak a tűzvédelem szempontjából nem lényeges fogyasztók 
esetében (halogénmentes kábelek) és tűzálló, funkciótartó a lényeges fogyasztók esetében. 

A kábelezés részére az állomásokon peronszint alatt kábelfolyosó, függőleges kábelaknák, ill. 
födémáttörések kerülnek kialakításra. A kettős betáplálással rendelkező fogyasztók betápláló kábelei 
külön nyomvonalon vezetendők, ahol ez nem lehetséges, ott a megfelelő tűzállóságú elválasztásról, 
burkolásról kell gondoskodni. 

Az állomásokon a jellegéből adódóan a rendszerek többségének tűz esetén is meg kell őrizni 
működőképességüket (főszellőzők, hő- és füstelvezetés, vízködoltók, mozgólépcsők, liftek, biztonsági 
és irányfény világítás, távközlési berendezések), ezért integrált funkció megtartó rendszerként 
létesítendőek (tűzálló kábeltartó szerkezeten elhelyezett, tűzálló kábelek a megfelelő minősítéssel és 
elhelyezéssel).  

A létesítés során földelés, EPH hálózat, érintésvédelem, villámvédelem kiépítése szükséges az érvényes 
előírások és előírt szabványok szerint. 

Vonali alagutak villamos berendezései 

Alagútvilágítás alapvilágításból (1/3 rész) és kiegészítő világításból (2/3 rész) áll. Az alapvilágítás 
szünetmentes ellátással, tűzálló kábelezéssel készül. Az alagútvilágítás működtetése a vontatási 
feszültségállapot függvényében történik és a vonatási feszültség bekapcsolását hangjelzés kíséretében 
előjelzi (villogtatás).  

Alagúti erőátvitel törzs kábelre felfűzött tokozott dugalj szekrényekből és alagúti fogyasztók 
energiaellátásból áll (vonali fővízátemelő, vonali főszellőzés). 

Alagúti kábeltartózás, földelő hálózat 

A világítás, főszellőzés és 10 kV-os kábelek részére tűzálló kábeltartók, egyéb kábelek részére normál 
kábeltartók, C sínre szerelt kábeltartó konzolok és kábeltálcák, kábellétrák, bilincses rögzítés szolgál. A 
sugárzókábel(ek) rögzítése a főtében lehetséges az alagutas szakaszokon, nyitott U keret esetében 
oldalfalon. 

Földelő és EPH hálózat céljából gerincvezeték kiépítése szükséges, mely csatlakozik az állomások 
földelő hálózatához és vonali műtárgyak földeléséhez. 
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9.4. Vasúti távközlés/utastájékoztatás 

Az üzemi hírközlő berendezéseinek feladata az, hogy a híradástechnika általános megoldásainak 
alkalmazásával többcsatornás információáramlást tegyenek lehetővé az üzemeltetés 
munkafolyamatai között és az utazóközönség felé. Az üzem hírközlő berendezéseinek lehetővé kell 
tenniük a gyors és megbízható átvitelű információcserét egy vagy több, telepített, vagy mozgó 
munkahely között. 

Az állomások hírközlő berendezéseit legalább a következők alkossák: 

 vezetékes üzemi és diszpécser telefon hálózat,  
 lokális hangos rendszerek 
 rádiótelefon hálózat (üzemi célokra), 
 zártláncú, ipari TV, 
 hangos utastájékoztató rendszer  
 változtatható tartamú vizuális utastájékoztatás 
 segélykérő és információkérő telefonok 
 központi óra hálózat és vonatkövetési időközjelzés, 
 jelentéstárolók, 
 tűzjelzés és oltásvezérlő rendszer 
 beléptető rendszer és behatolásjelző rendszerek 
 állomási információ és adatgyűjtő hálózat 
 műszaki gépészeti berendezések felügyelete,  
 hírközlési berendezések felügyelete 

 

A felsorolt hírközlőhálózatokat úgy kell kiépíteni, hogy azok értelemszerűen egymástól függetlenül, 
önállóan is üzemben tarthatók legyenek, mert így egymás tartalékát is képezhetik. 

A teljes vonal felügyeletét központi diszpécserek látják el, az állomási felügyeletet az állomási 
diszpécser (ÁDI) látja el az összevont forgalmi műszaki ügyeleten. 

Az állomási ügyeletes feladatköre 

A kéreg alatti állomásokon az utasforgalom irányítására, forgalmi és műszaki vezérlő-ellenőrző 
berendezést kell létesíteni, melynek felügyeletét az állomási ügyeletes más néven állomási diszpécser 
(ÁDI) látja el. 

Az ÁDI eszközei, berendezései az alább felsorolt feladatok elvégzését teszik lehetővé: 

a) az utas és vonatforgalommal kapcsolatban 

 az utasterek ipari televízióval való megfigyelését, 
 az utastájékoztatást hangosító berendezéssel, 
 a mozgólépcsők indítását és leállítását, 
 a személyfelvonók üzemállapotának és utasterének felügyeletét, 
 intézkedést baleset vagy rendbontás esetén, 
 a jegykezelő készülékek üzemképességének felügyeletét, 
 vizuális (változtatható tartalmú utastájékoztató rendszer kezelését, 
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 utasvédelmi automatika felügyeletét, 
 peron infra rendszer felügyeletét, 
 állomási segélykérő rendszer kezelését, 

 

Műszaki ügyeletes feladatköre: 

A kéreg alatti állomásokon a műszaki berendezések működtetésére, ellenőrzésére műszaki vezérlő-
ellenőrző berendezést kell létesíteni, melynek felügyeletét a műszaki ügyeletes látja el. 

Eszközei, berendezései az alább felsorolt feladatok elvégzését teszik lehetővé: 

b) A műszaki-gépészeti berendezésekkel kapcsolatban  

 a vízellátás jellemzőinek, állapotjelzéseinek megfigyelését, 
 a szennyvízátemelők vezérlését és jelzéseinek megfigyelését, 
 a szellőztető és klímaberendezések vezérlését, lég- és üzemállapot jelzéseinek megfigyelését, 
 hő- és füstelvezetés berendezéseinek megfigyelését, működtetését tűztablóról 
 alagútvilágítás és állomási utastér világítás be- és kikapcsolását, üzemállapot jelzések 

megfigyelését, 
 állomási erőátvitel (alelosztók) jelzéseinek megfigyelését,  
 a behatolás ás vagyonvédelmi eszközök folyamatos felügyeletét, 
 portálkapuk és legördülő füstkötények működtetését, megfigyelését,  
 tűzjelző központ felügyeletét  
 vízködoltó berendezés és oltásvezérlő központ felügyeletét. 

 

A felsorolt feladatok ellátására egy-egy célszerűen kialakított kezelőasztalt kell tervezni  számítógépes 
munkahellyel.  

Az állomás ügyeletet szolgálatát az állomás bejárata közelében kell elhelyezni, melyhez teakonyha-
tartózkodó, WC, zuhanyzó, öltöző, valamint szerelvényszoba tartozik. Ezt a helyiségek kialakításánál, 
engedélyezési terv készítése során figyelembe kell venni. 

Forgalmi Szolgálattevő feladatköre: 

Minden vágánykapcsolatos állomáson FSZT teljesít szolgálatot a vonal teljes hosszában. 

Feladatkörei: 

 vágánykapcsolatos állomásokon a helyi állítóközpont kezelése 
 távfelügyeletből, helyi kezelésbe, a saját körzetét át tudja venni, és a körzet forgalmának 

irányítását a technológiai berendezéseinek segítségével végezheti. 
 

Vonali alagutak 

A vonali alagutakban optikai kábelhálózat kiépítése szükséges (technológiai, távközlési és általános 
célú), amelyek a fent ismertetett kábeltartókon lesznek rögzítve.  

A kommunikáció érdekében vonali rádiós berendezések telepítése és sugárzókábel fektetése 
szükséges. 
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Az optikai kábelek mellett hagyományos vezérlő- működtető kábelek fektetése is szükséges: 
áramellátás vezérlőkábelei, tűzjelző hálózat hálózati összekötése, és távközlési berendezések 
tápellátása  

A központi irányító diszpécserek 

A vonal folyamatosan működő, központosított irányítású tömegközlekedési üzem. Az üzemvitelt 
három, egymás mellé rendelt, önálló műszaki berendezéssel dolgozó, szakterületi diszpécser-szolgálat 
irányítja. Meglévő vonal meghosszabbításáról lévén szó, a meglévő diszpécser központok bővítése 
szükséges, amit figyelembe kell venni a technikai eszközök specifikációjánál.  

Az egyes szakterületek irányításához használt műszaki berendezéseket a feladatok sajátosságainak 
megfelelően kell kialakítani és elhelyezni. A  diszpécserszolgálatok a következőek: 

 Központi Forgalmi Menetirányító KFM 
 KFM Operátor 2 állandó fővel (KFO) 
 Forgalmi Szolgálattevő (FSZT) 
 Központi Utasforgalmi Diszpécser, KUD (2+2 állandó fővel) 
 Műszaki diszpécser MÜDI 
 Energia Diszpécser (EDI) 
 Mindkét járműtelepen Járműtelepi Forgalomirányító Diszpécser- Block Poszt, Block-poszt 

Operátor 
 

A KFM, KUD és a MÜDI  alapvető feladata eltérő, jellemzően operatív esetben dolgoznak együtt. Lehet  
külön helyiségben egymás mellett kialakítani, de akár összenyitható módon pl. nyitható üvegfallal 
leválasztva kialakítani. A KFM helyiséget már eleve úgy kell kialakítani, hogy a rákoskeresztúri 
viszonylat számára is legyen megfelelő munkaállomás (KFO, KUD) 

A felsorolt diszpécser-szolgálatok - a hírközlő eszközök segítségével - irányítják az állomási szolgálati 
helyek személyzetét vagy vezérlik az odatelepített berendezéseket. 

9.5. Mozgólépcső 

A tervezési irányelvek szerint a metrón utazók részére minden 4,0 m-nél nagyobb magasságkülönbség 
esetén a felfelé irányuló, 6,0 m-nél nagyobb magasságkülönbség esetén mindkét irányú 
mozgólépcsőket szükséges az állomásokon beépíteni A metró területén csak közlekedési üzemre 
alkalmas mozgólépcsők kerülhetnek beépítésre, visszatáplálásra alkalmas, frekvenciaváltós hajtással. 
Közvetlenül a felszínhez csatlakozó, építménnyel nem védett mozgólépcsőkre, az időjárási hatásokkal 
szemben ellenálló kivitelű, eljegesedés ellen fűtéssel védhető lépcsőtípust kell alkalmazni. Ezeknél 
gondoskodni kell a lépcső alatt összegyűlt víz- és iszap elvezetéséről, valamint az elvezető csatornák 
tisztíthatóságáról is. 

Az egy mozgólépcső csoportba épített mozgólépcsők (karok) azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkeznek. A mozgólépcső csoport szállítási kapacitását, forgalmi adatokat ill. kiürítési számítást 
figyelembe véve a következő tipikus elrendezéseket alkalmazzuk. Kisebb emelőmagasság esetén (a 
kéregvezetésű szakasz állomásainak többségére ez jellemző) peronoldalanként 1-1db mozgólépcső 
kerül beépítésre, mindig fix lépcső mellett. Nagyobb forgalmú állomás esetében, középperonos 
elrendezésnél egy kijárat esetében 4db mozgólépcső kar épül egy csoportba, míg  két kijárat esetében 
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3-3db mozgólépcső alkot egy csoportot. Ez üzemviteli szempontból is lényeges, mivel feltételeznünk 
szükséges, hogy egy mozgólépcső karon karbantartás folyik és ezért nem vehető igénybe. 

Minden metró üzemeltetési területen mozgólépcső csoport, valamennyi mozgólépcsőjének alsó és 
felső érkezési pontjain rálépésgátló kapuk kerülnek beépítésre, amik lehetővé teszik a mozgólépcső 
távolról (diszpécser helyiségből) történő üzemszerű leállítását és indítását, továbbá lehetőséget 
biztosítanak irány, működésjelzők, valamint ATS berendezések beépítésére (vakok és gyengén látok 
részére).  

A mozgólépcsők hajtóművei, motorjai általában a felső érkezési ponton kerülnek beépítésre, melynek 
közelében, külön helyiségben helyezendők el azok kapcsoló berendezései. 

9.6. Felvonók 

Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében az előírások szerint, a mozgáskorlátozottak 
részére minden állomáson legalább egy, 10 főt befogadó, vezető nélküli személyfelvonópárt kell 
telepíteni. A felvonó kerekesszék, illetve hordágy befogadására is alkalmas legyen. A felvonó felső 
érkezési/indítási szintje a helyi körülményekhez igazodva az aluljáró vagy a gyalogjárda-szint. Egyes 
állomásokon lehetséges közvetlen kapcsolatot teremteni a peronok és felszín között, máshol az 
aluljáró ill. galéria szinten „átszállás” szükséges. A felvonók felső állomása a metróállomás be- illetve 
kijáratának tekintendő, ezért mindazon eszközökkel el kell látni, amellyel az állomások be- és kijárati 
csarnokait (beléptető rendszer, kamera, hangosítás, segélykérő, jegyárusító automaták, stb.) 

Az építészeti koncepcióval összhangban általában üveg határoló szerkezetű, panoráma felvonók 
építendők be. A beépítési körülmények, állomás tűzszakaszolás függvényében normál, EI30 vagy EI60 
tűzállóságú aknafalazat és aknaajtó beépítése válhat szükségessé. A metró üzemeltetési területén 
belül, néhány kivételtől eltekintve a felvonók párosával készülnek (duplex vezérléssel) és az 
utasforgalmi szinteken túl kiszolgálhatják az üzemi tereket is (beléptető kártyás vezérléssel). A felvonók 
nem rendelkeznek füstmentes előtérrel (nem biztonsági felvonók), de a tűzjelző rendszerrel 
összehangolt vezérlésük biztosítja a mozgássérültek menekítését, míg azok üzemét a tűz nem 
veszélyezteti. A későbbiekben üzemeltető egyeztetések és beszállítói ajánlatok függvényében lehet 
eldönteni, hogy gépházas, gépház nélküli vagy hidraulikus felvonók kerülnek beépítésre.  
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10. Hungaroring kötöttpályás kapcsolat vizsgálata  

10.1. Műszaki infrastruktúra 

Korábbi lehetőségek 

A Hungaroring 1986 óta évről évre bonyolít nagyjelentőségű rendezvényeket, idén 32. alkalommal 
kapott otthont itt a FORMA 1. Évről évre 5-7 nagyrendezvényre épül a szezon. Ezek az alábbiak:  

 FORMA 1 
 WTCC (Túrakocsi VB) 
 DTM (Német túrakocsi) 
 Ferrari Challenge 
 Kamion EB 

Ezen rendezvények 2-3 naposok és nézőszámuk, a teljes hétvégére vonatkoztatva 20 000-200 000 fő 
közötti. 

A teljes évben kb. 40 napos az a rendezvényszintű terhelés, amikor nézők közelítik meg a 
Hungaroringet.  

Régebben a HÉV is szerepet vállalt ebben, e célból épült a Hungaroring megállóhely és a rendezvények 
idején itt álltak meg a vonatok. Innen nem épült kulturált gyalogút, így jelentős távolság miatt nem volt 
kedvelt a min. 2 km-es gyaloglás, ma a megálló nincs használatban, de a régi peronok fellelhetőek. A 
Szilasliget mh. mintegy 3,5 km-re fekszik a Hungaroring legközelebbi bejáratától. 20 évvel ezelőtt a BKV 
majd a VOLÁNBUSZ biztosított közlekedést rendezvények idején, a mogyoródi oldalon, de a mai utazási 
szokások mellett a busz csak jelenléti szerepet tölt be. 

Időközben felfejlődtek új lehetőségek, pl. a Főtaxi hatalmas kapacitást biztosít több száz autóval, 
fogadócentrummal a főbejáratok közvetlen közelében. 

A RING megközelítése egyéni közlekedéssel történik, 85-90%-ban ez nagy parkolóigényt és 
kényelmetlen körülményeket jelent, egyre kevésbé felelve meg az igényeknek. 

A Hungaroring hétköznapi kapcsolatát a VOLÁNBUSZ 321-es járata látja el a főbejárat melletti 
megállóval napi 9 alkalommal. 

A versenypálya fő megközelítési útvonala az M3-as autópálya Ring kihajtójához csatlakozó 2×1 sávos 
út. Burkolata közepes állapotú.  

A domborzati viszonyok meghatározzák a kialakítható közlekedési kapcsolatokat. A 3-as sz. főút felől 
vezető út a versenypályát észak-keleti irányból kerüli, és a Mogyoród felőli útpályába csatlakozva 
(részben magánúton) éri el a főbejárati csomópontot. A 2×1 sávos út burkolata erősen leromlott, 
kátyús.  

A versenypálya területét délkelet felől jellemzően mezőgazdasági célokat szolgáló, egynyomú rossz 
állapotú, szakaszonként szilárd burkolatú út található. Nagyrendezvény idején ebből az irányból is be 
lehet jutni a Hungaroring területére (5-ös és 6-os kapu). A szántóföldön ideiglenes parkolók is 
kijelölésre kerülnek.  
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Hungaroring Fejlesztési Stratégia 

A Hungaroring, mint a minisztérium alá tartozó költségvetési intézmény stratégiája röviden az 
alábbiakban foglalható össze: 

 A RING a mai 40 napos rendezvényi éves terhelést, egész évesre kívánja fejleszteni. 
 A kormány döntött, hogy 3 szakaszban összesen 35 Mrd Ft-ot biztosít a RING felújítására. 
 A RING vízitor-centrum létrehozását tervezi. 
 Edukációs centrumként kíván részt venni minden korosztály közlekedési oktatásában. 
 Közlekedésbiztonsági továbbképzési centrum szerep. Ma is a területén működik a Groupama 

tanpálya. 

Útépítési fejlesztés 

Az M3-M31 gyorsforgalmi utak összekötésének projektje, elkészült kiviteli tervekkel rendelkezik. Első 
ütemként az M3 autópályán tervezett új csomópont építése kezdődhet el – remélhetőleg – 
hamarosan. Majd ebből kiindulva a további ütemekben az M3-M31 összekötő új út építése, mely délről 
kerülve a Ringet a közvetlen közelében fog elhaladni. 

Az M3 – M31 gyorsforgalmi utak összekötésének megvalósulása esetén, az M3 autópályán új 
különszintű csomópont létesül. A tervezett 2×1 sávos út a Hungaroring mellett vezet. Szintbeli 
csomóponton csatlakozó bekötőút főbejárati csomóponthoz vezet. Erről a bekötőútról közelíthetők 
meg a tervezett parkolók. 

A jelenlegi, M3 autópálya felőli megközelítési útvonal a felhasználható a létesítmények üzemeltetését 
végzők, illetve elsődlegességgel rendelkező járművek számára (VIP út). Ez főként a nagy látogatószámú 
rendezvények idején jelent előnyt. Javasolt az útvonal használatát az engedéllyel rendelkezőkre 
korlátozni.  

A tervezett új csomópontokat és út helyszínrajzokat a következő ábrákon mutatjuk be. 
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10.1. ábra Tervezett új út csatlakozása az M3 autópályához új csomóponttal 

 

 
10.2. ábra Tervezett új út csatlakozása a 3.sz. főúthoz és az M31 úthoz új csomópontokkal 
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Kötöttpályás Fejlesztés 

A magasabb színvonalú közösségi közlekedési szolgáltatás biztosítása a kötöttpályás hálózat 
fejlesztéssel képzelhető el. A gyaloglási távolság csökkentése érdekében a megállóhelyet közel kell 
elhelyezni. Legközelebb haladó vasúti pálya a gödöllői HÉV nyomvonalán található. Domborzati 
viszonyok alapján elmondható, hogy a vasúti pályával kb. 40-45 m-es szintkülönbség leküzdése 
szükséges. 

A HUNGARORING megközelítése két változatban került megvizsgálásra az előzmény tervben. Itt a 
kiválasztott változatot mutatjuk be: 

Kiválasztott változat – Szilasligeti kiágazás 

Kiágazás a HÉV bal vágányából Szilasligetnél Budapest irányából 600m sugarú ívvel, előtte két kitérővel 
vágánykapcsolatot kell létesíteni, hogy a jobb vágányról a szerelvények megközelíthessék a kiágazást. 
A kiágazás az új összekötő út nyomvonala mellett haladva, 3200 méter új építésű 1 vágányú szakasszal 
a Hungaroring célegyenes térségének elérése a cél.  

A vasúti pálya zúzottköves felépítménnyel létesül. Az ívek és lejttörések miatt a tervezett vágányon 
legfeljebb 60, de jellemzően 50 km/h sebesség érhető el.  

A legkisebb vízszintes ívsugár 300 m, legnagyobb emelkedés 40 ‰, legkisebb függőleges lekerekítés 
3000 m. A terep igen tagolt, így a legnagyobb töltés és bevágás 10 m, és a magassági vonalvezetés sok 
lejttörést tartalmaz.  

A nyomvonal egy védett ökológiai folyosót keresztez közvetlenül a kiágazás után (patakmeder).  

Itt min. 40 m nyílású műtárgy építése szükséges. 

A tervezett nyomvonalon az S5-ös kapu térségében megállóhely kialakítása javasolt, kitérő 
beépítésével két vágányú megállóként. Így nem csak a főbejárat kapna közvetlen kapcsolatot, hanem 
a RING keleti oldala is, ahol sok érdeklődő érkezik a területre, az állóhelyekre. 

A javasolt végállomás kétvágányú. 
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10.3. ábra HUNGARORING lelátók, kapu és ülőhely kialakítás 
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10.4. ábra Kiválasztott változat – Szilaligeti kiágazás 
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Többlet szerelvény száma Hungaroring kiszolgálásának lehetséges sűrűsége 

 Csúcsidőben Napközben 

0 (többlet szerelvény nélkül) - 60 percenként 
(H8 menetrendjének függvénye) 

1 60 percenként 60 percenként 

2 20-30 percenként  
(H8 menetrendjének függvénye) 

20-30 percenként  
(H8 menetrendjének függvénye) 

10.1. táblázat Kiválasztott változat -  menetidők 

 

A hétköznapi menetrendbe történő beillesztés esetén, a menetidő Deák tértől 38 percre adódik.  

Amennyiben a kiemelt időszakokban (WTCC, F1 Magyar Nagydíj stb.) egy irányában több szerelvényt 
szeretnénk közlekedtetni, annak további feltételei: 

 megfelelő számú tárolóvágány biztosítása a Hungaroring végállomáson 
 tárolóvágány biztosítása a K5-K6 kapu közelében létesítendő megállóhelynél 
 keresztezési lehetőség a Hungaroring 3-4 bejárata környékén 
 térközrendszer kiépítése Szilasliget elágazás és Hungaroring között 

 

Összegezve 

A Tervező javaslata a szilasligeti leágazás megvalósítása. A változat előnyei: rövidebb pályahossz, 
nagyobb tervezési ívsugarak, kevesebb műtárgy, kisebb költség, kevesebb kisajátítás, a versenypálya 
többi tribünjéhez is elérhetőséget biztosít. 

A csömöri szárnyvonal hátránya az első változathoz képest a hosszabb pálya, kisebb tervezési 
ívsugarak, több műtárgy, magasabb költség, több kisajátítás, illetve a versenypályának a főtribün (K7 
kapu) pontjához és a K5 kapunál a B1, B2 tribünökhöz ad elérhetőséget. A csömöri szárnyvonal 
megszüntetésére vonatkozó PIB döntés a csömöri meghosszabbítást tartalmazó előzménytervben 
vizsgált változatot annulálja. 

Nagyrendezvények idején szombat – vasárnap 20 percenkénti közlekedés lehetséges. Ez a pálya 
irányában feltöltési időszakban 180 perc alatt 8000 utas szállítását teszi lehetővé. Az utasszállítás 
csúcsidőszaka, a rendezvények befejezésével a hazaindulás időszaka. Ez az időszak 2-3 órás idő 
intervallumot tesz ki. A főtribün melletti végállomás kétvágányos kétvágányos kialakítása, valamint az 
S5 kijárat melletti megállóhely lehetővé teszi, hogy kétpólusú hazaindulással óránként 5800 utas, 120 
perc alatt 11600 utas haza indulása biztosított. 

A Hungaroring vezetésével közös álláspont, hogy ez a műszaki kialakítás illeszkedik az M3-M31 
összekötő út nyomvonalához és a nagyrendezvények utas szállítását új platformra helyezi. Ilyenre az 
európai pályák egyikén sincs egyelőre példa.  

A Hungaroring az NFM felelősségi körébe tartozó intézmény. Célja továbbra is a programnaptár 
bővítése, közlekedésbiztonsági és edukációs programok indításával. Ez hétköznapi időszakban is 
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generál olyan csoportos, iskolás időpontokhoz kapcsolódó forgalmat, amely a kötöttpályás kapcsolat 
kiépítésének további szükségszerűséget ad. 

10.2. Környezetvédelem 

Táj 

A Hungaroring kiágazás (Szilasligeti kiágazás) területhasználat szempontjából elsősorban beépítetlen 
területeket érint: kisebb részben erdőterületet, nagyobb részben nagyüzemi mezőgazdasági 
szántóterületeket és gyümölcsösöket. 

A terület zöldfelületi rendszerét is a mezőgazdasági művelésű területek mezsgyéi, az azok között 
húzódó földutak mezsgyéi, valamint az érintett tájidegen erdők adják. 

Az új nyomvonal hatásterületén egyedi tájértékről a jelenlegi tervfázisban nincs tudomásunk. 

A kiágazás építése alatt a legnagyobb változást a területhasználatok megváltozása jelenti, hiszen a 
szántóterületek, gyümölcsösök és kis hányadban az erdőterületek helyett egy közlekedési 
infrastruktúra fog kialakulni. A területhasználatok megváltozása természetesen a zöldfelületi rendszer 
megváltozásával is jár: a vizsgált területen csökkenni fog. Az építés alatt egyedi tájérték 
megsemmisülésével nem kell számolni.  

Az építés alatt szintén csökken az erdőterület: a tervezett kiágazás a Gödöllő 80C erdőtagból kb. 10 500 
m2-t, míg a Gödöllő 80B erdőtagból kb. 2 500 m2 -t vesz igénybe. Az előbbi erdőtagnak talajvédelmi, 
míg az utóbbinak faanyagtermelő az elsődleges rendeltetése. 

Az üzemelés alatt a tájban egy új nyomvonalas létesítmény jelenik meg, mely a jelenlegi tájképet 
megváltoztatja. A nyomvonalas létesítmény tájba illesztéséről a későbbi tervfázisokban gondoskodni 
kell. 

Élővilág-védelem 

A kiágazás országos és helyi jelentőségű védett természeti területeket vagy emléket, Natura 2000 
területet nem érint. Az Országos Ökológiai Hálózat elemei közül csak ökológiai folyosó övezetét érinti: 
a főpályából való kiágazás után, mint egy 300 m hosszan az ökológiai folyosó É-i részén vezet keresztül. 

A területen nagyüzemi szántókat, bogyós gyümölcsösöket, földutak mezsgyéit és kisebb részben 
telepített tájidegen erdőket találunk, ahol természetközeli vagy természetes élőhely a fejlesztéssel 
közvetlenül érintett területrészeken már nem található. A vizsgált terület vegetációját a nagyüzemi 
szántóterületek és gyümölcsösök gyomnövényzete alkotja. A tájidegen fafajokból álló erdőrészletben 
pedig az akácosokra jellemző, nitrofil aljnövényzetet az uralkodó.  

Zoológiai szempontból a vizsgált területen általánosan előforduló fajok, és/vagy az emberi jelenlétet 
jól tűrők dominanciája figyelhető meg. A védett és fokozottan védett fajok száma a területen kicsi, az 
előforduló védett fajok nagy része a madarak osztályából kerül ki. A madarak közül elsősorban a 
generalista fajok megjelenésére lehet számítani, úgymint: feketerigó (Turdus merula), tengelic 
(Carduelis carduelis), házi és mezei veréb (Passer domesticus, P. monatus), barázdabillegető (Motacilla 
alba). A vizsgált területtől É-ra és Ny-ra található nagyobb kiterjedésű erdők miatt időnként erdei fajok 
is előfordulhatnak. A terület vadállománya elsősorban apróvadakban gazdag (róka, nyúl), de nem kizárt 
a vaddisznó és az őz jelenléte sem. 
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Az építés fázisában a legjelentősebb hatás a terület növényzettől való megtisztítása lesz az előkészítés 
során. Ebben a fázisban lokálisan a terület biodiverzitásának csökkenésére, a zavarás miatt ideiglenes 
elvándorlásra és barrier kialakulására is számítani lehet. E hatások az élővilág számára elviselhető 
mértékűek lesz, hiszen jelenleg természetes vagy természetközeli élőhelyek és növénytársulások nem 
találhatók a hatásterületen, valamint a területen csak olyan állatfajok megjelenésére lehet számítani, 
amelyek az emberi zavaráshoz, jelenléthez már nagymértékben alkalmazkodtak. 

Az építési fázisban csökken a OÖH ökológiai folyosó övezetének kiterjedése is, mintegy 4500 m2 

nagyságban. 

Az üzemelés alatt várhatóan csak minimális barrier hatásra lehet számítani, hiszen a szóban forgó 
vágányokat csak rendezvények idején vennék használatba, az év nagyobb részében szerelvények nem 
közlekednének rajta. 

Földtani közeg és felszín alatti vizek 

A Szilasliget felőli összeköttetés megvalósításánál, abban az esetben, ha R=550 m ívvel történik a 
kiágazás, az új HÉV pálya 180-280 méter hosszan Kerepes területén kijelölt vízbázis „B” hidrogeológiai 
védőövezetén haladna. Egy R=400 m ívű Szilasligeti kiágazás északabbra lépne ki a HÉV főpályából, így 
ezen megoldás a Kerepesi vízbázis „B” védőövezetét már nem érintené. (Amennyiben a Csömöri HÉV 
vonal meghosszabbítását jelentő változat valósulna meg, annak nincs felszín alatti vízvédelmi 
relevanciája.) 

A vízbázisok1 védelmére vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet tartalmazza. E 
szerint a „B” hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó előírásokra meglévő és új vasúti nyomvonal 
építése korlátozás nélkül engedélyezhető. Tehát ez nem jelent érdemi korlátozást vagy kizárást a 
fentebb említett rövid szakaszokon sem. Ha az illetékes vízvédelmi hatóság a tárgyi vízbázis 
vonatkozásában a jövőben - a jelenlegi előzetes védőövezet kijelöléshez képest – a belső vagy külső 
védőövezet lehatárolását megteszi és ez érintené a Hungaroring kapcsolat nyomvonalát, akkor a 
vasútépítéshez környezeti hatásvizsgálat elvégzése szükséges, és ennek eredményétől függően 
engedélyezhető az új vonal létesítése. A környezetvédelmi, vízvédelmi hatóság az érintett vízbázis 
védőterületen például a csapadékvíz elvezetés megoldásában előírhat hatáscsökkentő intézkedést (pl. 
burkolt árok kialakítását). 

Felszíni vizek 

A Szilasliget felőli összeköttetés felszíni vízfolyást vagy állóvizet nem keresztez; nincs releváns hatása 
felszíni vizekre, vízminőségre.  

Épített környezet 

A kiágazás megvalósítása új létesítményként jelenik meg a környezetben, az épített környezetet 
jelentősen nem befolyásolja. A Hungaroring létesítményeinek megközelítésében betöltendő szerepe 
kedvező. 

  

                                                           
1 A vízbázis védőterület egyben a 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet (Favkr.) 2. számú melléklet szerinti 
„fokozottan érzékeny” (1/a) felszín alatti vízminőségi kategóriát is jelent. 
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Levegőminőség-védelem 

Üzemelés alatt levegőminőség szempontjából számottevő kedvezőtlen hatás nem várható, a felszínen 
vezetett nyomvonal közvetlen közelében léphet fel elenyésző mértékű ágyazati porterhelés 
mindhárom változat esetében (Csömöri kiágazás, Szilasligeti kiágazás és Mogyoródi kiágazás). 

Levegőminőség szempontjából összességében a változatok közt elenyésző különbség van. 
Kismértékben a Szilasligeti kiágazás és Mogyoródi kiágazás tekinthető kedvezőbbnek, mivel ez esetben 
lakóterületek kismértékben, de nagyobb távolságra fekszenek a nyomvonaltól. 

Zajvédelem 

A Hungaroring kapcsolat esetében zajvédelmi szempontból a Mogyoródi kiágazás, a Szilasligeti 
kiágazás is hasonló, ugyanis a tervezett nyomvonal, kellően nagy távolságra kerül a környékbeli lakó 
épületektől.  

A Csömöri kiágazás is megfelelő zajvédelmi szempontból, azonban a nyomvonal jobban megközelíti a 
környező lakóépületeket.  

A várható zajterhelés alapján zajvédelmi intézkedések alkalmazása nem indokolt. 

10.3. Területrendezés, településrendezés 

Kisajátítási jellemzők 

Terület: 112 483 m2 (11,25 ha) telek. 

Költség: 365 579 000 Ft. 

Leírás: Elsősorban beépítetlen területeket (erdő, szántó) érint a beruházás. 

Területrendezés 

Mogyoród 16/2013. (VI. 03.) önkormányzati rendeletével elfogadott településrendezési terve szerint 
a tervezett nyomvonal különleges bányaterületet általános mezőgazdasági területet érint (Má-á) 

Az új egységes HÉSZ-tervezet szerint a tervezett nyomvonallal érintett terület általános mezőgazdasági 
terület (Má-á, Má-f, Má-f-H), valamint K-Trk jelű különleges turisztikai terület és K-HR jelű különleges 
Hungaroring motorsport versenypálya területe övezeti besorolást kapott.  

A szóban forgó tervezett nyomvonal pontosítása után, valamint az új településrendezési terv 
elfogadását követően lehet pontosabb információval szolgálni a terület hatályos övezeti besorolásával, 
illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen távlati elképzelésekkel rendelkezik az adott település. 

Kerepes közigazgatási területén a tervezett nyomvonal gazdasági erdőterületet (Eg), védelmi 
erdőterületet (Ev), általános mezőgazdasági területet (Má-1) és korlátos mezőgazdasági rendeltetésű 
terület övezetét (Má-k1) érinti.  

Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete szerint az 
Má-k1 övezet természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes, megőrzendő extenzív tájhasználatú, 
jellemzően gyepes vagy visszagyepesedő mezőgazdasági területek övezete. 
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A szóban forgó tervezett nyomvonal véglegesítését, illetve alaptérképre illesztését követően lehet 
pontosabb információval szolgálni a terület pontos hatályos övezeti besorolásával, illetve azzal 
kapcsolatban, hogy milyen távlati elképzelésekkel rendelkezik az érintett önkormányzat. 

Fenti információk tájékoztató jellegűnek tekinthetők. 

A tervezett nyomvonal megvalósításához az érintett települések (Mogyoród, Kerepes) 
településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, szabályozási terv) módosítása 
mindenképpen szükséges. 

Érintett területek 

kerepesi szakasz 

 

mogyoródi szakasz I. 

 

mogyoródi szakasz II. 

 

mogyoródi szakasz III. 

 

 

10.5. ábra Érintett területek helyszínrajza 
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10.4. Forgalmi értékelés 

A versenypályát  

- közúton Szilasliget, Mogyoród felől közelíthető meg 
- autóbusszal Mogyoród illetve Budapest felől 
- különjárati autóbuszokkal 
- HÉV-vel Szilasliget illetve a korábban időszakosan működő Hungaroring elnevezésű HÉV 

megállóhelyek felől. 

A versenypályát és a nézőteret (ülő- és állóhely) számos bejáraton keresztül lehet megközelíteni. A 
létesítményben 36.375 fő részére van biztosítva ülőhely (a hivatalos adatok szerint 70.000 néző tudja 
a versenyeket élőben megtekinteni). A pálya keleti oldalában állóhelyek vannak biztosítva a szurkolók 
részére. A következő ábra illusztrálja az ülőhelyek elosztását. 

 

10.6. ábra A Hungaroring pályavezetése és az ülőhelyek száma (piros körrel a bejáratok) 

(Forrás: http://www.oxxoracing.com/truckrace-versenynaptar) 

Az ábrából látható, hogy a főlelátó oldalán van a legtöbb ülőhely kialakítva, melyet a főbejáraton, 8-as, 
7-es és 6-os kapukon keresztül lehet megközelíteni. A főlelátóhoz 29.441 ülőhely tartozik. Az ide 
tartozó bejáratokat a 301-es úton keresztül közelíthető meg, ahol a Volánbusz Zrt. 321-es autóbusz 
járata közlekedik (versenyszezonon kívül az autóbusz nem érinti a pályát). 

Az 5-ös kapunál található szektorban 1.998 ülőhely van biztosítva, melyet az 5-ös kapun keresztül 
közelíthető meg. Az ülőhelyek mellett állóhelyek vannak kialakítva. Ezt a szektort még a 3-as számú 
kapu felől is meg lehet közelíteni. A kapu a Vízipark utca mellett helyezkedik el, ahol ma jelenleg nincs 
közösségi közlekedés. 

Főbejárat 

8,7 kapuk 

5-ös kapu 

2-es kapu 

6-os kapu 

3-as kapu 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

241 

Az északi oldalban 4.936 ülőhely van kialakítva, amelyet a 2-es jelzésű kapun keresztül lehet 
megközelíteni. Hasonlóan az 5-ös kapunál, ezt is a Vízipark utca felől lehet megközelíteni, ahol ma 
jelenleg nincs autóbusz közlekedés. 

Az állóhelyek döntő többsége az 5-ös kapunál található szektorban van kialakítva, de további állóhelyek 
vannak kialakítva az északi oldal és az 5-ös kapu közötti részben. Az állóhelyekre hivatalosan 33.625 főt 
lehet beengedni, de a Formula 1-es rendezvények idején ennél több néző is helyet tud foglalni. 

A Hungaroring  jelenlegi forgalma 

Esemény Időpont 
Napok 
száma 

Nézőszám 
 összes nap 

Nézőszám 
max.nap Adat 

Formula 1 Magyar Nagydíj 
2017 2017. július 28-30. 4 186 000     73 000     2015 
WTCC 2017 2017. május 13-14. 2 35 000     18 000     2015 
DTM 2017 2017. június 16-18. 3 30 000     15 000     2015 

ETRC 
2016. augusztus 26-
28. 3 32 000     15 000     2016 

Nyári tábor a 
Hungaroringen! 2018. június 19-30. 10 

                                
500     

                              
50       

Pickup 4x4 Fesztivál 2017. július 8. 1  1 000      1 000       
Hungaroring Classic 2017 2017. 09.29-10.01. 3  2 000     1 000       

Vezetéstechnika oktatás   240  7 200     
                              
30       

Pályalátogatás   345   6 900     
                              
20       

Élményvezetés havi 2 alkalom 24 
                                
720     

                              
30       

Dolgozó   240 4 800     
                              
20       

Mogyoródi Aquaréna 
június 3.-
szeptember 3. 92  157 714     

                        
3500       

becslés   
Összesen 
(év) 463 834         

    Átlag (nap) 1 271         
10.2. táblázat  Hungaroring és környezetének várható becsült utasforgalma 
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10.7. ábra  A terület összes várható mobilitás igénye 

 

10.4.1. Hungaroring tervezett eljutási idők 

A Hungaroring megközelítésére 3 változatot vizsgáltunk az előzőekben, és ebből a kiválasztott 
szilasligeti kiágazás változat került kidolgozásra, amely a következőekben kerül bemutatásra: 

 

Kiválasztott Változat 

Ebben a változatban a vonatok a Déli pályaudvartól Szilasligetig a M2G nyomvonalán haladnak. 
Szilasligetet elhagyva a vonatok új nyomvonalon érik el a pályát keleti irányból. A tervezett 
nyomvonalon 1 megállóhely (5-ös kapu) és 1 végállomás épül meg a főlelátóhoz közel. 

 
10.8. ábra A Belváros és a Formula 1 helyszíne közötti tervezett eljutási lehetőségek és menetidők 

A szilasligeti ágon érve el a Hungaroringet 7 alkalommal kell a szerelvényeknek megállniuk utascsere 
céljából. 

A jelenlegi eljutási lehetőségekhez képest a tervezett nyomvonalon történő eljutás gyors, kényelmes 
és átszállásmentes. 

A Hungaroring jobb kiszolgálását a Szilasligeti kiágazás biztosítja, mivel ebben az esetben 2 helyszínen 
állnak meg a szerelvények.  

A következő ábrán a kiválasztott változatot mutatjuk be.  
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10.9. ábra  Hungaroring megközelítési lehetőségének vizsgálta 

10.5. Költségek 

A költségek a következőképpen alakulnak a szilasligeti kiágazásra: 

ezer Ft  
Biztosítóberendezés 952 700 
Energiaellátás 690 000 
Építészet 21 600 
Kisajátítás 371 194 
Közművek 26 400 
Műtárgy 600 000 
Útépítés/Forgalomtechnika 43 200 
Vasút 2 652 000 

Összesen 5 357 094 
10.3. táblázat  Hungaroring szárnyvonal költségbecslés 
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11. Építészet 

11.1. Épületek és építmények átfogó vizsgálata 

Az M2 metró Gödöllői HÉV-vel történő összekötése a korábbi HÉV vonali épületek  –forgalmi, üzemi-, 
üzemeltetési  és energiaellátó épületek -  további sorsának kérdéseit is felveti. 

Az épületállomány rendkívül vegyes. Vizsgálatukat, értékelésüket a korábbi RMT-ét (2014) megelőző 
DET – döntés-előkészítő munkarész adatlapjai egyenként tartalmazzák. Azokat az épületeket, melyek 
funkciójukat vesztik, valamint állapotuk, elhelyezkedésük, stb. miatt további megőrzésük, fenntartásuk 
nem értelmes, bontásra javasoltuk. 

A jobb állagú, nemrég felújított épületek esetében mérlegelni lehet a jelenlegi épület értékesítését.  

Az épületek vizsgálata során néhány esetben a meglevő épületek védettsége-, építészeti minősége 
teszik indokolttá a felhasználást, melyekre javaslattal élünk. 

A H8 és H9 vonalak épületeinek és építményeinek listáját a következő táblázat tartalmazza: 

 

megállóhely jele kép épületek intézkedés 

Pillangó utca M2 - 10  metro állomás megmaradó 

Örs vezér tere -  
M2 végállomás M2 - 11  metro állomás megmaradó 

Örs vezér tere – 
HÉV végállomás 
hrsz. 38218/2 

H8-01 

 

HÉV végállomás 
105 m2 épület 

esetleg értékesítés 
idegen funkcióra 

Rákosfalva 
Bp. XVI. Veres 
Péter út 
hrsz:39217/1 

H8-02 esőbeálló új, egységes 
esőbeállók 

Nagyicce 
Bp. XVI. Veres 
Péter út 
hrsz:100709/1 

H8-03 273 m2 állomás -
épület 

esetleg 
felújítandó, új 

funkció: 
vendéglátás; B+R 

pont (szerviz, info) 
büfé 
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megállóhely jele kép épületek intézkedés 

Nagyicce 
hrsz:100847   233 m2  

F+1 lakóépület 
bontandó, 

úthajlatban  új P+R  

Sashalom 
Bp. XVI. Veres 
Péter út 
hrsz.:102097 

H8-04 
98 m2 

épület (jelenleg 
üzlet) + esőbeálló 

bontás, helyette új 
esőbeálló/pavilon 

Mátyásföld 
repülőtér 
Bp. XVI. Veres 
Péter út 
hrsz.:106062 

H8-05 61 m2 
épület 

bontás, helyette új 
esőbeálló/pavilon 

Mátyásföld, Imre 
utca 
Bp. XVI. Veres 
Péter út 
hrsz.:106062 

H8-06 104 m2 épület bontás, helyette új 
esőbeálló/pavilon 

Mátyásföld alsó 
hrsz.: 106062 H8-07 esőbeálló új, egységes 

esőbeállók 

Cinkota állomás 
hrsz.: 116177/5 

H8–08 
H9-01 

363 m2 épület, 
egyéb épületek 

külön 
29 m2 torony 

 

bontás, ill. 
értékesítés;                  

új, járműteleppel 
közös üzemi és 

szoc. épület 
torony  esetleg 
megőrzendő (?) 
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megállóhely jele kép épületek intézkedés 

Ilonatelep 
hrsz.: 1271(?) H8-09 1 esőbeálló bontás, helyette új, 

egységes esőbeálló 

Kistarcsa kórház 
hrsz.: 1640/35(?) 

 
H8–10 

 

esőbeálló 
 

bontás, helyette új, 
egységes esőbeálló 

Kistarcsa 
Hunyadi u. 2. 
hrsz.:  
1640/35 

 
H8–11 

 

épület 
185 m2 

bontás, helyette új 
pavilon 

Zsófialiget 
(Kistarcsa), 
Szabadság u. 
hrsz.. 442 

 
H8–12 

 
37 m2 esőbeálló 

bontás; helyette 
egységes, új 

esőbeálló 

Kerepes 
hrsz.: 2529/15 

 
H8–13 

 

cca 174 m2  
F+1 épület 

fszt.:  eredeti 
funkció  marad + 

vendéglátás 
emelet:  

szolg.lakások 
maradnak 

Épület eredeti 
formában helyre-

állítva, helyi  
védelemre javasolt           
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megállóhely jele kép épületek intézkedés 

Szilasliget 
(Kerepes külter.) 
hrsz.:04/2 

 
H8–14 

 

 35 m2 esőbeálló+ 
jegypénztár 

bontás (?) 
helyette egységes, 

új esőbeálló 

Mogyoród 
2146.Vasút u. 3. 
hrsz.: 533 

 
H8–15 

 

33/150 m2  
állomás+ szolg. 
lakás, esőbeálló 

értékesítendő, 
idegen hasznosítás  

esetén felújítva  
(hotel?) 

Tölgyes 
(Mogyoród) 
hrsz.: 128/1,2,3 

 
H8–16 

 

 

esőbeálló új, egységes 
esőbeállók 

Gödöllő, Erzsébet 
park 
hrsz.: 290/3 

 
H8–17 

 
20 m2 esőbeálló új, egységes 

esőbeállók 

Gödöllő,  
Szabadság tér 1.  
hrsz: 412 

 
H8–18 

 

cca 308 m2 
épület 

helyi védettség 
 

fszt. felújítva,  
szolgáltatás + 
vendéglátás 

emelet idegen 
funkció (szolg., 

iroda) 
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megállóhely jele kép épületek intézkedés 

Gödöllő,  
Palota kert 
hrsz.: 5913 

 
H8–19 

 

 

cca 162 m2 
épület 

 
bontás (?) 

helyette egységes, 
új esőbeálló 

 

Gödöllő,  
Palota kert  
hrsz: 5908, 5909 

 

 
 

 

lakóépület 
helyi védelem 

 
idegen 

tulajdonként 
felújítva 

hasznosítandó 
 

Gödöllő,  
Palota kert 
hrsz: 5913 
 

 
 
 

HÉV remiz 
helyi védelem 

 
idegen 

tulajdonként 
felújítva 

hasznosítandó 

Gödöllő, vá. 
hrsz.: 5913 

 

 
H8–20 

 

93 m3 épület, 
esőbeálló 

 

bontás, helyette új, 
egységes esőbeálló 

Árpádföld 
Bp. XVI. 
Árpádföldi út 
hrsz.:115159 

 
H9-02 

 

75 m2 épület, 
szolg. 

lakás+bizt.ber.  
 

bontás, helyette új, 
egységes esőbeálló 
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megállóhely jele kép épületek intézkedés 

Szabadságtelep 
hrsz.:115159 

H9-03 
 

3 m2 esőbeálló 
 

bontás, helyette új, 
egységes esőbeálló 

Csömör 
hrsz.: 902/7 

 
H9-04 

 

2*175 m2  F+1 
épület 

helyi védelem 

fszt. felújítva, 
eredeti 

funkció+vendégl. 
emelet idegen 

funkció 
 

 

 

   ÁRAMÁTALAKÍTÓ ÉPÜLETEK 

Nagyicce 
1163. Bp. 
Nagyicce sor  
1-2. 
Hrsz.: 100709/1 

BKV 
Zrt. 

 

 

622 m2 
áramátalakító 

épület; 
233 m2 iroda-

toldalék  

fszt. csarnokrész felújítva, 
toldalékok elbontva; 

csarnok jellegű 
hasznosítás* (klub, piac) 

Kavicsbánya 
(Cinkota) 
2146. Furmint 
u. 49-65 
hrsz.: 1254/3 

BKV 
Zrt. 

 

 

376 m2 épület 
 

bontás, kis új üzemi 
épülettel helyettesíthető 

(konténer) 

Mogyoród 
2146. Munkácsy 
M. u. 
hrsz.: 1480/4 

BKV 
Zrt. 

 

 

196 m2 épület 
 

bontás, kis új üzemi 
épülettel helyettesíthető     

(konténer) 
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Gödöllő,  
2100 Palotakert 
hrsz.: 5908 
 

BKV 
Zrt. 

 

 

394 m2 épület 
helyi védelem 

felújítva, új hasznosítás* 
(club, vagy üzlethg.) 

 

11.2. Új létesítmények ismertetése 

A 2-es metró-gödöllői HÉV összekötése projekt kapcsán a számos épületbontás mellett új épületek, 
építmények is létesülnek. A Fehér úti járműtelepen minimális hozzáépítés, a Cinkotai járműtelepen 
teljes újjáépítés tervezett.  

A tervezett felszín alatti állomások (Sashalom-Thököly út, Mátyásföld-Jókai utca) a felszínen is 
megjelennek fedett bejárati felépítmények formájában. A felszínen is megjelenő megállók /állomások 
eltérő karakterű és léptékű városrészekben jelennek meg. Ezekre az eltérő helyzetekre, eltérő 
építészeti megoldások jelentik a megfelelő választ. Fontos hogy az eltérő helyzetekben is egységes 
építészeti arculattal (azonos anyaghasználat, rokonítható, letisztult formavilág, vonalas létesítményre 
utaló hosszúkás arányú, tárgyszerű tömegekkel) legyenek megfogalmazva ezek az épületek.  

Az épületbelsőben a 4-es metró állomásain már kipróbált és ott helytálló, korhű, visszafogott 
anyaghasználat indokolt. A tervezett felületi anyagok: látszóbeton, mosható, festett, fényes fal- és 
mennyezetfelületek, rozsdamentes acél burkolatok és fogódzók, keret nélküli üvegkorlátok, világos-
szürke gránit padlóburkolat, stb…A visszafogott belsőépítészet teret enged és érvényesülni hagyja a 
ma már nélkülözhetetlen utastájékoztató-elemeket, információs felületeket. 

Városképi szempontból az Egyenes utca ltp. megálló jelenti a léptékváltás határát. Előtte Rákosfalva 
megálló épített környezete még nagyvárosias, utána Sashalom, Thököly út megálló már kisvárosias 
beépítésű. Előbbi esetén 10 emeletes panelek, utóbbi esetén földszintes, magastetős, kertes, családi 
házak határozzák meg a beépítés léptékét, jellegét.  

Az Örs vezér terén a nagyvárosias beépítés ( nagy, magas épületek – széles utak – tágas terek) lehetővé 
teszi a magasvezetésű vasút integrációját a városi struktúrába. Az állomás megemelt szinten, látvány 
szempontjából kitűntetett helyen kerül megépítésre, ezért az építészeti megfogalmazás itt egy 
nagyvonalú, attraktív kortárs épületet igényel, magas minőségű (időt álló és esztétikus) 
anyaghasználattal, részletképzésekkel. 

Az Örs vezér terétől egészen Rákosfalva állomásig folyamatos zajvédő szerkezet kiépítése szükséges a 
Kerepesi út északi oldalán húzódó lakóépületek védelmében. A zajvédő szerkezeteknek a magas 
épületek miatt a felfelé terjedő hangokat is le kell tudni árnyékolni, ezért a szokványos zajvédő falak 
itt nem jelentenek megoldást. A több száz méter hosszúságban kiépítendő szerkezetnek az akusztikai 
funkción túl esztétikai minőséget is kell képviselnie. 
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11.1. ábra Rákosfalva mh. utcakép 

 

Kertvárosias beépítés esetén (Sashalom, Mátyásföld városrészek) a metró tervezett bejárati épületei 
mind keskeny, hosszúkás, 1 szintes épülettömegekkel jelennek meg a felszínen, ezzel is igazodva az itt 
mérvadó léptékhez, továbbá keresve a rokonságot a külső szakaszokon megjelenő, felszín feletti 
megállók peronfedéseivel. A rokoníthatóság azonos anyaghasználattal, formavilággal és 
arányrendszerrel teremthető meg. Mindvégig vezérelv volt a tervezés során csak a szükséges, lehető 
legkisebb felszíni beavatkozás. Ezért is a liftek peronkapuit és azokhoz tartozó előtereket inkább a 
felszín alatti műtárgyban alakítottuk ki, hogy ne a felépítmények alapterületét növeljük tovább. 

 

 

11.2. ábra Jókai utca mh. utcakép 

 

Megj.: A tervezett felszín alatti megállók konkrét építészeti kialakítása az adott megállókra vonatkozó 
műleírási fejezetekben került kifejtésre. 

A Cinkotától Gödöllőig terjedő szakaszon 12 db felszíni megálló létesül, beleértve a végállomást is.  

Feszín feletti megállók tervezett peronfedése: 

A felszíni megállók peronjain, egységes megjelenésű, tipizált esővédő tetők kerülnek kiépítésre, a 
megálló forgalmához arányosan méretezett hosszúságban. A tetők minden egyes állomáson eltérő 
helyszínrajzi szituációban fordulnak elő, ráadásul a megállóhelyek várható forgalma nagyságrendileg is 
eltérő lehet. Az eltérő forgalmú megállókhoz 4 féle hosszúságú tetőt rendeltünk hozzá (9 / 18 / 27 / 54 
m hosszú). Az eltérő hossz mellett a szélső- és középperonos elrendezéshez is alkalmazkodni kell 
tudniuk a tetőformáknak.  
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állomás 
peron 
elrendezés 

forgalom  
(utas/nap) kereskedelem 

javasolt peronfedés 
típus 

darab-
szám 

 

11.1. táblázat Peronfedések 

Indokolt esetben a tető a peronra vezető lépcsőket és lifteket is lefedi (Cinkota, Gödöllő Szabadság 
tér). Az eltérő szituációkat csak is egy egyszerű, de karakteres, jelszerű formával lehet rugalmasan 
lekövetni. 

A részletképzés, anyaghasználat mindig azonos: 

A fém burkolatú, tárgyszerű építmények hátsó térelhatároló fala, a felszín alatti állomások 
felépítményeivel analóg módon keret nélküli, szélárnyékot adó üvegfalak. A peronfedések üvegtető 
fedésük által világos, barátságos teret adnak a várakozáshoz. A tárgyszerű formálást segítendő a 
tetőszerkezet perforált fémlemezzel van körbeburkolva, ami érdekes, vibráló fényhatást eredményez 
és a napvédelemben is hathatósan közrejátszik. Az egyszerű megjelenést a fehér színű fémlemez 
burkolat és a sötét-színű fém felületek (pl. oszlopok, lábazat) kontrasztja gazdagítja. A tárgyszerűséget 
a minden egyes megállónál azonosan és jól felismerhető módon megjelenő részletképzés, információs 
elemek, padok, világítás tudják tovább erősíteni és egy magasabb esztétikai szintre helyezni. Ez a fajta 
minimalista formálás megköveteli mind a tervezésnél, mind a kivitelezésnél a részletek műszakilag és 
esztétikailag is magas színvonalú kidolgozottságát. 
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11.3. ábra Kistarcsa megállóhely peronfedés látványterve 

A peronok védelmét (kiesés, bemászás) 1,2 m magas visszafogott megjelenésű fém korlát biztosítja. Az 
ennél magasabb lehatárolás már ellenérzést keltő, a kisvárosias léptéktől idegen volna. A peronok 
megvilágítása a perontetők oszlopainak továbbsorolásával lehetséges úgy, hogy azok összetartozó 
elemként, egységes megjelenést adjanak. A lámpaoszlopokba egyúttal a hangszórókat is integrálni 
lehet úgy, hogy az vandál-biztos és esztétikus is legyen. Fontos és koncepcionális elhatározás, hogy 
ezek a kiegészítő, de nélkülözhetetlen elemek (korlátok, lámpaoszlopok) a perontetőkkel együtt egy 
összehangolt, egységes arculatot adjanak, továbbá a párhuzamosan futó BKK projektekkel (pl. V1, V3) 
is rokonságot mutassanak. 

 

11.4. ábra Kerepes mh. 27 méter hosszú peronfedés látványterve 
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11.5. ábra Mogyoród mh. 18 méteres peronfedés látványterv 

11.3. Felújításra javasolt épületek részletes ismertetése 

Meglévő HÉV épületek újrahasznosítása: 

A meglévő HÉV vonalán több értékes és/vagy védettsége okán kötelezően megtartandó épület 
található, melyek újrahasznosítás általi felújítása, belső átalakítása lehetne a legkedvezőbb megoldás 
a meglévő értékek megőrzésére. 

H8-3  :  NAGYICCE megállóhely, meglévő HÉV-állomás épület 

H8-13  :  KEREPES állomás, meglévő típus HÉV-állomás épület 

H8-18  :  GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR megállóhely, meglévő típus HÉV-állomás épület – helyi védett 

H9-04  :  CSÖMÖR végállomás, meglévő HÉV-állomás épület – helyi védett 

  Nagyicce megállóhely 

H8-3  :  NAGYICCE megállóhely 

Bp. XVI. Veres Péter út 

hrsz:100709/1 

Az épület funkciója teljes egészében megszűnik;  a peronok a  Bp. XVI. Veres Péter út - Thököly u. – 
Talpfa köz által közbezárt, háromszög alakú területhez kapcsolódóan helyezkednek el a terepszint 
alatt. (A területen jelenleg lakóház található, ezt a P+R parkoló létesítése miatt elbontani szükséges.) 
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A jelenlegi  HÉV állomás épülete az 1930-as évek  Bauhausos vonalvezetését idézi (1953 évi 
törzskönyvezésű). Kismértékben át lett építve, de fő stílusjegyeit megőrizte.  Az épület DK-i vége 
későbbi toldalék, az újonnan beüvegezett helyiségek helyén feltételezhetően nyitott-fedett várakozó 
lehetett. 

HASZNOSÍTÁS: 

Az épületet kerékpáros bázisként javasoljuk felújítani: kerékpáros üzlet, szervíz, pihenőhely, valamint 
az ehhez kapcsolódó vendéglátóhely funkcióját tudná hasznosan betölteni. 

A funkcióhoz tartozó minimális parkolóhelyek az utca mentén biztosíthatók. 

 

MEGLÉVŐ SZERKEZET:  

Tégla tartófalak (hossz-főfal) kiváltásokkal, sík betonfödém (valószínűleg monolit vb.)  

Előtető  a  Bauhaus-stílusnak megfelelően előreugró, vékonyabb lemez; szintugrással.  

Lapos tetőn feltehetőleg bit. lemez szigetelés; külső csapadékvíz-elvezetéssel. 

Vakolt-festett tégla falak, festett betonlábazat;  fa nyílászárók,  a forgalmi helyiségben 1 rtg. üveggel; 
az irodák egy részében hőszigetelő üvegezésre cserélve.  

ÁLLAPOT: 

Az épület teljes felújításra szorul. A homlokzaton táskásodás-, vakolathiány jelzi a nedvesedés nyomait. 
Kábelcsatorna fut körbe az épület előtt, a sínek előtti oldalon, a fedlapok töröttek, balesetveszélyesek. 
Szigetelés elavult. 

FELÚJÍTÁS: 

Elsősorban a szigeteléseket kell pótolni-, kiegészíteni, felújítani (tető-, lábazat-, padló). Megoldandó a 
tető vízelvezetése, ill. a csapadékvizek bekötése is. A falakat fehér hőszigetelő vakolattal újítjuk fel. Az 
oszlopok színezhetők pl. terrakotta színűre (Bauhaus szerinti színek). 

A lábazat eltávolítandó, új, hőszigetelt+kőburkolattal ellátott lábazatra cserélendő. 

A padló rétegrendje talajnedvesség elleni szigeteléssel látandó el az új funkcióknak megfelelően. A 
tetőre pvc anyagú leplesített, leterheléssel rögzített új szigetelést javasolunk. 

Szolgáltató célú hasznosítás esetén a nyílászárók fém anyagúra történő cseréje indokolt 
(antracitszürke). A térbútorok-, kiegészítők rozsdamentes acél, ill. műkőbeton, minimalista 
vonalvezetésűek legyenek. 

H8-13  :  KEREPES állomás 

Kerepes, Szabadság út 

hrsz.: 2529/15 

Az épület 1905-ös törzskönyvezésű, egytraktusos, hosszfalas szerkezetű MÁV típusépület. A tömeg- és 
homlokzati kialakítás erős rokonságot mutat a MÁV HÉV I. típusú épületeivel (az elemek hasonlóak). 
Helyi védettségre javasoljuk. 
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A földszinten szolgálati helyiségek-, valamint jelfogó helyiség találhatók, az emeletet két szolgálati 
lakás foglalja el. A pincét a lakók használják. A földszinten egy különálló, kerti bejáratú lakóegység is 
található (ennek megszüntetését javasoljuk.)  

A tetőtér beépítetlen. 

SZERKEZETE: 

Alápincézett, a pince téglaboltozatos, és nyirkos. A szellőzők a bejárati ajtók előlépcsőin keresztül 
működnének, de a nyílások zömmel le vannak zárva. 

Teherhordó szerkezete valószínűleg nagyméretű tégla falazat (falvastagság: 50 cm),  feltételezhetően 
acélgerendák közötti téglabetétes (poroszsüveg) födémmel. 

A lépcsőkar faragott kő fokokkal, és egyedi kovácsolt vas korláttal rendelkezik, a pincébe falépcső 
vezet. A tetőszerkezet hagyományos ácsolt, állószékes fedélszék, jó minőségű és jó állapotú. 
Homlokzata vakolt, az ablakok vakolat-keretezésűek.  A tető mindkét végfal felé kontyolt, a középrizalit 
felett faragott fa-díszítéses oromfal, kontyolva. 

Homlokzati nyílászárók: kapcsolt gerébtokos, hatosztatú ablakok (felújítást igényelnek). 

Az épület-típushoz az archív képek tanúsága szerint faragott fa tornácok csatlakoztak, fedett-nyitott 
váróként. (ld. Csömör)  

FELTÉTLENÜL MEGŐRZENDŐ ÉPÜLET-TARTOZÉKOK: 

Korlátok, lámpa az épület sarkain (MÁV típus, üvegbúrával) 

Ablakok vasalatai, sima üvegezése (2*1 rtg.)  
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Kerepes állomás 

Az épület a korabeli MÁV HÉV I-oszt.típusú épületek csak néhány részletben különböző példánya. 
Eredeti megjelenésében, anyagainak megőrzésével javasoljuk felújítani. 

FUNKCIÓ: 

A földszintre a lakás és az üresen álló raktár  helyére vendéglátó létesítményt javasolunk, visszaépítve 
az eredeti fedett-nyitott tornácot. 

A fennmaradó területen elhelyezhetők a forgalmi szolgálat-, és a biztosítóberendezés (technika) 
helyiségei. A lakásokat a szükséges felújítást követően megtartásra javasoljuk. 

 

H9-04  :  CSÖMÖR végállomás 

hrsz.: 2529/15 

Az épület 1905-ös törzskönyvezésű, egytraktusos, hosszfalas szerkezetű, a kerepesivel megegyező 
MÁV típusépület, mely helyi védettséget élvez. A tömeg- és homlokzati kialakítás erős rokonságot 
mutat a MÁV HÉV I. típusú épületeivel. 

A földszinten szolgálati helyiségek találhatók, az emeletet két szolgálati lakás foglalja el. A pincét a 
lakók használják. A földszinten külön, kerti bejáratú lakóegység is található, jelenleg nem lakják (ennek 
megszüntetését javasoljuk.) A tetőtér beépítetlen, a lakók tárolóként használják. 

SZERKEZETE: 

lásd: Kerepes-i állomásépületnél 

 

Az épület-típushoz az archív képek tanúsága szerint faragott fa tornác(ok) csatlakoztak, fedett-nyitott 
váróként. 

FELTÉTLENÜL MEGŐRZENDŐ ÉPÜLET-TARTOZÉKOK: 

Oromfali díszítés, címer, vakolatdíszek, korlátok, kőlépcső, falépcső 

Ablakok vasalatai, sima üvegezése (2*1 rtg.)  
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Az épületet eredeti megjelenésében, anyagainak megőrzésével javasoljuk felújítani. 

FUNKCIÓ: 

A földszintre a lakás és az üresen álló raktár  helyére vendéglátó létesítményt javasolunk; visszaépítve 
az eredeti fedett-nyitott tornácot. 

A fennmaradó területen elhelyezhetők a forgalmi szolgálat-, és a jelenleg különálló épületben levő 
biztosítóberendezés (technika) helyiségei. Az emeleti lakásokat megtartásra javasoljuk (felújítást 
követően). 

A HÉV csömöri szárnyvonalának megszüntetése esetén felmerül az épület értékesítésének lehetősége 
is (pl. önkormányzati tulajdonba helyezése). 
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12. Ráhordó hálózat 
A 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésével a felszíni hálózat jelentős átalakításával számolunk. A 
Kerepesi út – Veres Péter út tengelyében a jelenleginél sűrűbb és közvetlen belvárosi elérést biztosító 
városi-elővárosi gyorsvasút szignifikáns szolgáltatási színvonal növekedést jelent. A fejlesztés hatására 
a Veres Péter úti tengely környezetében jelentős elszívó hatás érvényesül az autóbusz hálózatról. Ez az 
elszívó hatás a Veres Péter úttól északra a Rákosi út vonaláig érvényesül, míg a Veres Péter úttól délre 
a lakott terület döntő részén érvényesül ez a hatás. 

A legnagyobb átrendeződés várhatóan Mátyásföld központjában jelentkezik, ahol észak felől a 
Centenáriumi lakótelep, dél felől pedig a XVII. kerület felől érkező autóbuszok elérik a Veres Péter utat, 
és a jelenlegi állapotban Örs vezér teréig közlekednek. 

Az érintett térség viszonylatainak funkcióelemzése 

44-es viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Kerepesi út – Veres Péter út – Baross Gábor út – Centenáriumi 
lakótelep 

Elsődleges feladata közvetlen, átszállásmentes kapcsolat biztosítása a Centenáriumi lakótelepen élők 
számára az Örs vezér terével és az M2-es jelzésű metróval. Útvonalán érinti még a XVI. kerületben 
található Egyenes utcai, Lándzsa utcai és Jókai Mór utcai lakótelepet. Ezen kívül feladatai közé tartozik 
a Kerepesi út – Veres Péter út kevésbé jelentős mértékű helyi forgalmának kiszolgálása is. 

45-ös viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Kerepesi út – Veres Péter út – Hősök fasora – Újszász utca – Somkút 
utca – Vidám vásár utca – Batthyány Ilona utca – Gazdaság utca – Georgina utca 

A viszonylat elsődleges feladata Cinkota déli része és az Újszász utcai térség kiszolgálása. Ezen 
túlmenően a Veres Péter út belső és a Kerepesi út külső szakaszán a 44-es viszonylattal közösen 
szolgálja ki a helyi igényeket, valamint két az említett viszonylat által érintett lakótelepet és az 
Egyetemet. 

276E viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Kerepesi út – Veres Péter út – Bökényföldi út – Cinkotai út – 
Rákoscsaba Újtelep 

A viszonylat két eltérő funkciót lát el, egyik a XVII. kerületben található Rákoscsaba Újtelep városrész 
kiszolgálása és az Örs vezér terével történő kapcsolat megteremtése. A XVI. kerületi szakaszon a 44-es 
és 45-ös viszonylattal megegyezően helyi feltáró funkciót is ellát, eléri Erzsébet liget városrészt, ahol a 
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi kara is található. 

176E viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Kerepesi út – Veres Péter út – Bökényföldi út – Cinkotai út – 
Rákoscsaba Újtelep 

A viszonylat a 276E jelzésű autóbusz kisegítő járata, amely csak csúcsidőben közlekedik. 
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244-es viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Füredi utca – Rákosi út – Mátyás király utca – Centenáriumi lakótelep 

A viszonylat fő funkciója a Centenáriumi lakótelep kiszolgálása az Örs vezér terével történő közvetlen 
kapcsolat biztosítása együtt a 44-es viszonylattal. A viszonylat létrejöttét a Veres Péter úton és a 
Kerepesi úton jelentkező dugók elkerülése indokolta, amelyek miatt a 44-es viszonylat menetideje 
nagymértékben megnőtt. Viszonylatvezetése a kevésbé forgalmas Rákosi út miatt kedvezőbb. A külső 
Körvasút szintbeli keresztezése a vonal menetidejét nem befolyásolja az igen ritka vonatközlekedés 
miatt. A Rákosi úton megjelenő helyi utazási igények kiszolgálásában is részt vesz. 

144-es viszonylat:  

A járat útvonala: Örs vezér tere – Füredi utca – Vezér utca – Fogarasi út – Csömöri út – Rózsa utca – 
Rákosi út – Mátyás király utca – Csömöri út –János utca 

A viszonylat a Rákosi út helyi forgalmi igényei mellett a Rákosi út – Mátyás király utca –Csömöri út – 
János utcai terület kiszolgálását biztosítja. A Csömöri út és a Rákosi út között észak – déli irányú eljutást 
is biztosít. A viszonylat hosszú utat jár be, a Rákosi út – Csömöri út közötti távolságot háromszor teszi 
meg. 

174-es viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Füredi utca – Rákosi út – Szlovák út – Ostoros út – Cinkota 

A viszonylat csak csúcsidőben közlekedik. A Rákosi úton helyi utazási igényeket elégít ki. Elsődlegesen 
az Ostoros út mellett Cinkota északi részén megjelenő utazási igényeket szolgálja ki, egyszersmind 
megteremti az átszállásmentes kapcsolatot az Örs vezér terével. 

31-es viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Füredi utca – Fogarasi út – Csömöri út – Árpádföld 

A Csömöri út legforgalmasabb és legfontosabb viszonylata. Az Árpádföldön élőknek ad átszállásmentes 
közvetlen kapcsolatot az Örs vezér terével. A Csömöri úton kifelé haladva a forgalma csökken. 
Árpádföld feltárásán túl a Csömöri út térségének helyi forgalmi igényeit is ellátja. 

131-es viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Füredi utca – Fogarasi út –Csömöri út –János utca – Csömöri út- 
Szlovák út – Rákospalotai határút – Pálya utca 

A viszonylat feladata a Rákospalotai határút és a János utca valamint a Szlovák út menti területek 
kiszolgálása. A Csömöri úti szakaszán a 31-es járat mellett forgalma jelentősen alacsonyabb. Forgalma 
a Fogarasi úti szakaszon legnagyobb. 

231-es viszonylat: 

A járat útvonala: Örs vezér tere – Vezér utca – Fogarasi út – Pálya utca – Késmárk utca – Apolló utca – 
Rákospalota, Széchenyi tér 

A viszonylat elsődleges feladata a XV. kerülettel való kapcsolat megteremtése, XVI. kerületi szakasza 
viszonylat rövid. Útvonala a 31-es és a 131-es viszonylattal párhuzamos a Pálya utcáig, onnan a 
Rákospalotai határútig a 131-esével megegyező. A Pálya utca mellett található kisebb lakótelepen 
élőknek biztosít kedvező eljutást az Örs vezér tere felé. 
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130-as viszonylat: 

A járat útvonala: Puskás Ferenc stadion – Fogarasi út – Csömöri út – György utca – Rákospalotai határút 
– Szentmihályi út – Rákospalota 

A viszonylat jelentősége az utóbbi években jelentősen csökkent, más viszonylatok vették át szerepének 
egyes részeit. A Fogarasi út belső szakaszán a 80, 80A jelzésű trolibuszokkal, a Csömöri úton a 31-es 
autóbusszal azonos feladatot lát el. A XV. és a XVI. kerület külső területei között fellépő utazási 
igényeket elégíti ki a 231-es és a 46-os és a 175-ös viszonylattal együtt. 

277-es viszonylat: 

A járat útvonala: Bosnyák tér – Csömöri út – Késmárk utca – Rákóczi út – Batthyány út – Thököly út – 
Veres Péter út – Dömsödi utca – Heves utca – Keresztúri út – Gyakorló utca – Örs vezér tere 

A viszonylat többfunkciós. Ennek megfelelően elsődleges funkciója a XVI. kerületben az észak – déli 
irányú kapcsolat megteremtése, valamint a Batthyány út és a Thököly út térségének kiszolgálása. 

92-es viszonylat: 

A járat útvonala: Kistarcsa kórház – Szabadföldi út – Veres Péter út – Batsányi János út – József utca – 
Csömöri út 

A viszonylat a kerület legfontosabb belső buszjárata, fontos intézményekkel, (Polgármesteri hivatal, 
Kistarcsa kórház) teremti meg a kapcsolatot. Egyszersmind helyi feltáró funkciókat is ellát a XVI. kerület 
lakosai számára, valamint eléri a Csömöri Auchan áruházat. 

92A viszonylat: 

A 92-es viszonylat betétjárata, mely nem érinti a Csömöri Auchan ligetet. 

A viszonylat a kerület legfontosabb belső buszjárata, fontos intézményekkel, (Polgármesteri hivatal, 
Kistarcsa kórház) teremti meg a kapcsolatot. Egyszersmind helyi feltáró funkciókat is ellát a XVI. kerület 
lakosai számára. 

46-os viszonylat: 

A járat útvonala: Rákoskeresztúr – Cinkotai út – Simongát utca – Vidámvásár utca – Somkút utca – 
Újszász utca – Jókai Mór utca – Baross Gábor út – Arany János utca – Rákosi út – Szlovák út – Csömöri 
út – György utca / János utca – Szentmihályi út –Rákospalota 

A viszonylat a három külső kerület (XV. XVI. XVII.) közvetlen összeköttetését biztosítja. Útvonala 
rendkívül hosszú, ennek megfelelően mindhárom kerületben helyi utazási igényeket is kiszolgál. A kelet 
pesti külső harántirányú forgalom kiszolgálására szervezték, ennek megfelelően utasforgalma 
alacsony. 

175-ös viszonylat: 

A járat útvonala: Cinkota – Ostoros út – Szlovák út – Rákospalotai harátút – Szentmihályi út – Újpalota, 
Szentmihályi út 

A viszonylat Budapest keleti felének legkülső harántirányú viszonylata. Feladata az Ostoros út menti 
területen épült és épülő lakóparkok kiszolgálása Cinkota felé, azonban nem érint semmilyen fontos 
közlekedési célpontot, utasforgalma alacsony ennek megfelelően. 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

262 

A jelenlegi állapot paramétereit a 12.1. táblázat mutatja. 

 

12.1. táblázat Jelenlegi hálózat paraméterei 

Mivel a gyorsvasút elszívó hatása a Rákosi úttól északra nem jelentős, a 31, 131, 231 viszonylatok 
paraméterein és útvonalán változás nem történik.  

A Rákosi úton az autóbusz közlekedés módosul, a 244-es viszonylat, amely az Örs vezér tere és a 
Centenáriumi lakótelep között közlekedik, megszűnik. A lakótelep, valamint a Rákosi út közvetlen 
kapcsolatát az Örs vezér terével az új 44-es viszonylat szolgálja ki, mely a 161/161A viszonylatcsaláddal. 
az új 44-es viszonylat az Örs vezér terétől a Füredi utca – Vezér utca – Fogarasi út – Rózsa utca – Rákosi 
út – Arany János utca útvonalon közlekedik. Útvonala az Örs vezér tere és Rákoscsaba között nem 
változik. 

Az 144-es viszonylat útvonala a Rákosszentmihályi huroktól a Batsányi János utcáig a jelenlegivel 
megegyező, onnan a Batsányi János utca – Veres Péter út – Kerepesi út útvonalon éri el az Örs vezér 
terét, ahonnan Rákoskeresztúr, Kis utcai lakótelepig közlekedik. 

A jelenlegi 44-es viszonylat a XVII. kerület Rákoscsaba – Újtelepet kiszolgáló 276E viszonylattal kerül 
összekötésre. A 44-es és a 276E járat Baross Gábor utca és az Örs vezér tere valamint Bökényföldi út – 
Örs vezér tere közötti szakasza pótlás nélkül megszűnik. 

A Kerepesi út – Veres Péter úti tengely helyi forgalmát a 45, 144 és 176-os viszonylatok szolgálják ki. 

A 45-ös viszonylatot szóló járművek szolgálják ki, és kismértékben ritkul. 

A XIV. kerületben a Kerepesi út és a Füredi utca között elterülő lakótelep kiszolgálása az új Rákosfalva 
gyorsvasúti megálló hatása miatt átalakul, a 80, 80A, és 81-es viszonylatok a továbbiakban 80-as 
viszonylatjelzéssel közlekednek. A Csertő utca és az Örs vezér tere között a menetszám csökken, a 
lakótelep Kerepesi úthoz közel fekvő területeiről a gyorsvasút új Rákosfalva megállóját fogják igénybe 
venni. A Szentmihályi út – Ond vezér útja útvonalon a ritkább trolibusz közlekedést kompenzálja, az 
ezen az útvonalon az Örs vezér teréig meghosszabbított 92 és 92A autóbusz viszonylatok. 

A tervezett hálózat paramétereit a 12.2. táblázat mutatja. 

viszonylat Irány 1 Irány 2
jellemző 

járműtípus

Menetszám 
két 

irányban

Átlagos 
viszonylat
hossz [km]

Napi 
futásteljesítmény 

[jkm]

kilométer
költség 

(Ft)

Napi futásköltség 
összesen (Ft)

31 Örs vezér tere M Árpádföld, Bekecs utca csuklós 205 8,05 1 650,25           885 1 460 471,25     
32 Örs vezér tere M Ápád híd M csuklós 228 8,85 2 017,80           885 1 785 753,00     
44 Örs vezér tere M Centenáriumi lakótelep körforgalom csuklós 163 6,85 1 116,55           885 988 146,75         
45 Örs vezér tere M Cinkota, Lassú utca csuklós 175 9,15 1 601,25           885 1 417 106,25     
92 Rákosszentmihály vasútállomás Kistarcsa kórház H szóló 124 11,35 1 407,40           745 1 048 513,00     

92A Rákosszentmihály vasútállomás Kistarcsa kórház H szóló 8 10,85 86,80                745 64 666,00           
130 Puskás Ferenc stadion Újpalota, Sárfű utca szóló 151 10,95 1 653,45           745 1 231 820,25     
131 Örs vezér tere M Kisszentmihály, Baross utca körforgalom szóló 85 7,45 633,25              745 471 771,25         
144 Örs vezér tere M Rákosszentmihály, Csömöri út szóló 156 6,5 1 014,00           745 755 430,00         
161 Örs vezér tere M Rákoscsaba körforgalom csuklós 150 14,3 2 145,00           885 1 898 325,00     

161A Örs vezér tere M Rákoskeresztúr, Kis utcai lakótelep csuklós 14 9,35 130,90              885 115 846,50         
174 Örs vezér tere M Cinkota HÉV állomás szóló 40 7,65 306,00              745 227 970,00         
175 Újpalota, Szentmihályi út Cinkota HÉV állomás szóló 85 6,45 548,25              745 408 446,25         
176E Örs vezér tere M Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca szóló 51 14,9 759,90              745 566 125,50         
231 Örs vezér tere M Rákospalota, Széchenyi tér szóló 92 11,2 1 030,40           745 767 648,00         
244 Örs vezér tere M Centenáriumi lakótelep körforgalom csuklós 131 6,25 818,75              885 724 593,75         
276E Örs vezér tere M Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út csuklós 241 13,3 3 205,30           885 2 836 690,50     
277 Örs vezér tere M Bosnyák tér szóló 151 11,45 1 728,95           745 1 288 067,75     
80 Örs vezér tere M Baross tér, Keleti pályaudvar csuklós 38 7,8 296,40              580 171 912,00         

80A Csertő utca Baross tér, Keleti pályaudvar csuklós 290 5,7 1 653,00           580 958 740,00         
81 Örs vezér tere M Fogarasi út csuklós 414 2,9 1 200,60           580 696 348,00         
82 Örs vezér tere M Uzsoki utcai kórház csuklós 220 5,45 1 199,00           580 695 420,00         

26 203,20        20 579 811,00   
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12.2. táblázat Tervezett hálózat paraméterei 

A jelenlegi és a tervezett hálózaton a napi futásteljesítmény különbség nagyságrendileg 2000 
járműkilométer naponta. Ez éves szinten kb. 540 millió forint megtakarítást eredményez a feszíni 
hálózaton. 

A tervezett hálózat sematikus térképét a 12.1. ábra mutatja.

viszonylat Irány 1 Irány 2
jellemző 

járműtípus

Menetszám 
két 

irányban

Átlagos 
viszonylat
hossz [km]

Napi 
futásteljesítmény 

[jkm]

kilométer
költség 

(Ft)

Napi futásköltség 
összesen (Ft)

31 Örs vezér tere M Árpádföld, Bekecs utca csuklós 205 8,05 1 650,25         885 1 460 471            
32 Örs vezér tere M Ápád híd M csuklós 228 9,35 2 131,80         885 1 886 643            
44 Rákoscsaba körforgalom Centenáriumi lakótelep körforgalom szóló 94 22,9 2 152,60         745 1 603 687            
45 Örs vezér tere M Cinkota, Lassú utca szóló 150 9,15 1 372,50         885 1 214 663            
92 Örs vezér tere M Kistarcsa kórház H szóló 124 14,35 1 779,40         745 1 325 653            

92A Örs vezér tere M Kistarcsa kórház H szóló 8 13,85 110,80             745 82 546                 
130 Puskás Ferenc stadion Újpalota, Sárfű utca szóló 151 10,95 1 653,45         745 1 231 820            
131 Örs vezér tere M Kisszentmihály, Baross utca körforgalom szóló 85 7,45 633,25             745 471 771               
144 Rákoskeresztúr, Kis utcai lakótelep Rákosszentmihály, Csömöri út szóló 94 16,35 1 536,90         745 1 144 991            
174 Örs vezér tere M Cinkota HÉV állomás szóló 40 7,65 306,00             745 227 970               
175 Újpalota, Szentmihályi út Cinkota HÉV állomás szóló 85 6,45 548,25             745 408 446               
176 Örs vezér tere M Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca szóló 40 14,9 596,00             745 444 020               
231 Örs vezér tere M Rákospalota, Széchenyi tér szóló 92 11,2 1 030,40         745 767 648               
276E Centenáriumi lakótelep körforgalom Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út csuklós 241 10,3 2 482,30         885 2 196 836            
277 Örs vezér tere M Bosnyák tér szóló 151 11,45 1 728,95         745 1 288 068            
80 Örs vezér tere M Baross tér, Keleti pályaudvar csuklós 337 7,8 2 628,60         580 1 524 588            
82 Örs vezér tere M Uzsoki utcai kórház csuklós 220 5,45 1 199,00         580 695 420               

23 540,45       17 975 240,25   
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12.1. ábra Tervezett hálózat 
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13. Környezetvédelmi összefoglaló  

13.1. Vizsgálati módszer 

13.1.1. Levegőminőség-védelem 

A levegőminőség-védelmi munkarész célja a fejlesztés megvalósításával, annak kivitelezése és 
üzemelése során esetlegesen fellépő kedvezőtlen hatások feltárása, azok mértékének és 
következményeinek vizsgálata, valamint szükség esetén a kedvezőtlen hatások mérséklésére 
vonatkozó javaslatok meghatározása.  

A metró, illetve HÉV vonal fejlesztése üzemelés alatt levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz 
érzékelhető hatást, tekintve, hogy villamosított vonalról beszélünk. A kéregben vezetés az ágyazati 
porkeltés elkerülésével lehet kismértékben kedvezőbb a pálya menti levegőminőség szempontjából, 
valamint közvetett hatásként a kéregben vezetett pálya feletti téren zöldfelületek kialakíthatósága 
szempontjából. 

A tervezett fejlesztés jellegét figyelembe véve így az egyes változatok között elsősorban a kivitelezés 
alatt fellépő levegőminőségre gyakorolt ideiglenes hatásuk alapján lehet különbséget tenni. Minél 
hosszabb nyomvonalszakaszon szükséges a felszín bolygatása, annál nagyobb levegőterhelés várható, 
elsősorban a porkeltés következtében. Minél hosszabb szakaszon történik szintbeni vagy a térszint 
feletti vezetés, a kivitelezés alatt annál kisebb mértékű földmunka szükséges, míg a kéregben vezetés 
esetében a teljes térszint alatt vezetett szakaszon nagymértékű földmunka várható, mely 
levegőterhelés szempontjából kedvezőtlenebb.  

Levegőtisztaság-védelmi előírások 

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
tartalmazza.  

A légszennyezettségi határértékeket “a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló ”4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza 
meg, melynek egészségügyi határértékeit az alábbi táblázatban adjuk meg. 

Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves 
Veszélyességi 

fokozat 

Kén-dioxid 250 125 50 III. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szén-monoxid  10.000 5.000 3.000 II. 

Szálló por PM10 - 50 40 III. 

Nitrogén-oxid* 200 150 - II. 

*Tervezési irányérték a 71/2012. (VII.16) VM rendelet által módosított 4/2011. (I.14) VM rendelet alapján 
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 Határérték Célérték 
Hosszú távú 
célkitűzés 

Veszélyes-
ségi 

fokozat 

Ózon 

120 g/m3 
 

melyet 
2009. december 
31-ig egy naptári 

évben, hároméves 
vizsgálati időszak 

átlagában 
80 napnál többször 

nem szabad 
túllepni. 

120 g/m3 

 
melyet 2010. évtől, mint első évtől 

kezdve hároméves vizsgálati időszak 
átlagában egy naptári évben 25 napnál 

többször nem szabad túllépni. 
Amennyiben a három évre vonatkozó 

átlagot nem lehet meghatározni teljes és 
egymást követő éves adatok alapján, 

akkor a célértékek betartásának 
ellenőrzéséhez megkövetelt minimális 

éves adat: egy évre vonatkozó éves adat. 

120 g/m3 
 

amely egy naptári év 
alatt mért napi 8 órás 

mozgó 
átlagkoncentráció 

maximuma. 
A hosszú távú 

célkitűzés elérésére 
vonatkozó időpont 

nincs meghatározva. 

I. 

A légszennyező anyagok veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. 
különösen veszélyes fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. 

13.1.2. Zajvédelem 

A zaj- és rezgésvédelmi munkarész feladata a tervezési terület környezeti folyamatainak, 
konfliktusainak, a tervezett változtatások megépítésével esetlegesen keletkező környezetet károsító 
hatások, azok mértékeinek, következményeinek feltárása, továbbá szükség esetén javaslatokat tenni 
a káros hatások mérséklésének módjára, a konfliktus-szegény kialakításra.  

A tervezési területen a jelenlegi és a tervezett távlati állapotban várható, zajviszonyokat értékeljük, és 
hasonlítjuk össze. Megállapítjuk továbbá a határértékek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket is. A 
zajvédelmi szempontból esetlegesen felmerülő kizáró okokat külön jelezzük és indokoljuk. 

A megvalósíthatóság vizsgálatánál figyelembe vettük a környezeti zajszempontú engedélyezhetőséget 
is. Ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályok és a környezetvédelmi hatóság ehhez igazodó 
elfogadott gyakorlatának megfelelően a zajterhelési követelményeknek történő megfeleltethetőségre 
vonatkozóan a hatásterületen figyelembe veendő zajforrásokat (kötött pályás, közúti forgalom) külön-
külön vizsgáltuk, és határoztuk meg első megközelítésben, alapállapotban a zajterhelés 
megfelelőséget. Második közelítésben a távlati megvalósulás állapotában a zajvédelmi megfelelőséget 
a változást megelőző állapothoz (itt jelenlegi zajterhelés) hasonlítva (a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM 
együttes rendelet 4.§ (5) szerint), illetőleg a vonatkozó 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 
rendelet 3. sz. mellékletében foglalt határértékhez viszonyítva állapítottuk meg. 

Előírások 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó 
zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken 
az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt, vegyes területek esetén, valamint 
kisvárosias, kertvárosias és telepszerű beépítés esetén, belterületi I. és II. rendű főutaktól, kötöttpályás 
és közúti közlekedéstől származó együttes zajra 

             nappal       LAM’kö = 65 dB 

               éjjel         LAM’kö = 55 dB  
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értéket nem lépheti túl. 

A vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, éjjel 8 óra. 

Az épületek helyiségeiben zárt nyílászárók mellett a fenti rendelet 4. sz. Mellékletében előírt értékeket 
kell betartani. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal vagy 
létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő: 

 a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra 
vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

 legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást 
megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.  

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 
5. sz. melléklete tartalmazza. 

A hatásterület meghatározását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § előírásai szerint kell elvégezni. 

Vizsgálati, számítási módszerek 

A helyszínrajzok, tervek, beépítési jellemzők, forgalmi adatok alapján a jelenlegi és távlati mértékadó 
zajterhelést számítással, az e-UT 03.07.42 sz. „Közúti közlekedési zaj számítása” c. Útügyi Műszaki 
Előírás és a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint határoztuk meg. 

Az M2 metró és Gödöllői HÉV, valamint a távlati összekötött szakaszok forgalmi adatokat a Főmterv 
Zrt. bocsátotta a rendelkezésünkre (lásd. Forgalmi mellékletben). 

Távlati állapotban Megrendelői kérésre ezen a nyomvonalon is az Alstom szerelvények zajemissziós 
paramétereit kell figyelembe venni. Ez a zajemmissziós érték akusztikai szempontból nem az elérhető 
legkedvezőbb zajmutató, azonban a számításokat a várhatóan legrosszabb távlati állapot vizsgálatára 
kellett meghatározni. 

A távlati Alstom szerelvény típus - a járműtípustól (v) és vágánytípustól (k) függő állandója, az ún. Cvk 
érték (lásd. 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 4.4.3. pontját) a Cvk= 54,6 dB értéket nem haladhatja 
meg. Közlekedési sebessége 80 km/h. 

A számítást a német SoundPLAN 7.4 számítógépes programmal készítettük.  A program a fenti magyar 
előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program 
számítja ki a várható zajterhelést. Ennek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem 
kerülnek külön meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 
2002 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe. 

Bizonytalanságok 

A zajvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros összefüggésben: 

 forgalmi prognózis,  
 előírt sebesség betartása, ill. betartatása (különösen éjjel). 
 járművek zajemissziója, 
 meteorológiai körülmények, 
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 érvényes zajszámítási szabványok, 
 útburkolat állapota 
 stb. 

A forgalmi prognózis bizonytalansága alapján a zajvédelmi számítás pontossága ±1-2 dB-re becsülhető. 

A kedvezőtlen meteorológiai körülmények a zajárnyékoló létesítmények hatását leronthatják. A 
zajárnyékoló létesítmények zajterjedésre gyakorolt hatását éppen ezért egy német program 
(SoundPLAN zajszámító program) segítségével határoztuk meg, amely figyelembe veszi a 
meteorológiai hatásokat is. 

13.1.3. Rezgésvédelem 

Az épületekben tartózkodó emberekre vonatkozó rezgésterhelést a 27/2008,(XII.3.) KvVM-EüM 
együttes rendelete, a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapítására vonatkozó rendelete 
határozza meg. 

27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete a „Környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról c. rendelet 5. számú melléklet 2. sora szerinti rezgésterhelési határértékek: 

 AM A0 Amax 

  [mm/s2] 
nappal (6-22óra) 10 12 200 
éjjel (22-6 óra) 5 6 100 
 
ahol   AM  - a rezgésterhelés még megengedhető értéke (határérték) 

A0 – a rezgésterhelés még megengedhető legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az 
értéket meghaladja, a vizsgálatot folytatni kell, vagy újabb vizsgálatra van szükség! 
Amax – a legnagyobb mért rezgésértékek abszolút maximuma  

 

Ez a határérték a nemzetközi előírásokkal összehasonlítva enyhe követelménynek számít, ezért a 
tervezési munka során javasoljuk a nemzetközi előírások (ISO, DIN, BS 6472) előírásainak figyelembe 
vételét. A BS 6472 a határérték alatti rezgésterhelés esetén fellépő épületkárok javasolt határértékeit 
tartalmazza. 

Épületekre gyakorolt hatás 

Az épületekre gyakorolt hatást az MSZ 13018: 1991 számú „REZGÉSEK ÉPÜLETRE GYAKOROLT HATÁSA” 
című szabvány szabályozza. A szabványban előírt mérési módszerek és határértékek különös figyelmet 
érdemelnek, mert az épületek biztonságára vonatkoznak. Ha egy épület tartószerkezete dinamikai 
hatás következtében károsodást szenved, a károsodás után általában nem állítható helyre teljes 
szilárdságában és dinamikai szempontból csökkent értékű, – kedvezőtlen esetben - életveszélyes 
marad. 

A szabvány 1. táblázata tartalmazza az épületszerkezetekre megengedett – az értékelés alapjául 
szolgáló – (vi) rezgéssebesség megengedett legnagyobb értékeit a rövididejű rezgéshatásokra 
vonatkozóan. Ez az érték lakóépületekre és hasonló jellegű épületekre (a táblázat 2. sora) vonatkozik. 
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Ha a meghatározó frekvencia 

 f  10 Hz f 10 – 50  Hz f 50 - 100  Hz  

akkor vi  5 mm/s vi  5-15 mm/s vi  15-20 mm/s   

értéket nem haladhatja meg az épület szerkezet károsodásának veszélye nélkül. A tapasztalatok 
szerint, ha a rezgésterheléshez egyéb károsító hatás is társul, gyakran fellép épületkár a szabvány 
határértékeinek teljesülése estén is, ez indokolja a gondos tervezési munkát a dinamikai károk 
keletkezésének megakadályozása érdekében. A további tervezéskor javasoljuk figyelembe venni a 
szabvány 3. sorában található követelményeket, amelyek különleges rezgésérzékenységű épületekre, 
vagy különösen fontos védelmet igénylő épületekre (műemlékek) vonatkoznak.  Ezek az 
értékek az alábbiak: 

Ha a meghatározó frekvencia 

 f  10 Hz f 10 – 50  Hz f 50 - 100  Hz  

akkor vi  3 mm/s vi  3-8 mm/s vi  8-10 mm/s  
rezgéssebességet nem haladhatja meg az épület alapszerkezetén mért rezgéssebesség csúcsértékének 
maximuma. 

13.1.4. Klímakockázati elemzés 

2017. július-augusztusában elvégeztük a Gödöllői HÉV – 2-es Metro összekötése és a HÉV vonal 
rekonstrukcióját érintő IKOP-ból finanszírozni tervezett beruházás klímahatásainak vizsgálatához 
szükséges feladatok alábbi elemeit: 

1) érzékeny létesítményelemek azonosításához a bemenő, időjárással kapcsolatban álló 
tervezési paraméterek összegyűjtése; 

2) jövőbeli klíma megállapításához időjárás generátor modell összeállítása (regionális és 
globális klímamodell párok előrejelzéseinek felhasználásával); 

3) a budapesti historikus időjárási adatok szűrése, tisztítása és azok betáplálása a modellbe 
(budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren felszerelt mérőállomás adatainak 
felhasználásával); 

4) modellszámítások eredményeinek értékelése; 

5) Sebezhetőségvizsgálat elvégzése. 

Vizsgálatunk eredményeit és a vizsgálati módszer részletes leírását a felülvizsgálati anyag 2017. 
augusztus 31-én leadott változata tartalmazta. Majd 2017. szeptember 8-án a megküldtük 
észrevételeinket a módosult RM-1a és RM-1c változatokra. 

A vizsgálati fázis eredményeit a lenti, sebezhetőséget mutató ábra foglalja össze. A sebezhetőség 
vizsgálat az érzékenység (a beruházás specifikus érzékenysége a klíma- vagy időjárási változókra) és a 
sebezhetőség (a területre jellemző klímahatások és azok változása) összefoglalását mutatja, azaz, hogy 
a M2-HÉV beruházás a tervezett lokáción milyen mértékben ellenálló/sebezhető a klíma- és 
klímaváltozás hatásaival szemben. A lenti mátrix a magas és közepes kitettségű klímaváltozók és a 
beruházásra jellemző érzékenység egymásra hatását mutatja. 
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 Kitettségek 
Alacsony Közepes Magas 

Alacsony Páratartalom 
Talaj sótartalma 

 Viharok 
Talajerózió 

Közepes  Levegő minőség Városi hősziget 
Magas Átlagos szélsebesség Inkr. csapadék változás 

Maximális szélsebesség 
Napsugárzás 

Inkr. léghőmérséklet 
változás 
Extrém hőmérsékletek 
Extrém csapadék 
változása 

13.1. táblázat M2-HÉV sebezhetőség vizsgálata 

Elvégeztük a klímamodell számítást a sebezhetőség szempontjából kritikus jelentőségűnek bizonyult 
klímatényezőkre vonatkozóan, melynek eredményeit jelenlegi állapotra vonatkozó táblázatban 
foglaltuk össze. 

13.2. Jelenlegi állapot 

13.2.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

Hidrogeológiai szempontból a vizsgált nyomvonal belső szakasza városias, sűrűn beépített, a külső 
szakasza által érintett területek ritkán beépítettek, részben beépítés nélküliek. A felszín közeli vizek 
elhelyezkedésére, áramlására a csapadék és a párolgás hat döntően, kisebb területen a folyók 
vízjárása, az oldalról odaszivárgó, illetve onnan elszivárgó vizek hatása is érvényesül. A város alatti 
talajvíz jellemzően zavart vízjárású. 

A talajvíz jellemzően a Rákos-patakig 4-8 m mélységben, a Rákos- és Szilas-patak közvetlen közelében 
0-2, majd kicsit távolabb 2-4 m mélységben található. A tervezési területen a jellemző talajvízáramlás 
K-Ny-i irányú. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló, 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján az M2-GHÉV nyomvonalon található települések (illetve 
kerületek) a következő besorolásokba tartoznak:  

 „érzékeny” besorolású: Budapest VIII., X., XIV., XVI. XVII.2 kerületei, Csömör, 
 „fokozottan érzékeny” besorolású: Kistarcsa, Kerepes, Gödöllő. 

A „fokozottan érzékeny” besorolásokat minden esetben kijelölt vízbázis védőterületek jelenléte 
indokolja. 

Vasútvonalak mentén a vasúti ágyazat szennyezettsége, elsődlegesen szénhidrogénnel (esetlegesen 
gyomirtó szerekkel) történő szennyezettsége általában nem ritka jelenség. A metró esetében ez 
kizárható, a HÉV esetében elviekben előfordulhat. Mivel a Gödöllői HÉV vonalán csak villamos vontatás 
van jelen és csak utasszállítás történik, így a pálya szennyezettsége nem valószínűsíthető. A kapcsolódó 
létesítmények, elsődlegesen a járműtelepek esetében potenciálisan előfordulhat talaj-, és esetlegesen 
felszín alatti víz-szennyezettség az ott végzett, sokszor évtizedes üzemanyag- és kenőanyag-tárolás, 
mosás, festés vagy egyéb tevékenységek végzéséből fakadóan. Korábban történt kármentesítés a 
cinkotai járműtelepen (KTF határozat: 05/003031-012/2011), ami sikeresnek bizonyult, és 
                                                           
2 XVII. ker: RM szárnyvonal vonatkozásában 
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befejezettnek lett nyilvánítva; a KDV-KTF a monitoring kút eltömedékelését is tudomásul vette. A 
cinkotai telep környezetvédelmi kárelhárítási terv alapján működik, de problémát jelent a járművek 
mosása, illetve a mosóvíz nem pontosan követhető útja. A Fehér úti járműtelep jó állapotban van, 
mivel korszerűsítése az Alstom járművek karbantartására történő felkészülés keretében megtörtént. 
Korábbi vagy jelenlegi szennyezésről e telephelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. 

13.2.2. Felszíni vizek 

Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötött vonala a Duna-völgy felé lejtő területen, az egymással 
nagyjából párhuzamosan futó és a Dunába torkolló patakok közül két vízfolyást érint: a Rákos-patakot, 
és a Szilas-patakot. Mindkét említett vízfolyást két-két helyen keresztezi a GHÉV vonala: 

 Rákos-patak: 300 m-es tengerszint feletti magasságban ered a Gödöllői-dombság területén. A 
44,2 km hosszú pataknak igazán jelentős mellékvízfolyása nincs. Rákosfalvánál érkezik meg 
Budapest XVII. kerületébe. Az „erősen módosított” víztest kategóriába tartozik: medre a 
településeken belül nagyrészt burkolt, szabályozott. Megemlítendő, hogy az 1024/2017 
(VI.21.) Fővárosi Közgyűlési határozattal jóváhagyott, „A Rákos-patak és környezetének 
revitalizációja” című megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint, a Rákos-patak teljes 
budapesti szakaszát érintő revitalizáció tervezett. A revitalizáció kiemelt célja a Rákos-patak 
természetes dinamikájának helyreállítása. 

 Szilas-patak: szintén a Gödöllői-dombságban ered. Az M0 gyorsforgalmi út alatt áthaladva éri 
el Budapest XVI. kerületét, ahol az 1978-ban mesterségesen kialakított Naplás-tóba torkollik. 
Ezt követően Mátyásföldön, Rákospalotán és Káposztásmegyeren halad keresztül, ahol a 
Megyeri-erdő alatt beleömlik a Mogyoródi-patak, majd innen nem messze, a Megyer híd 
környékén torkollik a Dunába. 

Kisebb jelentőséggel bír a Caprera-patak, amely Budapest XVI. kerületében található kisvízfolyás. A 
csömöri HÉV-vonal töltésétől észak-keletre, 400-500 méterre (a Caprera-forrásnál) ered, hossza 
mindössze kb. 2 kilométer. A cinkotai strandfürdőig - amely ma már nem üzemel - a Caprera-patak 
földmederben folyik, majd a fürdőtől kisebb megszakításokkal a föld alatt folytatja útját. A cinkotai HÉV 
járműtelep alatt, zárt szelvényben kerül átvezetésre, majd a járműtelep nyugati oldalán bukkan ismét 
a felszínre, és kiépített betonmederben ömlik a Szilas-patakba. A cinkotai járműtelep nem vételez vizet 
a Caprera-patakból, de a telephely csapadékvize jelenleg ebbe kerül bevezetésre, és a közeli (~150 m-
re található) becsatlakozás miatt a csapadékvizek közvetett befogadója a Szilas-patak. 

A vizsgált terület, illetve az érintett két felszíni vízfolyás a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
2. mellékletének besorolása alapján: „2. Egyéb védett területen lévő befogadók” kategóriába tartozik. 
Azaz az említett vízfolyásokba történő, esetleges közvetlen bebocsátásoknak az említett KvVM 
rendelet szerinti, „egyéb védett befogadó” kategóriára vonatkozó határértékeknek kell megfelelni. 

A GHÉV pályája az érintett vízfolyásokat felszín felett - Budapest belterületén a közvetlenül mellette 
futó közúttal azonos magassági szinten található - vasúti hidakon keresztezi, a következő pontokon: 

1) Rákos-patak keresztezése Rákosfalva és Nagyicce állomások között;  
2) Szilas-patak keresztezése Mátyásföld alsó és Cinkota állomások között;  
3) Szilas-patak keresztezése Kerepes és Szilasliget állomások között;  
4) Rákos-patak keresztezése Gödöllő Szabadság tér és Palota kert állomások között. 
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13.2.3. Táj 

Magyarország kistájai közül a tervezett fejlesztés a Pesti-hordalékkúp síkságot és a Gödöllői-
dombságot érinti.   

Területhasználat szempontjából a meglévő nyomvonal elsődlegesen nagyvárosias, kisvárosias, 
kertvárosias, ipari és gazdasági területeket érint és főként a települések belterületén halad keresztül. 
Külterületen Szilasligetig nagyrészt mezőgazdasági területek mellett, Szilasliget és Mogyoród, valamint 
Mogyoród és Gödöllő között pedig hosszabban telepített erdők (elsősorban tájidegen akác- és 
fenyőerdők) között halad.  

A fentiekből következik, hogy a jelenlegi nyomvonal az ember által erősen átalakított tájon halad 
keresztül, amelynek mára kevés természetes eleme maradt fönn. Ilyen elem a Szilas-patak völgye, 
amely megmaradt puhafaligeteivel, vizesélőhely-foltjaival gazdagítja a tájképet, ezáltal jelentős tájképi 
értékkel bír. Ilyen elem pl. a Gödöllői Királyi Kastélypark TT, Gödöllői Erzsébet-park is. 

A nyomvonal mellett található jelentősebb tájképi potenciállal bíró területek:  

 Műemléki védelem alatt álló épületek; 
 Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Terület; 
 Gödöllői Erzsébet-park területe; 
 Szilas-patak keresztezésének helyei; 
 A nyomvonal közvetlen közelében található egyedi tájértékek. 

13.2.4. Élővilág 

Országos jelentőségű védett természeti területek (OJVTT) 

A projekt az alábbi országos jelentőségű védett természeti területeket érinti: 

 Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Területet (TT); 
 Szilasligeti forrásláp (Malom-patak, Kerepes 015/4 hrsz), mint ex lege védett terület. 

Gödöllői Királyi Kastélypark TT 

A gödöllői Grassalkovich (Királyi) Kastély épületegyütteséhez szervesen kapcsolódik az úgynevezett 
Felső park. A park kultúrtörténeti és tájképi értékei mellett zoológiai és botanikai érdekességeknek is 
otthont ad. 

A telepített növényzetben jelentős értéket képviselnek a százéves vagy azt meghaladó korú fák: óriás 
mamutfenyő, erdei fenyő, páfrányfenyő, japán akác, nyugati platán egyedei, valamint a 80 (eredetileg 
120) fából álló kettős fehér vadgesztenye fasor. A park az eredeti társulások (tölgyesek és 
homokpusztarétek) megmaradt értékes növényfajainak is otthont ad. A terület énekesmadár faunája 
– a környező erdős területekkel és vizes élőhelyekkel fennálló kapcsolat miatt – gazdag. Az egykori 
erdő helyén kialakított parknak a város mezoklímája megőrzésében és a levegő tisztításában 
kiemelkedő szerepe van. 
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13.1. ábra Gödöllői Királyi Kastélypark TT elhelyezkedése 

Szilasligeti láp 

A fejlesztés közvetetten kapcsolódik a Szilasligeti-láphoz, mely ex lege védelem alatt álló forrásláp. A 
terület változatos élővilágú, növénytársulásai közül a legértékesebb a jelenlegi HÉV nyomvonalhoz 
közel kialakult forrásláp. Az ex lege védett területen kilenc fontosabb növénytársulás található, köztük 
van a társulásképző védett lápi sás (Carex davalliana) töredékállománya, és előfordul a szintén védett, 
ritka tarka zsurló (Equisetum variegatum) is. 

 

13.2. ábra Szilasligeti ex lege védett láp elhelyezkedése 

Natura 2000 hálózat 

Natura 2000 védettséget élvező területek a vizsgált terület 500 méteres körzetén belül nem találhatók.  

Országos Ökológiai Hálózat (OÖH) 

Az OÖH elemei közül a tervezett fejlesztés mindhárom elemet (magterület, ökológiai folyosó, 
pufferterület) érinti. 
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Magterület az ex lege védettséget is élvező Szilas-patak forráslápjának környezete és a Szilasliget és 
Mogyoród közötti erdőterület. 

Ökológiai folyosók: 

 Szilas-patak mente; 
 Mogyoród és Gödöllő közötti erdőterület; 
 Rákos-patak mente Gödöllő belterületénél. 

Pufferterületek kisebb foltjai találhatók a meglévő HÉV nyomvonala mentén: 

 A gödöllői Erzsébet-park területe; 
 Szilas-patak forráslápja melletti terület. 

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület (HJTT) 

Helyi jelentőségű védett természeti terület a beavatkozási terület közelében a Gödöllői Erzsébet park 
I. A park tulajdonképpen a Gödöllői Királyi Kastélypark OJVTT folytatásának tekinthető, mely a jelenlegi 
HÉV nyomvonalától (Erzsébet-park megállótól) és 3. sz. főúttól É-ra található. Közel százféle örökzöld 
díszíti az Erzsébet királyné halálát követően, 1898 novemberében létesített ligetet. 

 

13.3. ábra A HÉV-vel szomszédos Erzsébet-park HJTT elhelyezkedése 

A vizsgált terület növényzete 

A Pesti-hordalékkúp síkságra egykor jellemző keményfaligetek mára eltűntek, de a mélyebb térszínek 
növényzetének – zsombékosok, rétlápok, kékperjés rétek, mocsárrétek, fűzlápok, nádas mocsarak – is 
csak hírmondója maradt (pl. csömöri Réti-dűlő, Naplás-tó, Merzse-mocsár). A nedves élőhelyeken még 
megtalálhatók egyes fontos lápi növényfajok megritkult állományai (pl. lápi, barna- és zsombéksás - 
Carex davalliana, C. hostiana, C. elata, keskenylevelű és széleslevelű gyapjúsás - Eriophorum 
angustifolium, E. latifolium, szibériai nőszirom Iris sibirica, kornistárnics Gentiana pneumonanthe, 
stb.). 

A Gödöllői-dombság kistájon szintén általános jelenség a nedves élőhelyek területének visszaszorulása, 
ezzel szemben terjednek az invazív gyomfajok. Jelentős területet foglalnak el az akácosok, a 
nemesnyarasok és a telepített fenyvesek is, valamint a beépített területek. 
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A vizsgált terület közelében csak ember által átalakított tájjal találkozhatunk, természetközeli vagy 
természetes élőhely a fejlesztéssel közvetlenül érintett területrészeken nem található. 

A vizsgált terület állatvilága 

A vizsgált területen általánosan előforduló fajok, és/vagy az emberi jelenlétet jól tűrő, vagy azt kereső 
fajok dominanciája figyelhető meg, köszönhetően a terület nagyfokú beépítettségének. A védett és 
fokozottan védett fajok száma a területen kicsi, az előforduló védett fajok nagy része a madarak 
osztályából kerül ki. Fokozottan védett fajok közül meg kell említeni a fehér gólyát (Ciconia ciconia), 
mely a Szilas-patak nedves rétjein vagy természetvédelmi oltalom alatt álló láprétjein jelenhet meg. A 
madarak közül elsősorban a generalista fajok megjelenésére lehet számítani, úgymint: feketerigó 
(Turdus merula), tengelic (Carduelis carduelis), házi veréb (Passer domesticus) stb. A nagyfokú beépítés 
következtében a védett emlősök közül kevés, emberi jelenlétet tűrő (főként kisemlős, kisragadozó) faj 
fordulhat elő a területen. 

A Gödöllői-dombságon Szilasliget és Mogyoród, valamint Mogyoród és Gödöllő között erdő-részeket 
érint a nyomvonal, melyek nagyrészt telepített nemesnyarasok, akácosok és fenyvesek, de telepített 
tölgyesek is előfordulnak. A gerinctelenek közül a tölgyesek miatt a nyomvonal közelében 
találkozhatunk a nagy- és kisszarvasbogár (Lucanus cervus és Dorcus parallelepipedus), valamint ritkán 
a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) egyedeivel. A vízfolyások, valamint a Szilas-patak forráslápja 
mentén lehet találkozni a védett mocsári szitakötővel (Libellula fulva) is. A vizes élőhelyeken (pl: Szilas-
patak mente, Szilas-patak forráslápja stb.) általánosan elterjedt békafajok fordulnak elő (Hyla spp, 
Buffo spp, Pelophylax kl. esculentus) 

A gerincesek közül itt is a madarakat lehet kiemelni. Vonuláskor, kóborlás közben, illetve 
táplálékszerzéskor több ritka faj is látható a kevésbé lakott területeken (pl.: halászsas, kanalas gém, 
szürke küllő, cigányréce stb.). A védett emlősök közül egyes denevér fajok, cickányok, pelék, a menyét, 
a hermelin, a vadmacska és a borz viszonylag gyakoriak. A vízfolyások és mesterséges tavak mentén a 
fokozottan védett vidra (Lutra lutra) is előfordulhat, mint téli kóborló. 

A tervezett fejlesztés külterületén Szilasliget és Gödöllő között az őz, vaddisznó mellett a gímszarvas is 
megjelenik, az apróvadak közül pedig a fácánt, rókát és mezei nyulat kell megemlíteni. 

13.2.5. Épített környezet 

A beruházással érintett települések: 

 Budapest (XIV., X., XVI. kerületek) 
 Kistarcsa 
 Kerepes 
 Szilasliget 
 Mogyoród (Tölgyes, Szentjakab) 
 Gödöllő 

Épített környezet szempontjából vizsgálati területnek tekinthető a Pillangó utcai megálló és Örs vezér 
tere közötti M2 metró szakasz, annak területe, az Örs vezér tere, valamint a Gödöllői HÉV teljes 
szakasza és annak területe, illetve a kapcsolódó létesítmények (járműtelepek) és mindezek közvetlen 
környezete. 
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Az Örs vezér terének érintett része alapvetően közlekedési, illetve intézményi terület. A továbbiakban 
a vonal mentén lakóövezetek dominálnak, melyek kiegészülnek a főutat övező szolgáltatási zónával. 
Rákosfalvától Nagyiccéig viszonylag sűrűn lakott tömbházas területeket találunk, a továbbiakban 
kertes családiházas lakóövezetek jellemzők. Cinkotán jelentősebb egybefüggő zöldterület is található. 
Csömör szintén családiházas beépítésű terület. 

Budapest városhatártól Gödöllőig kisebb településeken halad keresztül a HÉV, melyek között jelentős 
erdőterületek is fekszenek. Az M31 autópálya keresztezése után a HÉV ipari területek között halad, 
végül a szintén városias beépítettségű Gödöllő belterületére érkezik.  

A közlekedési infrastruktúrát tekintve a vizsgálati terület végighúzódik a 3. sz. főút budapesti szakasza 
mentén, mely a Kerepesi út, majd Veres Péter út, azután Szabadföldi út, Szabadság út vonalán halad a 
Kerepesi HÉV megállóig. Itt a HÉV nyomvonala elválik a főúttól és Mogyoród felé kerülve Gödöllőn 
találkozik ismét össze a két vonalas létesítmény. 

Rákosfalva megálló után a HÉV a főúttal egy szintben keresztezi a körvasút felüljáróját. A HÉV gödöllői 
és csömöri ága is felüljárón keresztezi az M0 körgyűrűt Budapest városhatár közelében. Az M31 
gyorsforgalmi utat a vonal Mogyoród és Gödöllő között szintén felüljárón keresztezi. 

A városias környezetben jelentős mennyiségben, esetenként nagy kapacitású közművezetékek 
húzódnak a felszín alatt, melyek kiváltására a kialakítástól függően szükség lehet. Ezt a részletes 
műszaki tervezés során figyelembe kell venni. A közműkiváltásokkal külön fejezet foglalkozik. 

Kulturális örökségvédelmi szempontból érzékeny területeknek minősülnek a régészeti lelőhelyek és a 
műemlékek, valamint a világörökségi területek, mint védendő értékek. Örökségvédelmi szempontból 
érzékeny területet vagy építményt, emlékhelyet a tervezett fejlesztés az előzetes vizsgálat szerint 
jelentős mértékben nem érint. Világörökségi (ill. ~várományos) helyszín nem fekszik a tervezési 
területen, sem annak közvetlen közelében. 

Kisebb mértékű kulturális örökségvédelmi érintettség kimutatható az alábbi, beruházási helyszínhez 
közeli, illetve tisztázatlan státuszú területeken: 

 A Kerepesi út – Fehér út találkozásánál, a X. kerületi KVSZ korlátozási terve szerint a Kincsem 
Park lóversenypálya műemléki környezete kiterjed a Fehér úti buszvégállomás és parkoló 
területére is (ld. alábbi ábra).  

 A Fehér út – Kerepesi út Árkád áruház által meghatározott találkozási pontja a Kerepesi út 
közepén található kerülethatáráig védett régészeti lelőhely. Szintén részben régészeti 
lelőhelyen fekszik az M2 metró végállomása. 

 A Kerepesi út városkép szempontjából kiemelt útvonal.  



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

277 

 

13.4. ábra Védelmek az Örs vezér tere környékén 

(Forrás: FSZKT, https://geoportal.budapest.hu) 

 

 Gödöllő belterületén, különösen a megcserélt főút és HÉV pálya szakaszon a vasút műemléki 
területek között halad, illetve keresztülmegy régészeti lelőhelyen is (ld. alábbi ábra: -- MK -- 
Műemléki környezet határa, -- R -- Régészeti terület határa, M: Műemlék, H: Helyi védelem).  

 
13.5. ábra Kulturális örökségvédelmi korlátozások Gödöllő érintett részén 

(Forrás: Gödöllő város 2014/2012. /XI. 15./ önkormányzati rendelete) 

Városképi, 
műemléki védettség 

Magasházas 
övezet 

Gödöllői Királyi 
Kastélypark 
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 A HÉV gödöllői szakaszának saját létesítményei között értékes a Szabadság tér állomás épülete.  
 Helyi védelem alatt áll a gödöllői, 30-as út melletti HÉV remíz. 
 A csömöri HÉV állomás épülete helyi védelem alatt álló műemlék.  

Egyedi tájértékként nyilvántartott objektumokkal a tájvédelmi fejezet foglalkozik. 

13.2.6. Levegőminőség-védelem 

Éghajlati adatok 

A tervezési terület mérsékelten meleg, száraz éghajlatú, az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-
on a város közelsége miatt 10,5-11,0 °C. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-
3,0 m/s közötti. Az évi csapadékösszege 580-600 mm. 

A tervezési terület jellegzetes lakó- és közlekedési környezetben található. A tervezési terület 
közlekedési környezetének légszennyezése kedvező szélviszonyok esetén nem okoz tartós 
légszennyezettséget. Inverziós légállapotban a jelenlegi beépítettségi jellemzők lokális 
légszennyezettséget okozhatnak. 

Háttérszennyezettség, zóna besorolás 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet II. 
fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni. 
A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző 
zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.  

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.  

A tervezett projekttel érintett terület a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációban 
található, mely zónacsoportokba (A-tól F-ig) történő besorolása az alábbi táblázatban látható.  

Zónacsoport a vizsgált 
szennyező anyagok 
szerint 

Kén- 
dioxid 

Nitrogén- 
dioxid 

Szén- 
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol 

Kijelölt város: 

Budapest és környéke 
E B D B E 

 

A módosított jogszabály a PM10- ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra 
vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását.  

B -től F-ig terjedő kategóriákhoz az alábbi táblázatban feltüntetett koncentráció tartományok 
rendelhetők: 

ZÓNÁK SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) CO (μg/m3) 

B zóna - 58 felett 44 felett - 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 
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ZÓNÁK SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) CO (μg/m3) 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség 
meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. 

Az A – D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki 
becslés az előírt meghatározási módszer. 

Az adatokból látható, hogy a projekttel érintett területen a „magasabb” tehát a méréssel rendszeresen 
ellenőrizendő csoport NO2 és PM10 esetében fordul elő. 

Az adatokból látható, hogy Budapesten és térségében a „magasabb” tehát a méréssel rendszeresen 
ellenőrizendő csoportok NO2, CO, PM10 esetében fordulnak elő. 

Levegőmérések a tervezési terület környezetében 

A tervezési területen nem található az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) részét képező 
automata vagy manuális mérőállomás, azonban a tágabb térségre jellemző levegőminőségi értékeket 
az OLM részeként a XV. kerület Kőrakás parkban működő automata és a Budapesten, Teleki téren 
működő „városi” automata mérőállomás adatai jellemzik. 
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Budapesten, a Kőrakás parkban működő automata mérőállomás adatai 2016-2017. fűtési (október-
március) félévben és 2017. nem fűtési félévben (április-szeptember): 

Mérés 

SO2 NO2 CO Ózon PM10 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

 g/m3 % g/m3 % g/m3 % g/m3 % g/m3 % 
2016-2017 
Fűtési félév 

2,8 - 35,1 1,13 566,06 - 25,28 - 41,25 28,02 

2017. 
Nem fűtési 
félév 

3,73 - 24,48 - 214,67 - 44,79 - 19,29 - 

 

A táblázat adatai alapján PM10 és NO2 esetében figyelhető meg a 24 órás határérték túllépése a fűtési 
félévben. A nem fűtési félévben egyik vizsgált komponens esetében sem volt tapasztalható túllépés a 
vizsgált időszakban.  

A 2016/2017 fűtési félévben PM10 esetében a 182 mérési napból 51 napon figyelhető meg határérték 
túllépés (a mérési napok 28,02%-a), NO2 esetében pedig a 177 napból 2 esetben történt határérték 
túllépés (ez a mért napok 1,13%-a).  

  

Kőrakás park 

Teleki tér 
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Budapesten, a Teleki téren működő automata mérőállomás adatai 2016-2017. fűtési (október-
március) félévben és 2017. nem fűtési félévben (április-szeptember): 

Mérés 

SO2 NO2 CO Ózon PM10 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

Átlag 
Hé. 
túllép 

 g/m3 % g/m3 % g/m3 % g/m3 % g/m3 % 
2016-2017 
Fűtési félév 

8,59 - 44,16 1,11 741,06 - 22,19 - 33,04 11,66 

2017. 
Nem fűtési 
félév 

6,05 - 33,79 - 373,60 - 60,09 - 22,38 0,58 

 

A táblázat adatai alapján PM10 és NO2 esetében figyelhető meg a 24 órás határérték túllépése a fűtési 
félévben. A nem fűtési félévben csak PM10 esetében volt tapasztalható kismértékű túllépés a vizsgált 
időszakban. 

A 2016/2017 fűtési félévben PM10 esetében a 180 mérési napból 21 napon figyelhető meg határérték 
túllépés (a mérési napok 11,66%-a), valamint NO2 esetében a 180 mérési napból 2 napon figyelhető 
meg határérték túllépés (a mérési napok 1,11%-a). A 2017 nem fűtési félévben pedig PM10 esetében a 
172 napból 1-szer történt határérték túllépés (ez a mért napok 0,58%-a). 

Alaplégszennyezettség meghatározása 

A tervezési terület alap-légszennyezettségének meghatározásához a fent bemutatott OLM 
mérőállomások adatai kerültek felhasználásra. 

Alaplégszennyezettség: 

Időpont (év) 

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Ózon PM10 

Átlag (g/m3) 
XV. Kőrakás park 
2012 9,91 29,45 488,38 39,17 29,17 
2013 7,24 25,55 497,32 34,55 27,78 
2014 5,68 24,40 475,83 25,52 27,59 
2015 5,06 26,06 438,05 44,77 28,37 
2016 2,26 26,27 344,24 37,71 27,47 
Teleki tér 
2012 6,69 37,17 630,64 42,17 25,24 
2013 5,59 37,47 501,29 36,87 29,23 
2014 4,10 36,80 570,72 37,56 37,21 
2015 5,98 38,92 696,42 42,04 27,15 
2016 5,84 37,40 548,78 28,68 28,21 
ÁTLAG 5,84 31,95 519,17 36,90 28,74 
 

A mérőállomások éves átlagértékei alapján egyik vizsgált légszennyező anyag sem lépi túl az éves 
egészségügyi határértéket.  
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Levegővédelmi vizsgálat a jelenlegi állapotra 

Az M2 metró-Gödöllői HÉV összekötésével kapcsolatosan tervezett fejlesztés környezetében kialakuló 
légszennyezettséget főképp az alábbi légszennyezőforrások emissziója határozza meg: 

 Közúti közlekedés 
 A környező ipari létesítmények emissziója 
 Háztartások egyedi fűtése 

A metró és a HÉV működése során közvetlenül nem bocsát ki légszennyező anyagokat, a 
levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatása az egyéb légszennyezést okozó közlekedési módok 
kiváltásában van, és mint ilyen pozitív (közvetett hatásként jelentkezik). 

A jelenlegi állapotban becsült adatok alapján az összes vizsgált komponensre teljesül a napi és az éves 
határérték. A közúti közlekedés legszennyezőbb nitrogén-dioxid koncentrációját tekintve a becsült 
levegőminőségi koncentráció kisebb, mint a 24 órás egészségügyi határérték 25%-a, ami nem közelíti 
meg az egészségügyi határértéket, a határérték tehát az nagy biztonsággal teljesül. 

13.2.7. Zajvédelem 

A hatásterület jelenlegi zajhelyzetét Budapesten a Kerepesi út, Veres Péter út, Szabadföld út közúti 
forgalmának zajterhelése, illetőleg a Csömöri HÉV kiágazástól a HÉV vonala, továbbá Kistarcsán a 3. sz. 
főút (Szabadság útja) közúti forgalmának zajterhelése, Kerepesen és Mogyoródon a HÉV vonala, míg 
Gödöllőn ismét a 3. sz. főút közúti forgalmának zajterhelése határozza meg.  

A meglévő, felszín alatt futó M2 metró forgalmának zaja sehol nem határozza meg dominánsan a 
zajterhelést. 

Meglévő zajvédelmi létesítmények (aktív vagy passzív) a vizsgált nyomvonal szakaszok mentén nem 
találhatóak. 

A jelenlegi zajszámítási eredményekből megállapítható, hogy a meglévő közúti és HÉV közlekedéstől 
származó zajterhelés a zajtól védendő építmények előtt számos helyen meghaladja a megengedett 
határértékeket. Amennyiben csak a kötött pályás közlekedést vizsgáljuk, úgy nincsen határértéket 
meghaladó zajterhelés a zajtól védendő épületeknél. 

A határérték feletti zajterhelés egyaránt jellemző a nappali és az éjszakai időszakban, éjjel azonban az 
előforduló túllépések nagyobb mértékűek. 

A közúti zajterhelés jellemzően ott felel meg a határértéknek, ahol távolabbi beépítések találhatóak, 
ill. csak a HÉV forgalmának zajhatása a meghatározó a közlekedési zajterhelésben. 

A túllépés legnagyobb értéke nappal 0-6,6 dB, éjjel 0-9,5 dB. 

A túllépéssel érintett területen a határérték feletti zajterhelés elsősorban a forgalom és beépítés 
következménye. A terület zajterhelését lényegesen befolyásolja a beépítés. A közúttól és a vasúti 
pályától távolabb fekvő épületek környezetében kedvezőbb a helyzet. A nyomvonalak melletti 
épületek árnyékoló hatása következtében a belső területeken kedvezőbb a helyzet. 
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13.2.8. Rezgésvédelem 

Környezeti rezgésterhelés 

Az M2 metró, illetőleg Gödöllői/Csömöri HÉV meglévő szakaszán jelenleg a közúti és a vasúti 
forgalomból származik rezgésterhelés, amely nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM 
együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximális 
Amax=200 mm/s2 értéket. 

Épületszerkezeti rezgésterhelés 

Több éves mérési tapasztalataink alapján kijelenthető, hogy a jelenlegi szerkezeti rezgésterhelés az 
MSZ 13018: 1991 számú „REZGÉSEK ÉPÜLETRE GYAKOROLT HATÁSA” című szabványban 
megfogalmazott határértékek alatt van. 

13.2.9. Klímavédelem 

A szakági tervezőkkel részletes egyeztetést folytattunk különös tekintettel a sebezhetőség 
szempontjából kritikus jelentőségűnek bizonyult klímatényezőkről.  

Az eredményeként a következő, ún. műszaki aspektusokat bemutató táblázat foglalja össze: 

 

Kritikus 
klímatényezők 

Jelenlegi állapot 
modell alapján 

Modellszámítás 
eredménye 

Szöveges értékelés 

Ink. csapadék 
változás 
(helyett a tervezés 
szempontjából 
relevánsabb 
csapadékintenzitást 
(éves maximum 
csapadék 1 órában) 
vizsgáltuk 

A jelenlegi átlagos 
órás 
maximumintenzitás 
(18 mm/óra). 

Az éves legnagyobb 
1 órás 
csapadékintenzitás a 
modellpárok 
eredményei (2 
kivételével) alapján 
egyértelműen 
emelkedik 
(átlagosan 25-27 
mm/óra). Több 
modellpár 
eredménye alapján 
akár meg is 
duplázódhat (30-40 
mm/óra). 

Tekintettel a jelentős különbségekre és a 
már most tapasztalható anomáliákra, 
javasoljuk a csapadék szempontjából 
érintett méretezéseknél a 
megnövekedett átlagos órás, illetve az 
általunk számított 10 perces intenzitás 
értékek figyelembe vételét a jelenleg 
alkalmazott – több tízéves adatokon 
alapuló – csapadékintenzitás 
függvények helyett! 

Extrém csapadékok 
változása 

Jelenleg kb. 60 
mm/óra extrém 
csapadékintenzitás 
tapasztalható a 
modellszámítás 
alapján, melyet a 
tapasztalati adatok is 
alátámasztanak. 

A csapadékextrémek 
a modellszámítás 
alapján a jövőben 
100-200 mm/órát is 
elérhetnek a felső 
kvartilisben, ezen 
felül az alsó kvartilis 
eredményei is feljebb 
tolódnak (éves 
legkisebb előforduló 
csapadékintenzitás 
is növekszik 3-5 
mm/óráról 8-15 
mm/órára. 

Az extrém csapadékok növekvő 
előfordulásának és növekvő értékeinek 
hatására várhatóan növekedni fog a 
villámárvizek előfordulása. Véleményünk 
szerint a villámárvizek előfordulásának 
hatását mérsékelni szükséges, így 
javasoljuk visszatartási lehetőségek 
kialakítását figyelembe venni minden 
tervezési szakág esetében! Ilyen 
intézkedések lehetnek: zöldfelületek 
növelése (pl. a zöld sínpálya, laposházak 
teteje), ideiglenes tározók létesítése (pl. 
P+R parkolók, sportpályák, tározó 
medencék/árkok). 
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Kritikus 
klímatényezők 

Jelenlegi állapot 
modell alapján 

Modellszámítás 
eredménye 

Szöveges értékelés 

Max. szélsebesség Jelenlegi átlagos 
szélsebesség 34 m/s 
körül van. 
A maximális 
szélsebesség esetében 
a Ferihegyi 
mérőállomásról 
kapott adatok között 
70 m/s feletti extrém 
értékek is szerepeltek. 
Ugyanakkor az 
előforduló extrém 
értékek (a felső és alsó 
kvartilis különbsége 
másfélszeresén belül 
előforduló értékek) 45 
m/s körülire adódnak. 

Az éves maximális 
szélsebesség átlagos 
értéke várhatóan 
nem változik 
jelentősen a jövőben 
– ebben minden 
modellpár egyetért.  
Ugyanakkor az 
extrém értékek 
tekintetében 3 
modellpár jelentős 
növekedést 
valószínűsít, nem 
kizárható 60 m/s-ot 
megközelítő rövid 
idejű szélsebesség 
bekövetkezése sem. 

A maximális szélsebességek értéke 3 
vizsgált modellpár szerint a jelenlegi 45 
m/s-ről ugyanezen gyakoriság mellett 60 
m/s-ra növekszik. 
Más modellpárok (6 db), azonban nem 
mutat növekedést a jelenlegi 
maximumokhoz képest. 
Összességében elmondható, hogy 
statisztikai és klímamodelleken alapuló 
számítások alapján a szélsebességben 
(sem átlag, sem extrém) jelentős 
változást nem jeleznek. Ugyanakkor 
érdemes lehet egyes érintett tervezési 
paramétereknél a megnövekedett 
extrémek hatásának modellezése vagy 
érzékenységük vizsgálata (pl. felüljárók 
kivitelezése, felsővezetékek stb.). 

Napsugárzás A jelenlegi összes 
globál sugárzás, 
melyet az UV sugárzás 
helyett vizsgáltunk 
(mivel UV sugárzást az 
éghajlati modellek 
nem tudnak számítani 
és egyéb, áttételes 
tényezők (ózonréteg 
állapota, légkör 
áteresztőképessége, 
felhőtakarás stb.) is 
jelentősen 
befolyásolják), 
mediánja 54200, míg 
a felső kvartilis 57400. 

Két modellpár 
kivételével az összes 
modell az éves 
sugárzási összeg 
emelkedését jelzi 
előre. A várható 
legnagyobb 
emelkedés <4%. 
Ezzel párhuzamosan 
várható az UV 
sugárzási expozíció 
emelkedése is. 
Ezen felül három 
modellpár 
kivételével 
mindegyik a felső 
kvartilisben 
előforduló 
maximumok 
emelkedését 
valószínűsíti. 

Az összes globál sugárzás emelkedése 
várhatóan nem haladja mega 4%-ot, 
azonban a felső kvartilisben előforduló 
értékek 5-10%-kal történő emelkedése 
várható. 
Összességében elmondható, hogy a 
tervezéskor csak ott érdemes a jobb UV 
ellenállású anyagok használata felé 
mozdulni, azoknál az 
igénybevételeknél, ahol tapasztalati 
alapon kritikus terheléseket érzékelnek 
az üzemeltetők. 

Városi hősziget A városi hőszigetekre vonatkozóan nem rendelkezünk mért adatokkal, megfigyelésekkel a 
hatásterületre vonatkozóan. E klímatényező vizsgálata jelen felülvizsgálatot meghaladó 
mértékben igényel méréseket, így az átlagos léghőmérsékletek, illetve hőmérséklet 
extrémek vizsgálati eredményeiből szükséges kiindulni. 

Inkr. léghőmérséklet 
változás  
(helyett a tervezés 
szempontjából 
relevánsabb átlagos 
léghőmérsékletet 
vizsgáltuk) 

A jelenlegi 
léghőmérséklet átlaga 
10,6 ˚C körülire 
adódik. 

A modellpárok 
között konszenzus 
van a hőmérséklet 
emelkedésével 
kapcsolatban és az 
emelkedés 
mértékének 
bizonytalansága is 
kicsi, az éves átlagos 
léghőmérséklet 1-2 
˚C-kal emelkedik, 

Az átlag léghőmérséklet egyértelműen 
emelkedik. Ennek hatása elsősorban a 
hőmérsékletnek leginkább kitett 
mérnöki műtárgyak, létesítményelemek 
esetében jelentkezik (ilyenek pl. a 
sínszálak hegesztése, dilatációk). 
Az egyes kivitelezési munkák során 
ajánlott hőmérséklet tartományok 
esetében célszerű a kivitelezésre 
vonatkozóan szigorúbb előírásokat 
alkalmazni, illetve a meglévő előírások 
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Kritikus 
klímatényezők 

Jelenlegi állapot 
modell alapján 

Modellszámítás 
eredménye 

Szöveges értékelés 

11,6 és 12,5 ̊ C között 
adódik az egyes 
modellpároknál. 

betartását pontosan számon kérni 
annak érdekében, hogy a későbbi 
üzemeltetés klímaváltozásból adódó 
járulékos költségeit mérsékelni tudjuk 
(pl. sínek feszültségmentesítése). 

Extrém hőmérséklet A jelenlegi adatok 
alapján a hőmérsékelt 
extrémek mediánja 
kicsivel 36 ˚C felett 
van. A felső 
kvartilisben előforduló 
értékek 41,9 ˚C körül 
vannak. 

Az éves maximum 
léghőmérséklet az 
összes modellpár 
szerint növekedni 
fog. A növekedés 1,5 
és 4 ˚C közötti a 
várható értékek 
tekintetében. Az 
extrém 
hőmérsékleteknél 
egyes esetekben 
elérheti a 46 ˚C-ot is. 

A hőmérséklet extrémek gyakoriságának 
és az extrém értékek emelkedését is 
várjuk a projekt működésének idejére. 
Ezeket az extrémeket mind az építés, 
mind a működés során célszerű 
számszerűen is figyelembe venni. Ezen 
felül célszerű az utaskényelmi 
létesítmények kialakításánál az 
extrémekre, és ezek (a WHO által már 
előre jelzett) hatására tekintettel lenni. 

13.2. táblázat Klímaváltozás műszaki aspektusai a M2-HÉV projekt esetében 

13.3. Építés során várható hatások 

13.3.1. Nyomvonal 

13.3.1.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

A nyomvonal építésének legjelentősebb hatása a földtani közeg vonatkozásában a Devecseri utca és 
László utca (32+00 - 60+36 szelvények) közötti ~2800 m hosszú szakaszon létesülő kéregvezetés, ahol 
összesen ~100 ezer m3 nagyságrendű talajkitermelés szükséges. Ennek hatása nem jelentős, mivel jó 
termőképességű termőtalajt nem érint; a nyomvonal városi, beépített területeken húzódik itt, 
gyakorlatilag a meglévő HÉV vágányok mentén. 

A vasúti pályán a teljes felépítmény – azaz sín, talpfák, zúzottkő ágyazat - újjáépül, de a földmunka 
változatlan marad. A földmunka, azaz az alépítmény ott változik csak, ahol vágánytengely módosítása 
szükséges, például ívkorrekciók miatt; valamint egyes, rossz állapotú szakaszon kerülhet sor a 
földmunkák javítására. Ezek viszonylag csak rövid vonalszakaszon történnek. A felújított M2-GHÉV 
nyomvonal szinte teljes egészében a meglévő nyomvonalon halad a fejlesztés után is, minimális 
ívkorrekciókat kivéve, így új, érdemi léptékű területfoglalásokra nem kell számítani. 

Felszín alatti vizek vonatkozásában szennyező anyag elhelyezése, bevezetése – sem közvetlenül, sem 
közvetetetten - nem történik az építés során, így minőségi tekintetben nem várható hatás. Hatás 
mennyiségi tekintetben, azon belül is a talajvíz áramlás viszonyainak lokális befolyásolása révén merül 
fel, amellyel a működés fázisánál foglalkozunk. Az építés felszín alatti vízkivétellel nem jár. Az újonnan 
tervezett kéregvezetésű szakasz ~6-8 m mélységű munkaárok létesítésével történik, ezért csak a 
talajvíz érintettségével számolhatunk, mélyebben fekvő rétegvizek érintettsége sehol sem várható. 

Vízbázis-védelmi szempontok: a jelenlegi állapotot bemutató alfejezetben már leírásra került, hogy a 
meglévő nyomvonal Kistarcsa, Zsófialiget, Szilasliget, Hungaroring, Gödöllő megállóhelyek 
környezetében a felszín alatti víz szempontjából „fokozottan érzékeny” besorolású területeket 
érintenek (jellemzően „B” hidrogeológiai védőövezeteket). A „B” védőövezeten belül egyelőre nem 
történt meg a felszíni lehatárolás, kivéve Gödöllő belterületét, ahol külső védőövezet is lehatárolásra 
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került. A hidrogeológiai “B” védőövezeten, ami egyben fokozottan érzékeny terület a felszín alatti víz 
(Favkr) szempontjából, a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység (ilyen lehet például a 
tereprendezés, földmunka, alapozás) - új vagy meglévő létesítménynél - környezeti hatásvizsgálat, 
illetve környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően engedélyezhető. Ezzel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy maga a vasúti 
pálya engedélyezett; de ha a jövőben a mostani vízbázisvédelmi terület pontosabb lehatárolása 
megtörténik, akkor új korlátozó feltételek léphetnek életbe. 

 

 

 

13.6. ábra Vízbázis-védelmi területek a GHÉV nyomvonal mentén 

Szigorúbb korlátozások érvényesek a vízbázisok kijelölt külső védőövezetére. A Vbkr külső 
védőövezeten „új vasúti pálya" létesítését tiltja. Jelen esetben, bár a pálya Gödöllő belterületén 
áthelyezésre kerül, nem tekinthető új létesítménynek, illetve tevékenységnek, a nyomvonal viszonylag 
rövid szakaszon módosul (3-as főút és a GHÉV vonal cseréje). A Vbkr szerint tilos viszont a külső 
védőövezetben "a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység", itt a felépítmény cseréjén 
túl további beavatkozás nem javasolt. 
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13.7. ábra Vízbázis védőterületek Gödöllőn és környezetében 

Az építés fázisában veszélyes anyag elhelyezés vagy bevezetés nem történik. Egyedül a munkagépek 
meghibásodásából (üzemanyag vagy olajszármazék véletlenszerű elfolyásából) adódhat kisebb léptékű 
talajszennyezés, amely azonnali kitermeléssel megszüntethető. Figyelmet célszerű fordítani továbbá 
egyes keresztezett vezetékek környezetében végzett munkára, mivel ezek esetleges sérülése viszont 
komoly szennyezés okozhat: 

 Barátság-1 kőolajvezeték keresztezése Mogyoródnál, a vezeték 62+878,3 km szelvényében. 
 a szlovák-magyar gázszállító vezeték keresztezése a HÉV – M31 kereszteződésétől keletre (EOV 

X=670 022, Y=249 618). 
 Hungaroring és Mogyoród mh-ek között egy nagyközépnyomású gázvezeték keresztezése (EOV 

X=667 195, Y=249 316). 

13.3.1.2. Felszíni vizek 

Tekintve, hogy kiválasztott változat (V4) szerint mind a négy felszíni víz keresztezés (Rákos-patak, 
Szilas-patak, 2-2 ponton) felszíni vezetésben történik, a jelenlegi állapotok megtarthatók, nem 
szükséges patakmeder-korrekció a nyomvonal miatt. A Rákos-patak rákosfalvai keresztezése (118+6 
szv) esetében a meglévő vasúti híd azonos szinten és azonos vágányszámmal megmaradhat; a Szilas-
patak cinkotai keresztezésénél viszont, az ott található járműtelep átalakítása, megközelíthetősége 
miatt szükség lesz a Szilas-patakon meglévő vasúti híd mellett egy új, 2 vágánynak helyet adó híd 
megépítésére vagy a híd átépítésére. 

A felszíni víz keresztezésekkel kapcsolatosan a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
147/2010. (IV.29.) kormányrendelet tartalmazza a figyelembe veendő előírásokat. Ez részletes 
szabályokat fogalmaz meg vizek és vízilétesítmények más nyomvonalas jellegű építményekkel történő 
keresztezésére, valamint megközelítése esetére, emellett a vízfolyásokat keresztező vonalas 
létesítmények átépítésekor is figyelembe kell venni. E kormányrendelet által megállapított fő 
szabályok a következők (73 §): 

 vizet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat más nyomvonalas jellegű létesítménnyel 
megközelíteni úgy szabad, hogy állagukat, biztonságukat, valamint használatukat, 
karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő létesítmény ne veszélyeztesse, illetve ne 
akadályozza, 
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 víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezéséhez szükséges a víz 
medrének és a vízilétesítmény kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása. 

Az érintett vízfolyások kezelője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., amellyel 2014–ben már 
egyeztetések zajlottak az érintett vízfolyások esetleges patakmeder korrekciójáról. Az FCSM akkor 
megadta, hogy milyen paraméterek, feltételek teljesülése mellett járulna hozzá a Rákos-patak 
mederkorrekciójához. 

A Rákos-patak környezetében tervezett pályafelújításkor figyelemmel kell lenni még a Rákos-patak 
tervezett komplex revitalizációs tervére, amelynek a megvalósíthatósági tanulmányát az 1024/2017 
(VI.21.) Fővárosi Közgyűlési határozat hagyta jóvá, de részletes kiviteli tervei még nem ismertek. 

13.3.1.3. Táj 

Zöldfelületi rendszerben bekövetkező változások  

Az építés alatt a jelenlegi zöldfelületi rendszerben várhatók terhelő/károsító változások, ezek 
elsősorban az új területfoglalásoknál jelentkezhetnek. A legnagyobb összefüggő zöldfelület 
igénybevétel a nyomvonalhoz kapcsolódóan a cinkotai járműtelep mellett várható, hiszen az új üzemi 
vágányok erdőterületen létesülnek. Ebből a bejáró vágány KL-VA (vasúti létesítmények elhelyezésére 
szolgáló) területet, a delta vágány E-TG (turisztikai erdő) besorolású területet érint. A korábbi tervi 
változatokat is figyelembe véve látható, hogy a cinkotai járműtelep kiválasztott változata járna a 
legkisebb zöldfelület igénybevételével, mely még biztosítani tudja a megfelelő üzemvitelt, ráadásul 
ennek megvalósítása miatt a jelenlegi szabályozási tervet sem kellene módosítani vasúti terület 
igénybevétele miatt. A deltavágány kialakítása már többlet erdőterület foglalást jelent, mely jelentős 
töltésépítéssel is jár – az építkezés befejeztével megfelelő fásítással a vágány tájképbe illeszthető, mely 
egyben a járműtelepi bejáró számára is részleges takarást jelenthet.   

További zöldfelületi változások várhatók a HÉV teljes belterületi szakaszának felújításánál, illetve a 
felszín alatti szakaszok építésénél. Utóbbi esetben a vonal melletti zöldsávokat meg kell szüntetni az 
építkezést megelőzően, a sekély földtakarással rendelkező részek utólag már nem fásíthatók.   

Nagy valószínűséggel a települések külterületén a zöldfelületi rendszert jelentősen nem érinti a 
felújítás, mivel ezeken a területeken a meglévő vasút kisajátított területét venné igénybe az építési 
tevékenység. Természetesen amennyiben az építési technológia megkívánja, a vasút menti zöldfelület 
ideiglenesen csökkenhet, de ezeket az építés után megfelelően helyre fogják állítani.  

Táj- és városképi változások  

A tervezett tevékenység a városképben/tájképben változásokat fog okozni, hiszen a metróvonal egy 
része, a HÉV vonal és a hozzá kapcsolódó megállók, valamint közvetlen környezetük átalakításra kerül. 
Ezek a városképi változások a következők lesznek:  

 Átépül a jelenlegi Örs vezér téri csomópont, az Örs vezér téri állomás magasvezetésű 
kialakítású lesz. A jelenlegi M2 metró végállomás megszűnik, a végállomás és környezete, 
várhatóan a buszvégállomással együtt átalakul; 

 A jelenlegi felszíni vonalvezetésű HÉV egy szakasza felszín alá kerül, helyén az előzetes tervek 
alapján kerékpárút és közpark épül. Ez a felszín alatti szakasz Sashalom, Thököly út mh. 
(Dömsödi utca vonalától) – Mátyásföld, Erzsébetliget mh. (Benő utca vonaláig) között kerül 
kialakításra.  
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 A XVI. kerületben Mátyásföldön a HÉV pályája és a Veres Péter út között, Cinkotán pedig a HÉV 
pályája és a Szabadföldi út között a kerületi HÉSZ helyi jelentőségű védett fasort jelez, a fasor 
megóvása javasolt a vágányépítés idején. Erzsébetliget megállóhely kialakítását követően a 
fasor pótlására lesz szükség;  

 Városképi változást fog okozni a Cinkotai járműtelep átépítése is, hiszen itt akár jelentős 
zöldterület foglalással is lehet számolni.  

 Gödöllő belterületén az Erzsébet-park mh. előtt a jelenlegi 3 sz. főút nyomvonalát „felcserélik” 
a HÉV nyomvonalával, így a HÉV és megállói, valamint a 3 sz. főút létesítményei áttelepítésre 
kerülnek. 

 Gödöllő belterületén a Palotakert előtt a jelenlegi ív korrekcióra kerül. 

Egyedi tájértékek érintettsége 

Az egyedi tájértékek érintettségének megállapítása a TÉKA adatbázisa alapján történt. A térképi 
adatbázis alapján meghatározásra kerültek azon egyedi tájértékek, amelyeket a tervezett építési 
tevékenység érinthet, ezek alapján a tervezett tevékenység előreláthatólag az alábbi egyedi tájértéket 
fogja érinteni: 

Egyedi tájérték típusa Elhelyezkedése, leírása Várható hatások 
Salaktömbök (Emlékmű) Kerepes HÉV megállótól ÉK-re a HÉV 

vonala mentén, a vasúti töltés előtti 
keskeny,akligetes zöldsávban 
hatalmas, 2-3 m nagyságú 
salaktömbök vannak elszórtan 
elhelyezve. Az egyiken emléktábla 
található. 

A vágányzat felújítása során sérülhet, 
az emléktábla és a salaktömbök 
megőrzéséről gondoskodni kell az 
építés ideje alatt. 

Alagút (Szilasliget) HÉV vasútvonal alatti töltésben 
kialakított, egyik oldalon kívülről 
terméskövekkel burkolt, belső fala 
téglával borított, másik, a főút felőli 
oldalon kívül-belül betonépítmény. 

Az alagút átépítésre, kibővítésre kerül, 
ezért a belső tégla falazat és a terméskő 
külső burkolata megsemmisül. 
Újjáépítése javasolt hasonló formában. 

Emlékszobor, jelzőkő Kerepes HÉV megállójától ÉK-re a HÉV 
töltés aljában. Készítette: Mihalik 
Mihály, ma is élő helybeli 
képzőművész. 2 m magas talapzaton 
emberalakkal. Talapzat négy oldalán 
különböző feliratokkal állít emléket. 

Várhatóan a felújítás nem fogja 
érinteni, az építés alatt megkímélendő. 

Szoborpark Kerepes, Tavasz utcában, BKV 
területen elhelyezkedő szoborpark a 
HÉV töltése mellett. Helyi iparművész 
(Horváth László) fafaragványai. 

Várhatóan a felújítás nem fogja 
érinteni, az építés alatt megkímélendő, 
vagy áthelyezendő. 

Krími hársfasor Gödöllő, Erzsébet-park, Erzsébet 
királyné fasor krími hársfasora. 

Várhatóan a tervezett építési 
tevékenység nem érinti. 

Kálvária Hungaroringi kiágazás érinti a 
Csömöri Kálvária-dombot és 
feszületegyüttest.  

A Kálvária-domb és a Kálvária, 
Feszületegyüttes É-i részét közvetlenül 
nem érinti, azonban a domb egységes 
arculatát megbontja. 

13.3. táblázat Az érintett egyedi tájértékek 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

290 

Erdőterület érintettsége 

A főpálya fejlesztése az alábbi erdőterületet érinti Cinkotán a Szilas-patak mentén. 

Projekt elem Helység Erdőtag Elsődleges 
rendeltetés 

Becsült területfoglalás  
(m2) 

Főpálya Budapest XVI ker. 11E Parkerdő 6400 
13.4. táblázat Az érintett erdőrészlet 

13.3.1.4. Élővilág 

Az élővilág és a biodiverzitás szempontjából a tervezett vonalas létesítmény fejlesztés (vasúti pálya és 
kapcsolódó műtárgyak) kialakítása és a kapcsolódó területfoglalás a legjelentősebb hatótényezők, 
melyek következtében az alábbi hatások alakulhatnak ki: 

• Élőhelyvesztés vagy fragmentálódás, és esetlegesen fajok lokális állományának csökkenése. 
• Barrierhatás is felléphet a területfoglaláskor, egyes állatfajok ugyanis az építési területet nem 

fogják tudni migrációs útvonalnak használni. 
• A fajok zavarása is fellép az építés ideje alatt, hiszen az emberi jelenlétből, valamint az építési 

tevékenységből adódóan (szállítás, anyagmozgatás, munkagépek jelenléte stb.) az állatfajok a 
területről ideiglenesen vagy véglegesen elvándorolhatnak. 

• Lokálisan csökken a biodiverzitás, mivel az építés idején a terület funkcióját veszti, átalakul 
építési területté, ahol a fajok populációjának száma és egyedsűrűségük is lecsökken. 

Természetesen a legjelentősebb hatás – a területfoglalás – jelen fejlesztésnél csak azokon a 
pályaszakaszokon jelentkezik, ahol nyomvonalkorrekció miatt új területhasználat történik. Azokon a 
vonalszakaszokon, ahol a jelenlegi pálya felújítása történik (al- és felépítménycsere, felsővezeték 
korszerűsítése stb.), ott a fenti hatások közül csak a fajok zavarásával kell számolni rövid távon. 

Az esetleges anyagnyerő-helyek és depónia terek kialakításánál is a fenti hatásokkal lehet számolni, 
különösen akkor, ha ezeket természetes, vagy természetközeli állapotú területeken alakítják ki. 

Az alábbiakban bemutatjuk az érintett természetvédelmi célú területeken az építés idején várható 
hatásokat. 

Országos jelentőségű védett természeti területek (OJVTT) érintettsége  

OJVTT közvetlenül nem érintett a beruházásban, mivel a tervezett és a meglévő vonal is a védett 
területek mellett halad el. A Szilasligeti láp esetében a magas töltésen vezetett jelenlegi HÉV 
nyomvonal a lápterület déli határától kb. 30-40 m-re halad. A Gödöllői Királyi Kastélypark TT-t 
közvetlenül szintén nem érinti a tervezett fejlesztés. A terv szerint a park ÉNy-i határán „felcserélik” a 
jelenlegi 3-as főút és a HÉV nyomvonalát egy különszintű keresztezéssel, így a HÉV új nyomvonala és 
az Erzsébet-park megállóhelye a TT határához közelebb kerül, míg a 3-as főút távolabb. 

Közvetetten lehet számítani kisebb mértékű zavarásra, ami az élővilág számára még elviselhető 
mértékű lesz. 

Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeinek érintettsége  

Ökológiai Hálózat Magterület érintettsége 

A tervezett fejlesztés magterületet közvetlenül nem érint, mivel a jelenlegi HÉV nyomvonala a 
területek mellett halad és itt nyomvonalkorrekcióra nem kerül sor. Az építési tevékenységet ezeknél a 
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szakaszoknál várhatóan a jelenlegi vasúti terület határon belül fogják végezni, ezért csak ideiglenes 
zavarásra, lokális és átmeneti biodiverzitás csökkenésre lehet számítani. 

Ökológiai (zöld) folyosó érintettsége 

Ökológiai folyosót a tervezett tevékenység az alábbi helyeken érint: 

 a Rákos-patakot Budapest belterületén a Gvadányi utcánál 
 a Szilas-patakot Cinkota határában; 
 a Szilas-patakot a forrása környékén (Szilasliget m.h. és Sólyom utca között); 
 az ideiglenes Hungaroring m. h. mellett lévő gyepterületeket; 
 a Mogyoród és Gödöllő közötti erdőterületeket; 
 a Rákos-patakot Gödöllő belterületén. 

Szilas patak érintettsége Cinkota határában 

Az ökológiai hálózat folyosó elemén a legnagyobb beavatkozás Cinkota határában, a Szilas-patak 
menti NÖH területeken feltételezhető, mivel Cinkota járműtelepet át kell építeni az új szerelvények 
fogadása és a korszerűbb műszaki kialakítás érdekében.  

 
13.8. ábra A Szilas-patak ökológiai folyosója (lila terület) Cinkotán és a tervezett vágányhálózat 

(Forrás: Google Earth és DINPI GIS adatbázis) 

A fenti ábrán kék színnel jelenik meg az ökológiai folyosó területe. Leszámítva a fejlesztés nélküli 
esetet, az előzetesen vizsgált változatok közül a továbbtervezésre elfogadott járműtelep fejlesztési 
változat megvalósítása járna a legkisebb területfoglalással, hiszen ennél a változatnál összesen kb. 
6400 m2 területcsökkenést szenvedne el a NÖH ökológiai folyosó területe, mely jelenleg szinte teljesen 
erdőterület. (Ehhez járul hozzá a vasúti deltavágány területigénybevétele szintén az ökológiai folyosón 
keresztül.) 

A létesítés során a jelenlegi vegetációt a tervezési területről eltávolítanák, a területet feltöltenék a 
jelenlegi HÉV szintjéig, így az érintett terület ökológiai folyosó szerepe megszűnne. Megjegyezzük 
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azonban, hogy jelenleg az érintett NÖH területen nem találhatók természetközeli területek. A NÖH 
terület érintett része a Szilas-patakon átívelő hidakig nem átjárható, a járműtelep és a HÉV felől zárt, 
ezen irányban ökológiai kapcsolatok nem feltételezhetők, elfoglalásával az összterület ugyan csökken, 
de az ökológiai átjárhatóság nem sérül. A Caprera-patak beömlése és a HÉV jelenlegi területe között 
degradált vegyes erdő található közönséges dióval, fehérakáccal, valamint fekete bodzával és 
gyepűrózsával. A Caprera-patak jobb oldalán pedig telepített zöld juhar erdő található degradált 
aljnövényzettel. A vegyes erdő emberi beavatkozástól sem mentes, az erdőben illegális szemét- és 
építési törmelékek találhatók. 

Rákos-patak keresztezése Budapest és Gödöllő belterületén 

Budapest belterületén a forgalmas Kerepesi út és az azzal párhuzamos HÉV kétvágányú pályája alatt 
folyik a Rákos-patak. Itt a tervek szerint egy új híd építése tervezett a jelenlegi HÉV hídjánál 
alacsonyabb magassággal. Gödöllőnél az ökológiai folyosó felett jelenleg a 3 sz. főút és a HÉV hídjai 
vezetnek át, az építés idején itt „megcserélik” a HÉV hídját és a 3 sz. főút hídját. Mindkét helyen az 
építés idején az ökológiai folyosó jelleg ideiglenesen valószínűleg megszakad. Azonban hozzá kell tenni, 
hogy a terület most is beépített, a patak burkolattal rendelkezik, így csak a víztérben vándorló állatok 
használják a folyosót, még védett kisemlősök (pl.: keleti sün) számára sem igen alkalmas a jelenlegi 
helyszín a vándorlás biztosítására.  

A többi ökológiai folyosó közvetlenül nem lesz érintve, ott az építési tevékenység a jelenlegi 
állapotokhoz képest nem okoz változást. Esetlegesen az építés idején a zavarás miatt lokális 
elvándorlás feltételezhető az érzékenyebb fajoknál. 

Ökológiai pufferterület és a Gödöllői Erzsébet-park HJVTT érintettsége 

A két érintett terület esetében (Szilasligeti-láp melletti terület és Gödöllői Erzsébet-park) nem 
várható területfoglalás, így az építés idején számottevő változások nem várhatók.  

13.3.1.5. Épített környezet 

Az építés fázisában az épített környezet romlását okozó káros környezeti hatások és az azokat kiváltó 
tényezők lehetnek a korróziót okozó szennyezések, a szerkezeti károkat okozó rezgések, vizesedés, 
illetve destabilizáló talajszerkezeti változások. 

Az épített környezetet érintő káros környezeti hatások és az így fellépő értékcsökkenés 
megakadályozásához a kivitelezés szabályozására, illetve a megfelelő helyreállítási munkálatok 
elvégzésére van szükség. A létesítés során szem előtt kell tartani a környezet-, a zaj- és rezgés elleni 
védelem, valamint az életvédelem követelményeit. 

Az Örs vezér terén az építkezés idejére a közúti forgalom szakaszosan korlátozásra kerül, ezért a 
csomópontnál ideiglenes és részleges funkciókiesés várható.  

Az Örs vezér tere – Sarkantyú utca közötti szakaszon található magas- illetve tömbház esetén a 
magasvezetésű vasút igen közel halad a lakóépületekhez. Ezeken a helyeken megoldandó mind a 
zajvédelem, mind a látványtervezés.  

A vonal mátyásföldi szakaszának kéregben való vezetésének kialakítása jelentős területfoglalással jár, 
amely érintheti a környező házakat, épületeket statikai szempontból terhelve, esetleg károsítva azokat. 
Az építkezés idejére szakaszosan a Gödöllői HÉV üzemének megszűnése, vágányzár várható. A HÉV 
helyén közterek kialakítására van lehetőség, a megépülő szakasz a mai, elkülönített vasúti pályához 
képest kialakítástól és funkciótól függően javító/értékteremtő hatású. 
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Erzsébetliget állomástól a HÉV újra a felszínen haladna, itt a pálya átépítése várható. A pályafelújítás a 
kéregvezetés kialakításánál kisebb mértékű, várhatóan elviselhető építési hatásokkal jár majd.  

A Sashalom – Thököly utca kereszteződést már újra felszín alatt éri el a HÉV. A kéregvezetés kialakítása 
a korábbi szakaszhoz hasonlóan terhelő.  

Cinkotán a Szilas-patakon átvezető vasúti híd átépítése, bővítése szükséges, mely a jelenlegi híd 
bontásával jár, ideiglenesen befolyásolja az alatta átvezetett kerékpárút működését. 

A városhatáron kívüli külső nyomvonal tekintetében nincs jelentős többlet területfoglalás, csak kisebb 
ívkorrekciók várhatók, a vonal a meglévő nyomvonalat használja. Mogyoródon a HÉV nyomvonala a 
megállóhely átalakítás és ehhez kapcsolódó ívkorrekció miatt eltolásra kerül, mely jelenlegi lakó-
kereskedelmi funkciót érint. 

Az M0 és M31 autópálya keresztezései jelenlegi formájukban megmaradnak.  

Gödöllőn a 3. sz. főút és a HÉV nyomvonalának cseréje az Állomás utcáig a teljes főúti és HÉV 
infrastruktúra elbontását feltételezi. Ez, a Palotakerti ív kivételével nem jár új területek kisajátításával, 
illetve más területhasználat igénybevételével. A Palotakert megálló előtti ív átépítése során 
igénybeveendő terület szilárd burkolat nélküli, buszfordulónak használt zsákutcát érint, ennek 
megszüntetése semleges hatású. Emellett található viszont a helyi védelem alatt álló egykori HÉV remíz 
épület, melynek bontása megszüntető hatással jár. 

A két közlekedési vonal cseréje jelentős terhelő hatással lesz a környező lakosságra és az úthasználókra 
az építkezés ideje alatt.  

A gödöllői műemléki területeket a beruházás közvetlenül nem érinti, de a régészeti lelőhely területén 
végzett kivitelezés során, várhatóan régészeti felügyelet szükséges. A végállomáson a tervezett új 
kocsiszín meglévő vasúti területet venne igénybe, amennyiben ott a vasúti pálya megszüntethető. 
Ebben az esetben hatása elviselhető/semleges.  

A csömöri HÉV szárnyvonalon a vasút a tervek szerint megszüntetésre kerül. Helyette kizárólag a HÉV-
et helyettesítő buszjárat által használt burkolt út kerül kialakításra. A vasúti infrastruktúra 
szempontjából ez megszüntető hatású, az építés során mind a bontás, mind az útépítés ideiglenesen 
terheli a lakókörnyezetet. A csömöri vonal fejlesztése nem érint kulturális örökségvédelem alatt álló 
területeket. 

13.3.1.6. Levegőminőség-védelem 

Az építés során várható hatások megegyeznek mind a nyomvonali, mind az Állomások, megállóhelyek 
és a kapcsolódó közlekedési létesítmények esetében.  

A tervezett nyomvonal fejlesztés több helyen kéreg alatti vezetéssel kerülne kialakításra (pl. fedőréteg 
eltávolítása, munkagödör mélyítése és visszatemetése, stb.), mely során levegőminőség-védelmi 
szempontból figyelembe veendő tevékenységek: 

 meglévő létesítmények és vasúti pályák, utak bontása, 
 tereprendezés, egyéb földmunkák, 
 építéshez szükséges anyagok, valamint keletkező hulladékok rakodása és szállítása, 
 közműépítések (kiváltások). 
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A levegőminőség-védelmi szempontból várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján 
kerülnek becslésre, mivel az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban csak 
tájékoztató jellegű információk állnak rendelkezésre (a kivitelező még nem ismert, és így a pontos 
technológia, gépek, stb. sem). 

Az építés során várható hatásokon belül, a nagyobb arányú földmunkák miatt, alapvetően a 
porterhelés esetében kell komolyabb mértékű terhelésre számítani. Viszont a tágasabb légtereknek 
köszönhetően a terhelés mértéke kevesebb ideig okozhat kedvezőtlen, zavaró hatást. 

Az építés által okozott levegőterhelés (elsősorban nitrogénoxid, korom és szálló por koncentrációjának 
növekedése) korlátozott időben és lokálisan érvényesül. A létesítés során levegőterhelést okoznak a 
munkagépek, valamint a szállítójárművek.  

Levegőterhelést okoznak egyrészt a munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai, valamint a bontási 
és építési munkálatok során jelentkező kiporzás. Az építés által okozott levegőterhelést nagyban 
befolyásolják az alkalmazott munkagépek és szállítójárművek száma, típusa a napi fordulók száma, stb. 
A levegőterhelés mértékét az építési munkálatok során jellemző meteorológiai körülmények is 
jelentősen befolyásolják.  

A létesítés levegőminőségre gyakorolt hatásai ideiglenesek és korlátozott időtartamúak, a kifejtett 
hatás elviselhetőnek becsülhető. 

Felületi légszennyezés 

A területfoglalás, kotrás, tereprendezés, alapozási munkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel 
járnak. A kiporzás mértéke a humusz nedvességtartalmától és a növényzettől függ.  

A humuszréteg letermelése a tervezett beruházás által kijelölt területek átépítésével szinkronban 
történik, a humuszkezelés légszennyezése nem jelentős. 

Az építési munkálatok során figyelembe kell venni az MSZ 21476:1998. "A talaj termőréteg-
védelmének követelményei földmunkák végzésekor" szabvány előírásait.  

Szállítási forgalom 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió terhelés - 
elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por - térben és időben változó, de az építkezés területén 
túl nem okoz jelentős levegőszennyezést. 

Véglegesen a kivitelező dönti el azt, hogy melyik anyagnyerőhelyet használja fel, és hogyan ütemezi a 
munkát, és neki kell figyelembe venni a környezetvédelmi előírásokat. 

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra használt 
útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében 
rendszeres időközökben locsolni kell. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy területrészt viszonylag rövid ideig 
terhel. 

Építési technológia 

Az építés során földmunkagépeket, homlokrakodókat, kotrókat, úthengereket, földgyalut, 
locsolóautót, beton- és cementinjektáló berendezéseket stb. használhatnak. A felhasznált 
munkagépek száma, teljesítménye, területi mozgása, műszaki állapota határozza meg a légszennyezés 
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mértékét. Lehetőség szerint korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépeket szükséges 
alkalmazni. 

Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések alkalmazása (BAT 
- Best Available Techniques). 

Az építés légszennyezéssel (elsősorban porszennyezéssel) terhelt területei elsősorban az építési és 
felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 20 – 50 m-es környezete. Azonban a szélsőséges 
meteorológiai körülményeket is figyelembe véve, az általános tapasztalatok szerint a hatásterület széle 
az adott építési területektől számított 100 méteres távolságra tehető, azon túl levegővédelmi 
szempontból nem várható kedvezőtlen hatás. 

Az építés hatását összességében közepesen terhelőnek, szakaszonként terhelőnek minősítjük, mivel az 
építés általában lakott területekhez is közel történik. 

A közepes terhelő minősítés az alábbiakkal indokolható: 

 átmeneti, viszonylag rövid idejű a terhelés, 
 mértéke az üzemelés terheléséhez képest meghatározó, 
 helyi, egyszerre csak kisebb területrészeken történik az építés. 

Az építés ideje alatt fellépő hatások csak ideiglenesen jelentkeznek, és az építkezés közben keletkező 
légszennyezést a megfelelő szabványok betartásával és gondos kivitelezéssel kellő mértékben 
csökkenteni lehet, így lakott területeken nem okoz határérték feletti szennyezést. 

Az építkezés közben bizonyos mértékig elkerülhetetlen a környezetterhelés, nagyságát a fenti 
szabványok betartásával megfelelően csökkenteni lehet, és várhatóan a lakott területeken nem okoz 
határérték feletti szennyezést. 

13.3.1.7. Zajvédelem 

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést: 

- építési technológia 
- munkagépek  
- rakodási művelet 
- szállítási forgalom. 

Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban csak tájékoztató jellegű információk 
állnak rendelkezésre – mivel a kivitelező még nem ismert, és így a pontos technológia, gépek, stb. sem 
-, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhetők. 

Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi tervet 
készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, ill. a határértékek betartása érdekében. 

A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja csak a 
nyomvonalhoz közeli épületeknél okozhat problémát, de azt is csak ideiglenes jelleggel.  

Az anyagszállítás általában a meglévő útpályán történik, és megfelelő szervezéssel, éjszakai szállítás, 
éjszakai építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell számítani.  

A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási útvonalak még nem 
ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet végezni. Az építkezés során alkalmazott 
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gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési munkától származó környezeti zajterhelést 
irodalmi adatok, illetve korábbi zajméréseink alapján becsüljük. 

A zajterhelés függ  

- a helyszíni viszonyoktól, 
- az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítményszintjétől, 
- gépek, berendezések működési területétől, idejétől, 
- technológiai sorrendtől, stb. 

 
Mivel az építési munkálatokat több száz méter hosszan, 2-6 m szélességű munkaterületen építési 
fázisonként szakaszosan végzik, így egy-egy rövidebb szakaszon egy időben nem működik az összes 
munkagép. 

Fentiek alapján a zajtól védendő területeken az alábbi (jelentős zajterhelést okozó) építési 
munkafázisok, ill. részfázisok zajterhelése jelenthet zavaró mértékű zajterhelést: 

- bontás,  
- földmunkák, 
- megálló és vágány építés. 

 
A teljes építkezés tervezett időtartama várhatóan több mint 1év, ezen belül az egyes, zajvédelmi 
szempontból figyelembe vett szakaszosan megvalósuló építési fázisok tervezett időtartama minden 
esetben 1 hónap vagy annál kevesebb időn belül várható. 

Az átépíteni tervezett M2 metró és HÉV pályák mentén a zajtól védendő épületek vegyes területek 
esetén, valamint kisvárosias, kertvárosias és telepszerű beépítésű területeken – illetőleg Kistarcsán 
egészségügyi területen találhatóak, sok helyen a nyomvonalhoz közeli beépítéssel. 

Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a 27/2008. (XII. 3.) 
sz. KvVM–EüM együttes rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza.  

Ennek megfelelően az építés időtartamára vonatkozó határértékek a fenti építési fázisokban az 
alábbiak: 

- a nyomvonal menti vegyes területen fekvő védendő épületeknél: 70/55 dB (nappal/éjjel) 
ZHR. 3. sora. 

- a nyomvonal menti kisvárosias, kertvárosias és telepszerű beépítésű lakóterület fekvő 
védendő épületeknél: 65/50 dB (nappal/éjjel) ZHR. 2. sora. 

- a nyomvonal menti egészségügyi terület védendő épületeinél: 60/45 dB (nappal/éjjel) ZHR. 
2. sora. 

 
Az alábbi táblázatban néhány jellemző építkezésnél használt gép zajszint adatait gyűjtöttük össze. Az 
építési munka megindításáig a gépek zajemissziós határértékeinek csökkentése révén a táblázatban 
közölt adatoknál 3-5 dB-lel kedvezőbb zajszintre lehet számítani. 
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Géptípusok Zajemisszió 
szint LAm, dB 

Vonatkoztatási 
távolság (m) 

Hangteljesítmény 
szint LAW, dB 

Cölöpverők 
fúrt cölöpverő 84,5 10 - 

robbanófejes 108,2 10 - 
Vibrátorok (telj. és működéstől függően) 68-83 7 - 
Különböző típusú daruk (telj. függően) 86-92 7 - 

Szállítás gépei 
nyerges vontató (telj. függően) 82-96 7 - 

tehergépkocsik (dízel) 82-90 7 - 
dömperek (telj. függően) 56-83 7 - 

Univerzális földmunkagép 79,5 10 99 
Kotrók 72,5 10 - 

Árokásók 75-92 7 - 
Földgyalu 85 7 - 

Tömörítő gépek, utihenger (telj. függően) 84-102 7 - 
Alapozás gépei buvárszivattyúk 75-80 7 - 

Alapozás gépei 
(kompresszorok) 

DK 661 102,2 10 118 
Cyklon 90,8 10 108,2 

Tátra DK 661 103,1 10 119,6 
Jenbacher (Sw 444) 79,8 10 95,7 

Atlas Copco (PRA 425 DD) 87,7 10 104,4 

Alapozás gépei 

beton és cementinjektáló 
berendezés 88 7 - 

cölöpöző berendezések 87 7 - 
talajfúrók 80-89 7 - 
kőzetfúrók 101 7 - 

kábel fektető 87 7 - 
fúró-bontó kalapácsok 97-105 7 - 

 

A fentiek alapján a vasútépítés zajkibocsátását (az építkezés egy-egy szűkebb területére koncentrálva) 
LWA  = 115 dB mértékűre becsüljük azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsátás helye az építkezés során 
természetesen változik. 

Korábbi vizsgálatainkból megállapítható, hogy egy vasútépítés zajkibocsátása az építési terület 
középpontjától átlagosan 15 m-re kijelölt mérési ponton: 

     LAE,15m  = 81 dB 

Ilyen hangnyomásszintet egy a középpontba koncentrált LWA = 113 dB hangteljesítmény-szintű 
zajforrás okoz. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az építési munkára javasolt 

     LWA  = 115 dB 

a további számításhoz kellően megbízható eredményt szolgáltat. 
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Az építkezéstől eredő zajterhelés - a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylag közeli 
távolsága miatt – várhatóan több helyen túllépi a jogszabályban megengedett határértéket. 
Határértéket meghaladó zajterhelés jellemzően az építési területhez közelebb eső részeken a tervezett 
nyomvonaltól mintegy 8,5-100 m-re fekvő épületeknél okozhat problémát. 

Örs vezér tere 

A magasvezetés esetében a magasból, állványokról való építés során a zajterhelésre nagy figyelmet 
kell fordítani, megfelelő építési technológiák, munkagépek, építési intervallumok kiválasztásával. 
Kedvezőtlen, megnövekedett építés alatti zajterhelésre kell számítani, határérték feletti zajterhelés 
várható, zajvédelmi intézkedés nem megoldható. 

13.3.1.8. Rezgésvédelem 

Jelentős kockázati tényező az építési tevékenység, az alapozási munkák végzése, az építőanyagok 
szállítása. 

Az építési munkák megkezdése előtt szükségesnek tartjuk az esetlegesen veszélyeztetett épületek 
statikai állagfelmérését és az esetleg meglévő épületkárok dokumentálását egy állagvizsgálati 
szakvéleményben a későbbi kárigény kezelésének egyszerűsítése érdekében. 

Jelentős kockázati tényező a bontási és az építési tevékenység, a földmunkák végzése, az építőanyagok 
és a föld szállítása.  A legnagyobb kockázati tényező a talajtömörítési tevékenység különösen, ha az 
épületek közelében vibrohengeres tömörítést alkalmaznak!  

Az építési rezgés megfelelő rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetőnek minősíthető. 

Javasolt hatáscsökkentős intézkedések az építés idejére 

Az építési munka által rezgésterhelésének kitett épületekben, és az építés alatt gondoskodni kell a 
veszélyeztetett épületek rezgésterhelésének monitorozásáról (folyamatos ellenőrzéséről). 

13.3.2. Állomások, megállóhelyek 

13.3.2.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

Az állomások létesítése az új, kéregvezetéses szakaszon jelent többlet talajkitermelést: 
Sashalom/Thököly út és Mátyásföl/Jókai Mór utca. E helyeken a kéregalagút vastagságához 
hozzáadódik az oldalperonok kialakítása miatt szükséges helyigény, és az ebből fakadó talajkitermelés. 
Egyes megállóhelyek megszűnnek (pl. Örs vezér tere, mint jelenlegi végállomás megszűnik, Gödöllő 
Szabadság-tér megálló megszűnik, stb.), egyes helyszíneken áthelyezésre kerül a megálló, és egyes 
helyeken (pl. Erzsébetliget) új megállóhely létesül. A megállók létesítésének jelentősége csekély, 
egyrészt kis területigényük miatt (perononként nettó: ~120 m hossz és kb. 3,8 m szélesség), másrészt 
mert értékes termőtalajt nem érintenek, illetve egyik sem helyezkedik el érzékeny helyszínen. 

13.3.2.2. Felszíni vizek 

A felszíni vizeket az állomások, megállóhelyek létesítése (vagy esetleges megszűnése) nem érinti. A 
létesítés felszíni vizekre gyakorolt hatását alapvetően a nyomvonal adja, amelynek leírása a 13.3.1 
fejezetben található. 
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13.3.2.3. Táj 

Az állomások környezetének zöldfelületi rendszere kevésbé fog átalakulni, hiszen a legtöbb állomás 
területén kevés a zöldfelület, itt csak maga az építmények kialakítása változik. Kivételt képeznek ez alól 
azon állomások, amelyek keretműtárgyban, vagy magasvezetésben tervezettek.  

A tervezett tevékenység a városképben változásokat fog okozni, hiszen a metróvonal egy része, a HÉV 
vonal és a hozzá kapcsolódó megállók, valamint közvetlen környezetük átalakításra kerül. Ezek a 
városképi változások a következők lesznek: 

 Több állomás is megszűnik, az alábbiak szerint: 
─ A jelenlegi Rákosfalva mh. áthelyezésre és a felszín alá kerül; 
─ Nagyicce megállóhely megszüntetésre kerül, helyette új helyen Sashalom, Thököly út 

megnevezéssel új megálló épül; 
─ Mátyásföld, Repülőtér mh. szintén felszámolásra kerül, helyette új mh. létesül 

Mátyásföld, Jókai Mór utca elnevezéssel; 
─ Mátyásföld, Imre utca mh. áthelyezésre és átnevezésre kerül (Mátyásföld, 

Erzsébetliget), ezzel párhuzamosan pedig megszűnik Mátyásföld-alsó mh. 
 Mogyoródnál a jelenlegi állomás átépítésre kerül, a jelenleginél kedvezőbb ív- és 

peronviszonyokat alakítva ki ezzel; 
 Minden új megállóhely mellett új P+R parkolók is létesülnek, melyek lokálisan ugyan, de 

megváltoztatják az adott helyszínen a településképet és növelik a burkolt felületek arányát. 

Egyedi tájértékek érintettségére szintén lehet számítani az alábbi megállóhelyek esetében: 

Egyedi téjérték típusa Elhelyezkedése, leírása Várható hatások 

Feszület Mátyásföld-Alsó HÉV megálló A megálló bontásánál 
megsemmisülhet, áthelyezése 
javasolt. 

Szobormozdony Cinkota állomás Az állomás átépítése során - 
megőrzése érdekében - át kell 
helyezni. 

I. világháborús emlékmű Cinkota állomás mellett A tervezett átépítéssel az emlékmű 
áthelyezésre kerül a Szabadföldi út 
jobb oldalára. 

HÉV állomás Csömöri HÉV végállomása  A helyi védelem alatt is álló épületet 
a felújítás során átépíteni nem 
kívánják, hatás várhatóan nem lép 
fel. 

HÉV állomás Kerepes HÉV megálló épülete A tervek szerint az állomás átépítése 
során a felújítása tervezett. 

HÉV megálló Gödöllő Szabadság-tér HÉV 
megállója 

A tervek szerint teljes egészében 
elbontásra kerül.  

Raktárépület Gödöllő, Palotakert állomás melletti 
tégla építésű, tégla díszítéses ipari 
épület íves záródású ablakokkal. 

Várhatóan a tervezett építési 
tevékenység nem lesz hatással, 
elbontása nem tervezett. 

Királyi váróterem Gödöllő MÁV állomás Királyi 
váróterme 

Várhatóan a tervezett építési 
tevékenység nem lesz hatással. 

13.5. táblázat Az érintett egyedi tájértékek 
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13.3.2.4. Élővilág 

Élővilág-védelmi szempontból az állomások építése/átépítése a jelenlegi állapotokat nem változtatja 
meg. 

13.3.2.5. Épített környezet 

Az M2 metró jelenlegi végállomása megszüntetésre, bontásra kerül és ugyanez történik a gödöllői HÉV 
végállomásával is. A két építmény nem képvisel kiemelt értéket, de mindkettő esetében tekintettel kell 
lenni a közeli védett objektumokra. 

A csömöri HÉV végállomás épülete megtartandó, lehetőség szerint funkcióváltással felújítandó épület. 

Az új állomások építése megfelelő kialakítás esetén értékteremtő. Az állomások helyének jelenlegi 
épített környezete szempontjából ez többlet területfoglalással jár, de az építkezés befejeztével javítja 
a jelenlegi állapotot, különösen a felszín alatt elhelyezett állomások/megállók esetén. 

Rákosfalva megálló után a felszíni fővonal közelebb kerül a magas épületekhez, melyek zaj- és 
rezgésvédelme megoldandó. 

A meglévő Nagyicce megálló megszüntetésre, bontásra kerül, helyette a körvasúthoz kapcsolódóan, 
illetve a Thököly útnál új megállók létesülnek.  

A Sashalmi sétány végződésénél kialakítandó P+R parkoló elfoglalja az egykori rákosszentmihályi HÉV 
vonalából megmaradt vasúti delta területét, a régi vágányok megszüntetésre kerülnek. Az építkezés 
főként a Sashalmi sétányt, illetve az állomás építés a Veres Péter út két oldalát érinti átmenetileg teljes, 
illetve részleges funkciókieséssel. 

A Batsányi János út kereszteződése előtt megszűnik a mai Sashalom megálló, funkcióját a Jókai Mór 
utcai állomás veszi át. 

A Mátyásföld – Jókai Mór utca állomást szintén felszín alatt helyeznék el. Az állomás a felszínhez képest 
mélyebben helyezkedik el, mint a környező kisebb megállók, megközelítése az utcaszintről galérián 
keresztül lehetséges. Az állomáshoz tervezett P+R parkoló a mai HÉV pálya területét használná ki, így 
ehhez többlet terület bevonása várhatóan nem szükséges. A megközelítés biztosítása és kerékpárút 
kialakítása miatt a Veres Péter út szervizúti ágának átalakítása várható. Az építkezés átmeneti 
funkcióvesztést idéz elő a szervizúton és az ebbe bekötő utakon. Az építkezés során az érintett 
ingatlanok megközelítésének biztosítása is szükséges. Mátyásföld Repülőtér megállóhely 
megszüntetésre és bontásra kerül. A kéregvezetésű szakasz felett végig közterek kialakítása várható 
burkolat és kertépítéssel. 

A mátyásföldi Imre utca megálló elbontásra kerül. A pálya itt emelkedik vissza a felszínre és éri el az 
Imre utcától keletre kialakítandó új, Erzsébetliget elnevezésű felszíni állomást. Az állomás és 
megközelítésének kialakítása miatt csak kisebb beavatkozás várható a Veres Péter úton. A közúti 
közlekedési funkció várhatóan rövid ideig korlátozódik. 

Mátyásföld alsó megálló megszüntetésre, bontásra kerül. A Sarjú út meglévő átvezetése a vasúti pálya 
alatt a tervek szerint kibővül. A Sarjú utcai kereszteződés vasúti hídja várhatóan átépítésre kerül, a 
Szilas-patakon pedig új/bővített hídműtárgy valósul meg a járműtelep nyugati irányú bejárását 
biztosító vágányok számára. Az átépítendő műtárgy időszakosan funkciókorlátozást okoz az érintett 
közutakon. A patak hídjának és a hozzá kapcsolódó új vágány líra megépítése jelentős földmunkát tesz 
szükségessé, mivel a terep feszínét a töltéshez kell emelni. Ennek megfelelően a patakmeder 
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földművének átalakítása is szükséges. A földmunkák megvalósítása az építés alatt terheli a környező 
infrastruktúrát. 

A külső szakaszon megállók tekintetében peronemelés, esetenként peronok áthelyezése, rámpák, 
peronkapuk kialakítása, egyes helyeken ívkorrekció várható, valamint P+R parkolók építése. A Cinkota 
– Gödöllő közötti szakaszon az alábbi területeken várhatók változások: 

 Kistarcsa Kórház előtt a nagykapacitású P+R parkoló kiépítése esetén szabadon álló Gksz 
szabályozású területet vesznek igénybe. 
Megjegyzendő, hogy a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint önállóan 
létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló hatásvizsgálatának szükségességéről 300 
férőhelytől az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hoz döntést. 

 Kistarcsa megállóhely Gödöllő irányú peronjának áthelyezése zöldterületi övezet 
igénybevételével jár. 

 Gödöllő belterületén a teljes vonalszakasz áthelyezése tervezett, mely a megállók átépítését 
feltételezi. 

Utóbbi pályacserével a jelenlegi út és a HÉV létesítményeinek (megállók) átmeneti megszüntetése, 
illetve áthelyezése várható, szakaszonkénti teljes vagy részleges funkciókieséssel. 

13.3.2.6. Levegőminőség-védelem 

Az építés során várható hatások megegyeznek mind a nyomvonali, mind az Állomások, megállóhelyek 
és a kapcsolódó közlekedési létesítmények esetében.   

13.3.2.7. Zajvédelem 

A legtöbb állomás kiépítésénél a nyomvonal építéséhez hasonló zajterhelést lehet feltételezni, a 8,5-
100 m-re fekvő épületeknél okozhat problémát. 

A két kéregben kialakított állomás esetében a szádolás munkafázis magasabb zajkibocsátással jár, mint 
a nyomvonal építés. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az építési munkára javasolt 

     LWA  = 120 dB 

a további számításhoz kellően megbízható eredményt szolgáltat. 

Az építkezéstől eredő zajterhelés - a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylag közeli 
távolsága miatt – várhatóan több helyen túllépi a jogszabályban megengedett határértéket. 
Határértéket meghaladó zajterhelés jellemzően az építési területhez közelebb eső részeken a tervezett 
nyomvonaltól mintegy 25-158 m-re fekvő épületeknél okozhat problémát. 

13.3.2.8. Rezgésvédelem 

Az állomási rezgésterheléssel kapcsolatos építéskori hatások megegyeznek a nyomvonalnál leírtakkal. 
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13.3.3. Kapcsolódó közlekedési létesítmények 

13.3.3.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

A kapcsolódó közlekedési létesítmények (új vagy módosuló csomópontok) építése a földtani közeg és 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás szempontjából nem releváns, vagy elhanyagolható mértékű. 
Egyedül a Szentmihályi úti csomópont kerül lesüllyesztésre, a HÉV vonalat keresztező rövid szakaszon. 

Jelentősebb beavatkozás egyedül a Cinkotai HÉV Járműtelep DNy-i sarkánál várható, ahol a járműtelepi 
ki- és beálláshoz szükséges az üzemi vágányok által igénybeveendő terület a vasútvonalhoz és a 
járműtelep terepszintjéhez képest is mély területen van. Itt mindenképpen szükséges kb. ~1,5 m 
vastagságú feltöltés. Itt a járműtelep sínrendszerének megfelelő kiépítéséhez nagyságrendjét tekintve 
~5-10 ezer m3 talajfeltöltés válik szükségessé. A feltöltést megfelelő, szennyezetlen töltésanyaggal kell 
megvalósítani.  

13.3.3.2. Felszíni vizek 

A felszíni vizeket a kapcsolódó közlekedési létesítmények építése (vagy elbontása) nem érinti. A 
létesítés felszíni vizekre gyakorolt hatását alapvetően a nyomvonal adja, amelynek leírása a 13.3.1 
fejezetben található. 

 

13.3.3.3. Táj 

A kapcsolódó létesítmények építése esetében is sérülhet a zöldfelületi rendszer. A legnagyobb 
beavatkozás várhatóan a projekthez kapcsolódó P+R parkolók építése/bővítése lesz általában a 
települések belterületén (pl. Thököly út megállónál).   

A kapcsolódó létesítmények közül célszerű kiemelni a cinkotai megállónál bővítendő P+R parkolót és 
az új különszintű keresztezés megoldását. Itt a rendezési terv szerinti Z-KK-XVI (közkert) és IZ-XVI/SP 
(sportcélú zöldterületet) érintenek a kapcsolódó beruházások, ezzel is csökkentve a kialakult 
zöldfelületi rendszert. 

Az újjáépített HÉV-közút kereszteződések is jelenthetnek városképi változásokat. Nagyobb átalakítások 
tervezettek: 

 Cinkota állomás környékén (különszintű csomópont, alul- vagy felüljáró építése); 
 Gödöllő, Szabadság-tér HÉV megállójának elbontása (a jelenlegi kereszteződés átépítése); 
 Szilasliget állomásnál új aluljáró építése.  

13.3.3.4. Élővilág 

A kapcsolódó létesítmények építése esetén hasonló hatásokra lehet számítani, mint a nyomvonal 
építése esetén, azonban jóval kisebb mértékben. 

13.3.3.5. Épített környezet 

A kapcsolódó létesítmények közül a közútátvezetések megoldása egyes esetekben jelentősen terheli 
az épített környezetet ott, ahol építményekkel rendelkező ingatlanok kisajátítására, az épületek 
bontására lesz szükség: 
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- Szentmihályi út – Kerepesi út összekötése a Vízimalom utcán keresztül (lakóházakat érint, 
valamint nagyobb forgalmat vezet a megmaradó lakóházak közelébe); 

- Cinkotán az Ostoros út átvezetése a Vidámvásár utcára a Rádió utcán keresztül 
(lakóházakat érint). 

Cinkotán az Ostoros út közúti aluljárójának kiépítése a nyomvonal környezetében lévő területek 
épületei mellett a zöldterületet sem hagyja érintetlenül. Itt jelentős mértékű a megszüntető, illetve 
terhelő hatás.  

Cinkota Magtár utcai közúti aluljárójának átépítése viszont javító hatású a közút szempontjából.  

Más esetekben a főút (Kerepesi / Veres Péter út) korrekciójára van szükség, ezért e szakaszokon az út 
átépítése szintén nagyobb területfoglalással (főként a szervízút igénybevételével) és részleges 
funkciókieséssel jár. A kéregalagút szakaszok megvalósításáig az érintett kereszteződések szintén 
részleges vagy teljes funkciókiesése várható. 

A Fehér úti metró járműtelepen kisebb mértékű átépítés várható, alternatívaként a meglévő 
csarnoképület hosszanti toldása tervezett, a jelenlegi melléképítmények bontásával. A korábbi 
években a járműtelep építményei felülvizsgálatra kerültek és a feltárt hiányosságokat (nagyrészt 
szigetelés és villámvédelem) javították. A kocsiszín az új metrószerelvények fogadása miatt részleges 
felújításra került, szerkezeti állapota feltehetően lehetővé teszi a hosszanti toldás megépítését, ezért 
károsító hatás nem várható. 

A cinkotai járműtelep jelentős átalakítása tervezett, itt mind az épületek, mind a vágányhálózat 
megújulna, mely az építkezés során funkciókiesést okoz, annak befejeztével viszont értékteremtő 
hatású. A járműtelephez kapcsolódóan új transzformátorállomás építése tervezett, mely a villamos 
hálózati infrastruktúrát a vasúti üzemmel kapcsolatban befolyásolja, jelentős funkciókiesés az 
elosztóhálózaton nem várható. 

Gödöllőn a Tessedik Sámuel utcánál különszintű csomópont létesül HÉV felüljáróval és a közutak 
körforgalmú csomópontjának kialakításával. Az építés alatt a forgalomterelés/korlátozás terheli az 
úthálózat működését.  

13.3.3.6. Levegőminőség-védelem 

Az építés során várható hatások megegyeznek mind a nyomvonali, mind az Állomások, megállóhelyek 
és a kapcsolódó közlekedési létesítmények esetében.   

13.3.3.7. Zajvédelem 

A felüljárók kiépítésénél a nyomvonal építéséhez hasonló zajterhelést lehet feltételezni. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az építési munkára javasolt 

     LWA  = 115 dB 

a további számításhoz kellően megbízható, inkább túlbecsült eredményt szolgáltat. 

Az építkezéstől eredő zajterhelés - a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylag közeli 
távolsága miatt – várhatóan több helyen túllépi a jogszabályban megengedett határértéket. 
Határértéket meghaladó zajterhelés jellemzően az építési területhez közelebb eső részeken a tervezett 
nyomvonaltól mintegy 7-120 m-re fekvő épületeknél okozhat problémát. 
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13.3.3.8. Rezgésvédelem 

A kapcsolódó létesítmények rezgésterheléssel kapcsolatos építés idején fellépő hatásai megegyeznek 
a nyomvonalnál leírtakkal. 

13.4. Működés során várható hatások 

13.4.1. Nyomvonal 

13.4.1.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

A vonalon működő villamos vontatás és személyszállítás miatt a földtani közeg szennyezésére nem kell 
számítani. A BKV Zrt. adatszolgáltatása alapján már jelenleg is alapvetően biológiailag lebomló és 
hosszú kenési ciklusidőt biztosító kenőanyagokat3 alkalmaznak a váltókenésre, valamint sínkenésre, 
ami a talaj és felszín alatti vizek szennyezésének megelőzését szolgálja. E környezeti elemek minőségét 
negatívan érintő hatás nem valószínűsíthető. 

A talaj és földtani közeg tekintetében a működés további tömörítő hatást, kitermelést, talajbolygatást 
nem okoz. A felszín alatti vizek vonatkozásában a talajvíz áramlási viszonyok kis mértékű módosulása 
várható lokálisan, a felszín alatt kialakítandó objektumok (metróalagút, felszín alatti állomások) 
környezetében. A korábbi tervezési fázisban már modellszámítás készült4 a vízföldtani-vízáramlási 
viszonyokra, illetve a talajvíz szintjére gyakorolt hatás vizsgálata céljából. Az akkori modellszámítás 
még a felszín alatti kialakítással tervezett Örs vezér téri állomásra, a kéregvezetéses szakaszra, és egy 
felszín alá süllyesztett közúti kereszteződésre készült. A most kiválasztott változat (V4) szerint az Örs 
vezér téri vonal és állomás magasvezetéses kialakítású lesz, amelynek talajvíz-áramlást befolyásoló 
hatása nincs. A korábbi modellszámítás alapján a Thököly utca környékén a kéregalagút hatása csekély: 
a műtárgyak északi oldalán 24-40 cm vízszint-csökkenés várható, a déli oldalon pedig 15-35 cm vízszint-
növekedés várható. A jelenlegi állapotnál leírtak szerint, a területen jellemző kelet-nyugati – azaz a 
Duna felé irányuló - talajvíz áramlás, amely viszonylag jól egyezik a tervezett műtárgy (főként a 
kialakítandó kéregalagút-szakasz) irányával. Ebből fakadóan a hatása viszonylag korlátozott, bár 
kimutatható. Ugyanakkor a modellszámítás konzervatív szemléletben készült, mely szerint a 
modellezett műtárgyak a talajvíz tartót teljes vastagságában harántolják. A víztartó részleges 
harántolása esetén a modellezettnél jóval enyhébb vízszintváltozások valószínűsíthetők. 

13.4.1.2. Felszíni vizek 

A működés során felszíni vizekre gyakorolt hatás nem várható, amennyiben a tervezés és építés során 
figyelembe veszik a korábban hivatkozott 147/2010. (IV.29.) kormányrendelet, illetve az érintett 
patakok kezelőjének (FCSM) iránymutatásait (LNV-t5 és a biztonsági magasságot figyelembe vevő 
hídmagasság; medervédelem kialakítása a keresztezések közvetlen környezetében). A medrekben 
hídpillér nem létesül, a meder átfolyási keresztmetszete nem változik, így a vízszállító képesség 
lecsökkenésére, visszatorlasztó hatásra sem az új híd(ak)nál, sem a meglévők felújításánál nem kell 
számítani. 

                                                           
3 Bio SK-2012nyomkarima kenőzsír; Thermocup 1200 FL környezetbarát sínszékkenő anyag; Thermocup 1200 FL 
Kitérőkenő folyadék. 
4 FTR 2000 Kft, 2014. július. 
5 A vonatkozó BM rendelet az érintett két patak releváns szakaszaira nem ad meg MÁSZ értéket. 
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Amennyiben a keresztező hidak vagy környező nyomvonal csapadékvizeinek elvezetésekor az érintett 
patakokat, mint befogadókat igénybe veszik, akkor a jelenlegi állapotnál (a 13.2 fejezetben) hivatkozott 
határértékeket kell betartani a csapadékvíz vonatkozásában. Ez egyes esetekben hordalék- és olajfogó 
műtárgy létesítését igényelheti. 

13.4.1.3. Táj 

Zöldfelületi rendszert tekintve a működésnek lesznek pozitív hatásai is, hiszen a felszín alatti 
vonalszakaszok felett közparkot, kerékpárutat és közösségi tereket hoznának létre, így a jelenlegi 
zöldfelület az üzemelés alatt növekedni fog ezeken a területen. Az építés után a kivágott fasorokat, 
zöld sávokat a tervek szerint pótolni fogják, így az üzemelés hosszú távon már nem csökkenti a 
zöldfelület. 

Városképi szempontból a jelenlegi állapotokhoz képest az üzemelés alatt jelentős változás lesz, hogy a 
Budapest belterületén a jelenleg felszínen található HÉV egyes szakaszai a felszín alá kerülnek. Hosszú 
távon a jelenlegi állapotokhoz képest tehát kedvezőbb állapotok fognak ezeken a szakaszokon 
létrejönni.  

Tájvédelmi szempontból a települések külterületén az üzemelés alatt jelentős változás már nem 
történik. 

13.4.1.4. Élővilág 

Az új építésű vágányok esetében (pl.: felszín alatti vezetés) hosszú távú hatások közül számolni kell az 
egyes területek vízháztartásának és mikroklímájának megváltozására. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a lefolyási viszonyokat figyelembe véve a vágányhálózatnál magasabban fekvő részek az elégtelen 
vízelvezetés miatt nedvesednek, míg az alacsonyabban fekvő részek vízellátása romlik, a vízátereszek 
környezetében a vízlevezetés pedig felgyorsul.  

A hosszú távú hatások közé tartozik még a HÉV pályatestén keletkező víz elvezetéséből várható vegyi 
szennyezés, amely elsősorban az olajszármazékok esetleges csöpögéséből/folyásából adódhat. Jelen 
tanulmány szerint az üzemelés ilyen szempontból kedvezőbb lesz, hiszen a felújított/új építésű 
szakaszon korszerű járműállomány fogja igénybe venni a felújított/új pályatestet. 

A hazai utak, vasutak mentén ma már mindenhol megjelentek tájidegen agresszív fajok (Robinia 
pseudoacacia, Amorpha fruticosa; Solidago canadensis és S. gigantea, Fallopia spp.; Asclepias syriaca, 
stb.), melyek ellen gyommentesítéssel szükséges védekezni. 

13.4.1.5. Épített környezet 

A tervezett összekapcsolt és felújított vonalas létesítmény üzeme esetén elsősorban a vasút pályája és 
kapcsolódó létesítményei közvetlen területfoglalásával és az azon bonyolódó forgalom okozta 
kibocsátásokkal, valamint a karbantartás hatásaival kell foglalkozni. 

A területfoglalást illetően Mátyásföldön a jelenlegi felszíni pálya felszín alatt történő elhelyezése a 
településszerkezetre javító hatással van, e szakaszokon megszűnik a vasút elvágó hatása, nő az út-
kereszteződések áteresztő képessége. A kéregvezetés az üzemeltetés során a városkép mellett 
városszerkezeti szempontból is jobb. 

A felszíni szakaszon a vasút közelében lévő lakóterületek értéke az üzembe helyezést követően a jobb 
megközelíthetőségük miatt felértékelődhet, de amennyiben a vasúti zaj növekszik, értékcsökkenés is 
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bekövetkezhet. Szintén kedvezőtlen hatással járhat, ha a vasúti rezgésterhelés szerkezetileg rontja a 
környező építmények állagát. Tekintettel a vágányok felújítására, nyitott vágányok alkalmazására, és a 
korszerűbb járművek üzembe helyezésére, ilyen jelentős zaj/rezgés a felszíni szakaszon nem várható. 
A HÉV jelenlegi elválasztó hatása azon területeken marad fenn, ahol forgalmi és biztonsági 
szempontból nem indokolt különszintű csomópont létesítése. Ugyanakkor e hatás funkcionális 
szempontból az infrastruktúra használói számára elviselhető. 

A beruházás alapvetően az elővárosi és városon belüli infrastruktúra fejlesztését célozza, és ilyen 
minőségében az üzemeltetés az épített környezet jobb működéséhez segít hozzá, tehát általában javító 
jellegű. A területhasználatra a tervezett tevékenység működése a jelenlegihez képest nincs számottevő 
módosító hatással, azaz e szempontból semleges. A tervezett vonal megvalósítása a forgalom részleges 
átrendeződését okozza, a P+R parkolók létrehozásával várhatóan megváltoznak a város egyes részeire 
ható terhelések: helyenként nőnek, máshol csökkennek. Az üzemelés során a környezeti terhelés nem 
lépheti túl a megengedett határértékeket, meg kell előzni a környezetkárosítást és lehetőség szerint 
ennek eredetét meg kell szüntetni. 

13.4.1.6. Levegőminőség-védelem 

Közvetlen hatás 

A villamosított vonal korszerűsítése, a sebesség megemelése levegőtisztaság-védelmi szempontból 
nem okoz érzékelhető hatást. A légszennyező komponensek közül az ágyazat porszennyezése lehet a 
közvetlen hatásterületen jelentősebb, de ez elsősorban a kisajátítási területen belül jelentkezik. 

A sebességemelés kisebb hatása a levegőminőségre az, hogy a megemelt sebességű szerelvény 
nagyobb menetszelet, pontosabban közvetlen környezetében nagyobb légmozgást idéz elő, mely az 
alagutakban, megállóhelyek közelében koncentráltabban jelentkezhet. Ennek következtében – 
amennyiben poros az ágyazat – valamivel több por jut a levegőbe. 

Örs vezér tere 

Az Örs vezér terénél a nyomvonal csak az Egyenes utca ltp. állomást követően megy le térszint alá, 
kéregben vezetéssel (összesen 660 m hosszan). A szakasz egy részén, a járműteleptől Rákosfalva 
állomás előtti szakaszig térszint feletti vezetés tervezett.  A járműtelepre való kitérő ez esetben 
szintbeni vezetéssel épülne ki.  

Üzemelés alatt a kéregben vezetett nyomvonalszakasz esetében elenyészően kedvezőbb lehet a 
levegőminőségre gyakorolt hatás, mert nem kell számolni az esetlegesen a nyomvonal közvetlen 
közelében fellépő ágyazati porterheléssel. Emellett közvetett kedvező hatásként jelentkezhet a 
kéregben vezetés által, a kéregben vezetés feletti területen részben vagy egészben kialakítható 
zöldfelületek létrehozásának lehetősége. 

Thököly út – Cinkota között 

A Thököly út – Cinkota közötti szakaszon részben térszint alatti, kéregben vezetés tervezett 
(Mátyásföld, Erzsébet liget állomásig – 2100 m hosszan), onnan pedig a meglévő állapotnak 
megfelelően szintbeni nyomvonalvezetés.  

Üzemelés alatt a kéregben vezetett nyomvonalszakasz esetében elenyészően kedvezőbb lehet a 
levegőminőségre gyakorolt hatás, mert nem kell számolni az esetlegesen a nyomvonal közvetlen 
közelében fellépő ágyazati porterheléssel. Emellett közvetett kedvező hatásként jelentkezhet a 
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kéregben vezetés által, a kéregben vezetés feletti területen részben vagy egészben kialakítható 
zöldfelületek létrehozásának lehetősége. 

Cinkota – Gödöllő között 

A Cinkota – Gödöllő közötti szakaszon végig a meglévő állapotnak megfelelően szintbeni 
nyomvonalvezetés tervezett.  

Üzemelés alatt levegőminőség szempontjából számottevő kedvezőtlen hatás nem várható, a 
nyomvonal közvetlen közelében léphet fel elenyésző mértékű ágyazati porterhelés. A felújításnak 
köszönhetően azonban várhatóan még kisebb mértékben fog jelentkezni, mint a meglévő állapotban. 

Csömöri szárnyvonal  

A kiválasztott változat szerint a pálya kiváltása buszjáratokkal történne. Ennek levegőminőség 
szempontjából kedvezőtlen hatása várható, mivel a meglévő pályának levegőminőségre nincsen 
kedvezőtlen hatása, károsanyag kibocsátása. 

Amennyiben a forgalom a közutakra kerül át buszjáratok formájában, akkor a járatok által érintett 
útvonalakon kismértékű forgalom növekedés, ezáltal károsanyag kibocsátás jelentkezhet, ami 
kedvezőtlenül hat a levegőminőségre az útvonalak menti lakóterületeken. 

13.4.1.7. Zajvédelem 

A távlati állapotban várható zajterhelést a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire vizsgáltuk. 
A távlati állapotban ismertetett vizsgálati pontokon számítással állapítottuk meg a hatásterületen lévő 
lakóházak és lakóépületek külön a kötött pályás közlekedéstől származó zajterhelését. A közvetlen 
hatásterület vizsgálati pontjai megegyeznek a jelenlegi és referencia zajterhelés reprezentatív 
vizsgálati pontjaival. 

Örs vezér tere 

Az Örs vezér tere összekötés nyomvonala jelenlegi térszínen elhelyezkedő nyomvonal-vezetéssel 
ellentétben a Pillangó utcai felszíni megálló utáni, az Örs vezér tere előtt szakaszon a térszín felett vezet 
át a tér felett, majd az Örs vezér tere megálló után vezet ismét a felszínen.  Az Örs vezér tere megálló 
a magasban kerül kiépítésre, míg a Rákosfalva és az Egyenes utca ltp. megálló már a felszínen 
helyezkedik el. 

Zajvédelmi szempontból a térszín feletti nyomvonal kedvezőtlen az üzemelés alatt, a környező 
védendő lakóépületek ebben a kiépítési esetben megnövekedett zajterhelést kapnak a kötött pályás 
közlekedéstől. A magasvezetés mellett érintett lakóépületek főleg a Kerepesi út 98 és 104 magasabban 
található emeleteinek lakószobái.  A New Garden kertészet vonalától a nyomvonal a felszínen halad 
tovább, a Kerepesi út 118, 136-138, 154/b lakóépületeknél távlatban határérték feletti túllépés 
várható. A távlati zajszámítás eredményét, a zajimmisszió pontos értékeit az alábbi táblázat mutatja 
be. 

Védendő épület Fl 
Jelenleg Referencia Távlat 

LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) 

Kerepesi út 98. GF 51,1 45,4 51,1 45,4 62,2 54,7 
Kerepesi út 98. F 1 52,3 46,6 52,3 46,6 63,1 55,6 
Kerepesi út 98. F 2 53,5 47,7 53,5 47,7 64,0 56,5 
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Védendő épület Fl 
Jelenleg Referencia Távlat 

LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) 
Kerepesi út 98. F 3 54,0 48,2 54,0 48,2 64,1 56,6 
Kerepesi út 98. F 4 54,1 48,4 54,1 48,4 64,2 56,7 
Kerepesi út 98. F 5 54,1 48,4 54,1 48,4 64,1 56,6 
Kerepesi út 98. F 6 54,0 48,3 54,0 48,3 64,0 56,5 
Kerepesi út 98. F 7 53,9 48,2 53,9 48,2 63,8 56,3 
Kerepesi út 98. F 8 53,7 48,0 53,7 48,0 63,7 56,2 
Kerepesi út 98. F 9 53,5 47,8 53,5 47,8 63,5 56,0 
Kerepesi út 98. F 10 53,3 47,6 53,3 47,6 63,5 56,0 
Kerepesi út 104. GF 60,0 54,3 60,0 54,3 62,0 54,5 
Kerepesi út 104. F 1 60,2 54,5 60,2 54,5 64,9 57,4 
Kerepesi út 104. F 2 59,8 54,1 59,8 54,1 70,4 62,9 
Kerepesi út 104. F 3 59,2 53,5 59,2 53,5 70,2 62,7 
Kerepesi út 104. F 4 58,7 53,0 58,7 53,0 69,7 62,2 
Kerepesi út 118. GF 60,0 54,3 60,0 54,3 69,9 62,4 
Kerepesi út 118. F 1 60,3 54,6 60,3 54,6 70,1 62,6 
Kerepesi út 118. F 2 60,0 54,3 60,0 54,3 69,7 62,2 
Kerepesi út 118. F 3 59,4 53,7 59,4 53,7 69,1 61,6 
Kerepesi út 118. F 4 58,8 53,1 58,8 53,1 68,5 61,0 
Kerepesi út 136-138. GF 54,4 48,7 54,4 48,7 65,4 57,9 
Kerepesi út 136-138. F 1 56,3 50,5 56,3 50,5 66,4 58,9 
Kerepesi út 136-138. F 2 56,5 50,8 56,5 50,8 66,6 59,1 
Kerepesi út 136-138. F 3 56,5 50,8 56,5 50,8 66,5 59,0 
Kerepesi út 136-138. F 4 56,4 50,7 56,4 50,7 66,2 58,7 
Kerepesi út 136-138. F 5 56,2 50,5 56,2 50,5 66,0 58,5 
Kerepesi út 136-138. F 6 55,9 50,2 55,9 50,2 65,7 58,2 
Kerepesi út 136-138. F 7 55,7 50,0 55,7 50,0 65,4 57,9 
Kerepesi út 136-138. F 8 55,4 49,7 55,4 49,7 65,1 57,6 
Kerepesi út 136-138. F 9 55,1 49,4 55,1 49,4 64,8 57,3 
Kerepesi út 136-138. F 10 54,8 49,1 54,8 49,1 64,5 57,0 
Kerepesi út 154/b GF 52,5 46,8 52,5 46,8 62,1 54,6 
Kerepesi út 154/b F 1 54,1 48,4 54,1 48,4 63,7 56,2 
Kerepesi út 154/b F 2 54,8 49,1 54,8 49,1 64,4 56,9 

 

A várható zajterhelést a vonatkozó zajterhelési határértékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy 
ezen a szakaszon a távlati állapotban a vasúttól eredő zajterhelés nappal és éjjel a vizsgált területeken, 
a fenti helyeken meghaladja a vonatkozó tervezési határértékeket. A túllépés mértéke jellemzően 0,1-
7,9 dB közötti. 

Fenti kiemelt, túllépéssel érintett helyeken a létesítés zajvédelmi intézkedést igényel. 
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Thököly út – Cinkota között 

A Thököly út Cinkota közötti szakaszon a zajvédelmi szempontból kockázatos terület az Egyenes utca 
környezete. A nyomvonal a felszínen halad, a Kerepesi út 170, 184 és 198 lakóépületeknél távlatban 
határérték feletti túllépés várható. A távlati zajszámítás eredményét, a zajimmisszió pontos értékeit az 
alábbi táblázat mutatja be. 

Védendő épület Fl 
Jelenleg Referencia Távlat 

LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) 

Kerepesi út 170 GF 62,9 56,1 62,9 56,1 64,4 56,9 
Kerepesi út 170 F 1 64,3 57,4 64,3 57,4 65,9 58,4 
Kerepesi út 170 F 2 65,1 58,2 65,1 58,2 66,1 58,6 
Kerepesi út 170 F 3 65,4 58,5 65,4 58,5 66,2 58,7 
Kerepesi út 170 F 4 65,5 58,6 65,5 58,6 66,2 58,7 
Kerepesi út 184. GF 62,6 55,7 62,6 55,7 63,6 56,1 
Kerepesi út 184. F 1 63,7 56,8 63,7 56,8 65,1 57,6 
Kerepesi út 184. F 2 64,6 57,7 64,6 57,7 65,7 58,2 
Kerepesi út 184. F 3 65,1 58,2 65,1 58,2 65,8 58,3 
Kerepesi út 198 GF 63,9 57,1 63,9 57,1 65,6 58,1 
Kerepesi út 198 F 1 65,3 58,4 65,3 58,4 66,7 59,2 

 

A várható zajterhelést a vonatkozó zajterhelési határértékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy 
távlati állapotban a vasúttól eredő zajterhelés nappal és éjjel a vizsgált területeken, a fenti helyeken 
meghaladja a vonatkozó tervezési határértékeket. A túllépés mértéke jellemzően 0,1-4,2 dB közötti. 

Fenti kiemelt, túllépéssel érintett helyeken a létesítés zajvédelmi intézkedést igényel. 

Cinkota – Gödöllő között 

A Cinkotától Gödöllőig vezető szakaszon a zajvédelmi szempontból kockázatos terület a Lila utca. A 
vasút felöli lakóépületek nagyon közel helyezkednek el a zajforráshoz. A nyomvonal a felszínen halad, 
a Lila utca 2. lakóépületeknél távlatban határérték feletti túllépés várható. A távlati zajszámítás 
eredményét, a zajimmisszió pontos értékeit az alábbi táblázat mutatja be. 

Védendő épület Fl 
Jelenleg Referencia Távlat 

LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) LrD  dB(A) LrN  dB(A) 

Lila utca 2. GF 63,1 56,8 63,1 56,8 63,6 58,8 
Lila utca 2. F 1 64,5 58,0 64,5 58,0 64,0 59,2 
Lila utca 2. F 2 64,7 58,0 64,7 58,0 63,4 58,6 

 

A várható zajterhelést a vonatkozó zajterhelési határértékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy 
távlati állapotban a vasúttól eredő zajterhelés éjjel a vizsgált területeken, a fenti helyeken meghaladja 
a vonatkozó tervezési határértékeket. A túllépés mértéke jellemzően 3,6-4,2 dB közötti. 

Fenti kiemelt, túllépéssel érintett helyeken a létesítés zajvédelmi intézkedést igényel. 
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Csömöri szárnyvonal 

A Csömöri szárnyvonalon a kötött pálya kiváltása buszjáratokkal történne, a mai HÉV pálya 
nyomvonalán. Ennek zajvédelmi szempontból kedvezőtlen hatása lesz, mivel a meglévő pályának 
kisebb a zajkibocsátása, illetve kevesebb lakóépületet érint. 

A kötött pályás közlekedés kiváltása buszjáratokkal kedvezőtlenebb, a buszjáratok a kis forgalmú 
közutak zajkibocsátását jelentősen megnövelik. Az ott lakók zajkomfort érzetét lerontják. 

13.4.1.8. Rezgésvédelem 

A várható rezgésterhelés értéke az alábbi tényezőktől függ: 

 A tervezett vasúti jármű típusától és a pályaszerkezettől (forrásrezgés) 
 A pályaszerkezet és a védendő épület közötti rezgésátviteltől, a M2 metró és a HÉV 

vasút pálya – épületek közötti távolságtól, a talajszerkezettől és a talajba beépített 
műtárgyak rezgésterjedésre gyakorolt hatásától (matematikai dinamikai modellel 
becsülhető csillapító hatás). 
 

A környezeti rezgésterhelés egyenértékre vonatkozó határértékét a M2 metró, ill. tervezett vasúti 
jármű a vizsgált szakaszon várhatóan nem fogja elérni tekintettel az új pályára (ill. annak típusára), 
továbbá az új járművek típusára és részben a távolságoknak köszönhetően. 

A rezgéssebesség maximumból és a megfelelő talajabszorpciós értékből számolhatunk rezgéssebesség 
maximumot, a sínpályától mért távolság függvényében. Ezt a függvényt a következő ábrán láthatjuk. 

 

13.9. ábra Rezgéssebesség-távolság függvény a talajban 
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A talaj rezgéscsillapító hatására vonatkozó függvényt a magyarországi talajokra vonatkozóan az 13.9. 
ábra mutatja. Megjegyezzük azonban, hogy ez a terjedési csillapítás (ugyanúgy, mint a 13.9. ábra 
függvényei) csak szabad talajban, felületi mechanikai rövidzár nélkül érvényes, a tervezett 
pályaszerkezet tervezésénél tájékoztató adatként vehető figyelembe tekintettel a kritikus helyeken 
levő kis távolságokra, valamint az út és járdaburkolatok megmaradására.  

 

13.10. ábra A rezgésamplitúdó változása a forrástól mért távolság függvényében 

(A függvény a hazai talajfajtákra vonatkozik MSZ 13018:1991) 

Távlati állapotban a felszíni szakaszokon az elérhető rezgéscsillapítást csak az új pályaszerkezet 
csillapítása fogja meghatározni. A rezgésterhelés speciális módja a közeli épületek helyiségeiben 
megjelenő „szerkezeti zaj” amely a talajból az épülethatároló szerkezeteire kerülő és arról a 20-2000Hz 
közötti frekvenciatartományban lesugárzott „másodlagos zaj”. Ennek előre becslése csak bonyolult 
számítógépes modellel becsülhető. A modell feltöltéséhez szükséges épületdinamikai adatok nem 
állnak rendelkezésre és a régi épületekre ezek nem határozhatók meg egyszerű vizsgálatokkal. A 
tervezett pályaszerkezet úgy a rezgésterhelésre – mint a szerkezeti zajterhelésre kedvező hatással van, 
tekintettel arra, hogy a pályaszerkezet csillapítás – különösen a magasabb, a szerkezeti zaj nagyságát 
meghatározó frekvencia tartományban. 

Fenti bizonytalanságokkal együttesen a rezgéssebesség maximum várhatóan szintén nem fogja 
meghaladni a vonatkozó követelményértékeket, azonban a kritikus helyeken (10 m-en belül) 
megközelítheti azt. 

A kéreg-, illetve mélyvezetés esetén az épületszerkezetre ható elhaladási rezgésterhelést egy más – 
hasonló pályaszerkezetű és mélységű pályán végzett mérés alapján becsüljük.  

Az Örs vezér terénél a magas vezetés meglévő állapothoz képest várhatóan kismértékben 
kedvezőtlenebb változást fog jelenteni, mivel a járműelhaladások során a műtárgy által közvetített, a 
talajon át tovább terjedő rezgéskeltés mértéke várhatóan nőni fog. Ez a jelenlegi adatok ismeretében 
várhatóan nem jelent határérték feletti környezeti rezgésterhelést, azonban az emberi komfortérzet 
szempontjából a legközelebbi lakóépületeknél kedvezőtlen irányú változást okozhat. 
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A helyszíni vizsgálatokkal meghatározott – az épületszerkezetre ható rezgésterhelés elhaladási 
időfüggvényét az alábbi ábrán mutatjuk be. Ezek az értékek igen alacsony rezgéssebességek, az 
épületek szerkezeti biztonságát nem veszélyeztetik, tekintettel arra, hogy a legszigorúbb, vi  5 mm/s, 
értéket sem közelítik meg. Ha az épületek dinamikai szempontból nagy teherbírású merev épületek, 
akkor a szerkezet biztonsága szempontjából kritikus 10Hz-100Hz frekvenciatartományban nem 
alakulnak ki bennük nagyobb amplitúdójú rezgések. Az épületszerkezetet terhelő rezgések más 
formában, szerkezeti zajként a 100Hz-20000Hz közötti frekvenciatartományban jelennek meg 
„szerkezeti zaj” formában. Ezt a hatást az alábbi ábrán mutatjuk be. 

Az épületeket határoló szerkezetek rezgése az épületeken belül lévő helyiségekben másodlagos 
(szerkezeti) zajként megjelenik, és az összeadódik a belső zajszinttel, melynek következtében a két 
zajösszetevő együttesen fogja meghatározni az immissziós zajszintet. 

A szerkezeti zajszigetelést csak a pályaszerkezet csillapítása fogja meghatározni. Az elérhető csillapítás, 
részben a pályaszerkezet rugalmas alátétlemezeivel, részben az alagút fala és az épület alapteste 
közötti talajréteg csillapításától függ. Egyik csillapítás sem változtatható meg drámai módon, egyszerű 
eszközökkel. A megfelelő belsőzajt a pályaszerkezet megfelelő zaj-, rezgésvédelmi kialakításával kell 
biztosítani. 

Az épületrezgés várhatóan úgy az épületek biztonsági határa, sőt az épületben tartózkodókra ható 
környezeti rezgésterhelés határértékei alatti érték lesz. Az épületek helyiségeiben megjelenő – rövid 
idejű - szerkezeti zajjal kell számolni egy-egy szerelvény elhaladási ideje alatt. Ennek értéke is az 
alagútfal és az épületek szerkezete közötti terjedési csillapítástól függ, amit adottságként kell kezelni, 
mivel lényegesen nem változtatható meg.  
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13.11. ábra Egy tipikus metróelhaladás által kiváltott rezgéssebesség idődiagramja, FFT spektruma 
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13.12. ábra Várható szerkezeti zaj a metró szerelvény elhaladása alatt  

(nagyságrendi becslés, helyszíni mérés alapján!) 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett építés következtében az üzemelés során kialakuló 
rezgésterhelés várhatóan nem fogja meghaladni a határértékeket sem környezeti, sem szerkezeti 
rezgés szempontjából - az új, korszerű pálya és zajszegény kocsi szerelvény típus alkalmazásának 
következtében. 

A meglévő szakaszon rezgés- és a szerkezeti zaj-terhelés alacsonyabb lesz a jelenlegi állapotnál 
tekintettel az új, korszerű szerelvények elhaladására, valamint a tervezett pályaszerkezet csere 
hatására. 

13.4.2. Állomások, megállóhelyek 

13.4.2.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

Az állomások és megállóhelyek hatása nem különíthető el érdemben - a működés szakaszában sem - a 
nyomvonalnál leírt hatásoktól. Egyedül az említendő meg, hogy a kéregben kialakított állomások kis 
mértékben tovább növelik a kéregvezetésű vonalszakasz egyes pontjain a felszín alatti térfoglalást, 
aminek következtében némileg nagyobb zavaró hatást jelentenek e pontok a talajvíz áramlásra. 
Ugyanakkor a 12.4.1 fejezetben leírt, korábbi modellszámítás a kéregállomás(ok) létesítését is 
figyelembe vette, nem csak a kéregalagút létét, és a fentebb ismertetett hatás (a talajvíz-áramlás 
lokális megváltozása) ennek tükrében is kismértékűnek tekinthető. 

13.4.2.2. Felszíni vizek 

Az állomások és megállóhelyek nem gyakorolnak önálló hatást a felszíni vizekre; a teljes vonalnál 
(12.4.1) leírt hatást célszerű a szükséges mértékig figyelembe venni. 

13.4.2.3. Táj 

A működés során tájképben/városképben jelentős változások már nem prognosztizálhatók, egyedül az 
Örs vezér téri magasvezetésű állomás kialakítása és működése lesz új elem a városkép szempontjából.  
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13.4.2.4. Élővilág 

Élővilág-védelmi szempontból az állomások működése nem releváns. 

13.4.2.5. Épített környezet 

A megállóhelyek, állomások üzemének közvetlen hatása nincs az épített környezetre. Közvetetten a 
megszüntetett és újonnan kialakításra kerülő, avagy kedvezőbben működő megállók helyének a 
területfejlesztésben lehet szerepe. Utóbbiak fejlesztő hatásúak, a megszüntetés pedig alapvetően 
ellenkezőleg hat.  

13.4.2.6. Levegőminőség-védelem 

A működés során várható hatások megegyeznek mind a nyomvonali, mind az állomási létesítmények 
esetében.   

13.4.2.7. Zajvédelem 

Az állomások esetében a meghatározó zajterhelést a nyomvonal menti üzemelés alatti zajkibocsátás 
határozza meg. Az állomások zajkibocsátását a nyomvonallal együtt vizsgáltuk. 

Az Örs vezér tere megálló a magasban fog elhelyezkedni, az állomásról elinduló szerelvények a 
magasvezetés mellett érintett lakóépületek, a Kerepesi út 98 és 104 magasabban található 
emeleteinek lakószobáinál fog határérték feletti zajterhelést jelenteni. Ez a szakasz zajvédelmi 
intézkedést igényel. 

A Rákosfalva megálló mentén már felszínen halad a nyomvonal, azonban a több szintes lakóépületek 
közelsége miatt az állomás mentén végig zajvédelmi intézkedést kell alkalmazni. 

A nyomvonal a Devecseri utcától egészen a Mátyásföld, Erzsébet liget állomást megelőző szakaszig a 
kéregben vezet. A Sashalom, Thököly út állomás és a Mátyásföld, Jókai Mór utca állomás a felszín alatt 
kerül kialakításra. Mindkét állomás felülről nyitottra tervezett, azonban nem okoznak határérték feletti 
zajterhelést a környező lakóépületek homlokzatánál. Javasolt az állomás kereszt tartó elemeinek 
zajelnyelő elemekből történő kialakítása. 

A nyomvonal menti többi állomás esetében nem számíthatunk határérték feletti zajterhelésre a 
környező lakóépületek homlokzatainál 

13.4.3. Kapcsolódó közlekedési létesítmények 

13.4.3.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

A kapcsolódó közlekedési létesítmények hatása nem releváns a felszín alatti vizek és földtani közeg 
vonatkozásában. Kis mértékű hatás abban az esetben jelentkezik, ha felszín alá süllyesztett közúti 
csomópont kerül kialakításra (Szentmihályi út), amely a talajvíz áramlását módosítja. E hatást 
részletesebben a 12.4.1 fejezet tárgyalja. 

13.4.3.2. Felszíni vizek 

A kapcsolódó közlekedési létesítmények nem gyakorolnak önálló hatást a felszíni vizekre; a teljes 
vonalnál (12.4.1) leírt hatást célszerű a szükséges mértékig figyelembe venni, például arra az esetre, 
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ha a közlekedési létesítmények környezetéből csapadékvíz bevezetést terveznek az érintett 
vízfolyásokba. 

13.4.3.3. Táj 

A működés során tájképben/városképben jelentős változások már nem prognosztizálhatók. 

13.4.3.4. Élővilág 

Élővilág-védelmi szempontból a kapcsolódó közlekedési létesítmények működése nem okoz önálló 
hatásokat. 

13.4.3.5. Épített környezet 

A Veres Péter út szervízútjának főpálya számára történő igénybevétele helyenként közelebb vezeti a 
nagyobb forgalmat az út menti házakhoz, mely terhelő hatású az üzem idején.  

A HÉV vonalat keresztező közúti átjárók áteresztőképességének növelése ugyanakkor javítja az 
úthálózat működését. 

Gödöllő belterületén a főút és a HÉV nyomvonalának cseréje várhatóan szintén kedvezően befolyásolja 
a közúthálózat működését. 

A járműtelepek jelenleg is üzemelő létesítmények, az új járműveknek és összekapcsolt vonalnak 
megfelelő üzemeltetésük semleges az épített környezet szempontjából. A vontatási-energiaellátás 
érdekében átalakításra kerülő és újonnan létesülő villamos berendezések (elsősorban átalakítók) 
várhatóan a meglévő vasúti területeket veszik igénybe, kis hatásterületüket figyelembe véve jelentős 
hatás ezek kapcsán nem várható.  

13.4.3.6. Levegőminőség-védelem 

A kapcsolódó közlekedési létesítmények megvalósításának hatására a meglévő közlekedési 
emissziókhoz képest nem várható számottevő változás, szignifikáns többletterheléssel nem kell 
számolni levegőminőség szempontjából.  

13.4.3.7. Zajvédelem 

Rákosfalván a Szentmihály út felüljárón történő átvezetése a Kerepesi úton, a Vízimalom utca közeli 
lakóépületeinél okozhat határértéken felüli zajterhelést. Ezen lakóépületek előtti szakaszon zajvédelmi 
intézkedést igényel az útszakasz. 

Cinkotán az Ostoros út felüljárón történő átvezetése a Szabadföld úton, a Rádió utca és a Vidámvásár 
utca közeli lakóépületeinél okozhat határértéken felüli zajterhelést. Ezen lakóépületek előtti szakaszon 
zajvédelmi intézkedést igényel az útszakasz. 

A Cinkotai P+R parkoló létesítése kapcsán nem várható a jelenlegi állapotnál magasabb zajterhelés. 
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13.5. Felhagyás során várható hatások  

13.5.1. Nyomvonal 

13.5.1.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

A „felhagyás”, amennyiben ez – valószínűsíthetően – a metró közlekedés megszüntetését jelentené, 
egyik változat esetében sem okozna releváns hatást a felszín alatti vizek vagy földtani közeg 
vonatkozásában. Fennmaradna az az állapot (felszínborítottság), amely az üzemelés időszaka alatt 
kialakult. 

Amennyiben az infrastruktúra, különösen a felszín alatti objektumok (alagút, állomások) fizikailag is 
elbontásra kerülnének a felhagyás keretében, akkor az építés fázisánál tapasztalható időszakos 
hatásokkal, majd az üzemelés során tapasztalható hatások megszűnésével lehetne számolni. A bontás 
befejeztével és munkagödrök befedésével az eredeti állapot áll vissza, amely egy kevésbé zavart 
talajvízáramlást jelentene, de az adott nagyvárosi környezetben ez egyéb okok miatt is a 
természetestől még távoli lenne. 

13.5.1.2. Felszíni vizek 

A felhagyás, amennyiben ez – valószínűsíthetően csak – az M2-GHÉV közlekedés megszüntetését 
jelentené, nem okozna a felszíni vizek szempontjából releváns hatást. A cinkotai járműtelepen végzett 
jármű- és alvázmosás megszűnésével, az ebből származó – tisztított mosóvíz kibocsátása is megszűnne, 
amely kis mértékű terhelés megszűnését jelentené a Caprera- és Szilas-patakok esetében. Amennyiben 
az infrastruktúra, elsődlegesen a felszíni vízfolyásokat (Rákos-patakot, Szilas-patakot) keresztező 
műtárgyak fizikailag is elbontásra kerülnének, ez már nem jelentene érzékelhető hatást. 

13.5.1.3. Táj 

Felhagyás esetén ugyanolyan hatások várhatók, mint az építés esetében. 

13.5.1.4. Élővilág 

A bontási szakasz élővilágvédelmi szempontból ugyanolyan negatív hatásokkal járhat, mint az építés. 

Természetesen a megszüntetés hosszú távú hatása a környezetre és az élővilágra abban az esetben 
pozitív lesz, ha a helyén nem valósul meg további beépítés. Ha a vasút nyomvonalát úgy rekultiválják, 
hogy figyelembe veszik a tájra jellemző területhasználatokat és természeti adottságokat, akkor a 
rekultivációval el lehet érni a jelenlegi állapotoknál kedvezőbb állapotot is. 

13.5.1.5. Épített környezet 

Az M2-GHÉV közös vonal teljes felhagyása nem várható. Esetlegesen egyes szakaszokon a vasútvonal 
megszüntetése az építmények elbontásával vagy más célú hasznosításával egyenlő. Bontás esetén az 
építés fázisával nagyjából azonos hatások várhatók. 

13.5.1.6. Levegőminőség-védelem 

A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során az építés alatti levegőterheléshez hasonló 
mértékű levegőterheltségi szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz érzékelhető 
és várhatóan nem okoz határérték feletti környezeti terhelést. Ez a többletterhelés elsősorban a 
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szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó gázaiból, valamint a durva földmunkákból (pl. 
rekultivációhoz szükségessé váló tereprendezés) származtatható.  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyásból kedvezőtlen jelentős hatás nem várható. 

13.5.1.7. Zajvédelem 

A felhagyás zajvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 

13.5.1.8. Rezgésvédelem 

A felhagyás rezgésvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 

13.5.2. Állomások, megállóhelyek 

13.5.2.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

Nem jelentkezik elkülöníthető hatás attól, mint ami a nyomvonal megszüntetésénél leírásra került 
(13.5.1 fejezetben). 

13.5.2.2. Felszíni vizek 

Nem jelentkezik elkülöníthető hatás attól, mint ami a nyomvonal megszüntetésénél leírásra került 
(13.5.1 fejezetben). 

13.5.2.3. Táj 

Felhagyás esetén ugyanolyan hatások várhatók, mint az építés esetében. 

13.5.2.4. Élővilág 

Felhagyás esetén ugyanolyan hatások várhatók, mint az építés esetében. 

13.5.2.5. Épített környezet 

Állomások, megállóhelyek megszüntetésének hatása közvetetten a területfejlesztés lehetőségeinek 
csökkentésében értelmezhető. Felhagyás nem várható. 

13.5.2.6. Levegőminőség-védelem 

A felhagyás során várható hatások megegyeznek mind a nyomvonali, mind az Állomások, 
megállóhelyek és a kapcsolódó közlekedési létesítmények esetében.   

13.5.2.7. Zajvédelem 

A felhagyás zajvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 

13.5.3. Rezgésvédelem 

A felhagyás rezgésvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 
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13.5.4. Kapcsolódó közlekedési létesítmények 

13.5.4.1. Földtani közeg és felszín alatti vizek 

Nem jelentkezik elkülöníthető hatás attól, mint ami a nyomvonal megszüntetésénél leírásra került 
(13.5.1 fejezetben). 

13.5.4.2. Felszíni vizek 

Nem jelentkezik elkülöníthető hatás attól, mint ami a nyomvonal megszüntetésénél leírásra került 
(13.5.1 fejezetben). 

13.5.4.3. Táj 

Felhagyás esetén ugyanolyan hatások várhatók, mint az építés esetében. 

13.5.4.4. Élővilág 

Felhagyás esetén ugyanolyan hatások várhatók, mint az építés esetében. 

13.5.4.5. Épített környezet 

A kapcsolódó létesítmények közül a járműtelepek esetén értelmezhető a megszüntetés (felhagyás ezek 
esetén sem várható). A járműtelepek megszüntetése azt feltételezi, hogy amennyiben a vasúti 
infrastruktúra tovább üzemel, annak kiszolgálását más telephely veszi át. A bontás az építéshez 
hasonló hatásokkal jár, és eredményeként hasznosítható terület szabadul fel. A terület 
felszabadításának a területfejlesztésben lehet közvetett kedvező hatása. 

13.5.4.6. Levegőminőség-védelem 

A felhagyás során várható hatások megegyeznek mind a nyomvonali, mind az Állomások, 
megállóhelyek és a kapcsolódó közlekedési létesítmények esetében.   

13.5.4.7. Zajvédelem 

A felhagyás zajvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 

13.5.4.8. Rezgésvédelem 

A felhagyás rezgésvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 

13.6. Hatásterületek előzetes lehatárolása 

A felszíni vizek szempontjából hatásterület: 

 az építés fázisában az érintett vízfolyások keresztezései és ezek közvetlen környezete, kb. ± 10 m 
a beavatkozási pontoktól: 
- Rákos-patak keresztezése Rákosfalva és Nagyicce állomások között 
- Szilas-patak keresztezése Mátyásföld alsó és Cinkota állomások között 
- Szilas-patak keresztezése Kerepes és Szilasliget állomások között 
- Rákos-patak keresztezése Gödöllő Szabadság tér és Palota kert állomások között 
- a Caprera-patak Cinkotai HÉV Járműtelep alatt húzódó szakasza 
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 normál működés fázisában: 
- hatásterület nem jelölhető 

 felhagyás fázisában azonos az építésnél megadottal (de csak abban az esetben, ha fizikailag is 
elbontásra kerülne az infrastruktúra, és nem egyszerűen megszüntetésre kerülne a közlekedés a 
nyomvonalakon). 

A földtani közeg szempontjából hatásterület: 

 az építés fázisában: 
- felszíni vonalvezetés esetén a vágányok, a megállók és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 

fizikai területfoglalásával érintett terület, 
- kéregbeli vonalvezetés esetén a vágányok és állomások fizikai területfoglalásával érintett 

talajterület, és max. 8 m mélységig a földtani közeg, 
 normál működés fázisában: 

- ugyanaz, mint az építés fázisában megadott, 
 felhagyás fázisában:  

- nincs hatásterület, ha csak a metróközlekedés szűnik meg. (Amennyiben fizikailag is elbontásra 
kerülne az infrastruktúra, ami kevéssé valószínű, akkor azonos az építés fázisában megadottal.) 

A felszín alatti vizek szempontjából hatásterület: 

 az építés fázisában: 
- az új, kéregvezetésben létesülő alagútszakasz (a Devecseri utca és László utca [32+00 - 60+36 

szelvények] közötti ~2800 m hosszú szakasz), és a felszín alá süllyesztett közúti csomópont 
(Szentmihályi u.) alagútjainak max. 50 m-es környezete, 

- egyéb szakaszokon hatásterület nem jelölhető ki, 
 normál működés fázisában: 

- ugyanaz, mint az építés fázisában megadott, 
 felhagyás fázisában: 

- ha csak a járműközlekedés szűnik meg: nincs hatásterület.  

Tájvédelem szempontjából a hatásterület: 

 A meglévő HÉV felújítandó szakaszainak közvetlen hatásterületeként a vasúti terület határát 
vesszük, míg az új területfoglalással járó létesítmények esetén szintén az új kisajátítási határ 
lesz a közvetlen hatásterület (építési terület).  

 Közvetett hatásterületként a jelenlegi HÉV nyomvonalától és az új területfoglalás 
határvonalától mért 100 m széles sávot vesszük, mivel a tervezett beavatkozások jobbára 
belterületeken és ember által erősen átalakított tájon, városias, sűrűn beépített területeken 
fognak megvalósulni. 

Élővilág szempontjából a hatásterület: 

 A meglévő HÉV felújítandó szakaszainak közvetlen hatásterületének a vasúti területek határa 
tekinthető, míg az új területfoglalással járó létesítmények esetén a kisajátítási határ lesz a 
közvetlen hatásterület (építési terület).  
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 Közvetett hatásterületnek a jelenlegi HÉV nyomvonalától és az új területfoglalás 
határvonalától mért 100 m széles sáv tekinthető, mivel a tervezett tevékenység jobbára 
belterületeken és ember által erősen átalakított tájon fog megvalósulni. 

Épített környezet szempontjából: 

A projekt közvetlen hatásterülete az építés alatt az átépítéssel érintett építmények területe és az 
alapterület köré húzható 150 méter széles zónában elhelyezkedő minden egyéb építmény vagy 
épületrész. A járműtelep körül szintén mintegy ~150 méteres zónában várhatóak a közvetlen hatások.  

Üzemeltetés alatt a felszíni vonalszakaszok teljes hosszán maga a vasúti infrastruktúra, valamint a 
környező épületek homlokzatát elérő mintegy 25 méteres zóna jelenti a közvetlen hatásterületet. A 
kéregvezetésű szakaszokon közvetlen hatásterület az alagút műtárgy közvetlen környezete, ennek is 
alapvetően a csatlakozó merev szerkezetek (épületalapok, burkolatok) által meghatározott része. 

Épített környezet szempontjából a létesítés során közvetett hatásterületen fekszenek a szállítással 
érintett úthálózati elemek, valamint a bontott, kitermelt anyagok elhelyezésére szolgáló ideiglenes 
depóniák vagy kezelő terek. Üzemeltetési szempontból szintén közvetett hatásterületként 
értelmezhető a budapesti és elővárosi közúti közlekedés, és a közutat használó közösségi közlekedés 
M2-GHÉV-hez kapcsolódó hálózata, melynek terhelése csökkenhet a fejlesztés következtében. 

A teljes hatásterület így magában foglalja a két (városi és elővárosi) gyorsvasút vonalat, a 
beavatkozásokkal érintett szakaszok 150 m-es pufferét, valamint a szállítási és ráhordó útvonalak 
környezetét. 

Levegőminőség-védelem szempontjából: 

A levegővédelmi hatásterület lehatárolását a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján kell megtenni.  

Jelen körülmények között a fent hivatkozott jogszabály alapján levegővédelmi szempontból nem 
határolható le közvetlen hatásterület, tekintettel arra, hogy a hatásterület minden bizonnyal nem 
haladja meg a metró és HÉV nyomvonalán kívüli sávot.  

Közvetlen hatásterület az építkezés során közvetlenül igénybevett terület, és a tervezett metró és HÉV 
nyomvonala melletti terület. 

Az üzemelés alatt a levegőszennyezettség hatásterületét a szerelvények forgalmának nagyságából, 
összetételéből adódó károsanyag-kibocsátás és a terjedési törvényszerűségek alapján lehet becsülni. 

Levegőszennyezés esetén közvetett hatásterületként értelmezhető: 

 A meglévő vasúthálózat melletti azon védendő terület, ahol a forgalom-átrendeződés 
következtében levegőszennyezettség változás (csökkenés, vagy növekedés) várható.  

 Az építkezés során a szállítási útvonalak, a depóniák és az üzemi területek. 
 Az anyag-nyerőhelyek környezete 
 P+R parkolók 
 Kapcsolódó útátjárók 

A szállítási útvonalak és anyagnyerőhelyek konkrét helyszínei jelen tervezési fázisban még nem 
ismertek.  
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Zajvédelem szempontjából: 

A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § előírásai szerint. 

A közvetlen hatásterület (felszínen) a vágánytengelytől számított mintegy 50-70 m.  

Közvetlen hatásterület alatt a M2-HÉV nyomvonal környezetében lévő védendő területeket, azaz a 
lakó- és intézmény területet, illetőleg lakóépületekkel és intézményekkel vegyes területet értjük. 

 A közvetlen hatásterületet - a metró nyomvonalának azon szakasza mentén, ahol a zajterhelést 
domináns mértékben a közúti forgalom határozza meg - a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. 
§ (1) b) pontja szerint az éjjeli 50 dB-es zajgörbe határolja le. 

 Azokon a helyeken, ahol a zajterhelést a HÉV forgalom határozza meg, a közvetlen 
hatásterületet - a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint az éjjeli 45 dB-es 
zajgörbe határolja le. 

 A közvetlen hatásterületet egészségügyi területen (Kistarcsai Kórház) a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint az éjjeli 50 dB-es zajgörbe határolja le. 

 

A hatásterület lehatárolását a tervezett fejlesztés utáni távlati állapot melletti HÉV közlekedés éjszakai 
zajterhelési értékeiből állapítottuk meg. 

A közvetlen hatásterületet a rendelet előírásai alapján az éjszakai időtartamra határoztuk meg, a 
zajforrások magasságának és a védendő létesítmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-
es magasságra. Nappal az éjjelinél kisebb hatásterület határolható le, ezért ennek bemutatásától a Kr. 
6. § (3) pontja alapján eltekintettünk. 

A zajtól védendő területeken a várható hatásterület távolsága a nyomvonaltól átlagosan mintegy 35-
76 m közötti, akadálytalan terjedést feltételezve. 

Az építés zajvédelmi hatásterülete: 

Az építkezés során a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján az építés zajhatása, a várható 
hatásterület nagysága pontosan nem határozható meg, mindössze becsülhető. 

Az adott építési fázistól függően várható hatásterület nagysága mintegy 78-105 m közötti, akadálytalan 
terjedést feltételezve. 

Az építés zajvédelmi hatásterülete a fentiekben lehatárolt üzemelési hatásterületen túlmenően 
további zajtól védendő területeket és létesítményeket érinthet az üzemelésre vonatkozóan lehatárolt 
területek mögötti védendő funkciójú részeken. 

A feltételezett forgalmi adatok alapján jelen esetben a tervezett tevékenység 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti „szállításának zajvédelmi hatásterülete” (közvetett hatásterület) 
nem határolható le, mivel a megközelítő utak mentén a szállítási és fuvarozási tevékenység várhatóan 
nem okoz 3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást. 

Rezgésvédelem szempontjából: 

A közvetlen, üzemelés alatti rezgésvédelmi hatásterület a nyomvonal közvetlen környezetében, de 
mindenképpen a zajvédelmi hatásterületen belül határolható le. 
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Az építés alatti rezgésvédelmi hatásterület a vibrohenger működése során keletkező rezgésterheléssel 
lehet jellemezni. A vibrohenger működésekor az út mintegy 30 m-es környezetében keletkezik 
érzékelhető rezgés. 

A rezgésvédelmi hatásterület tehát <30 m. 

Rezgésvédelmi szempontból közvetett hatásterület nem határolható le, a hatályos jogszabályok erre 
vonatkozó hiánya következtében a közvetett rezgésvédelmi hatásterület meghatározása nem 
releváns. 

Klímavédelmi szempontból: 

A hatásterület mitigációs szempontból az immisszió oldaláról (kibocsátott üvegház hatású gázok 
mennyisége) nem értelmezhető. Ugyanakkor kibocsátás szempontból közlekedési szempontból a 
forgalmi modell által figyelembe vett teljes projekt hatásterülettel azonos. 

Adaptáció szempontjából a hatásterület megegyezik a levegős hatásterülettel, illetve kibővülhet, 
amennyiben a villámárvizek hatása ezt meghaladó területen jelentkezik. Ez utóbbi hatásterület nem 
vizsgálható, mivel a lefolyási modell nem áll rendelkezésre. 

13.7. Szükséges védelmi intézkedések, létesítmények 

13.7.1. Felszíni vizek 

 A patakmedreket érintő beavatkozások esetén vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, valamint 
beszerzendő a vízfolyás kezelőjének hozzájárulása. 

 A vízfolyás keresztezésénél (új hidak, felújított hidak) a vízfolyások fenntartási munkálataira a 
lehetőséget biztosítani kell. Tekintettel kell lenni a szükséges mértékig a Rákos-patak tervezett 
komplex revitalizációs terveire, amelyeknek jelenleg megvalósíthatósági tanulmánya6 áll 
rendelkezésre. 

 A cinkotai HÉV járműtelep újjáépítése során célszerű az elfolyó csapadékvíz csatornába lezárási 
(lokalizációs) pontot beépíteni, hogy a Caprera- illetve a Szilas patak felé egy esetleges havária 
esetén visszatartható legyen a szennyezett csapadékvíz. A járműtelep felújítása során az 
elfolyó csapadékvíz tisztításáról gondoskodni kell. 

13.7.2. Földtani közeg és felszín alatti víz 

 Vízbázisvédelmi követelmények betartása (Kistarcsa, Kerepes, Gyertyános környezetében – 
hidrogeológiai „B” védőövezeten), és különösen Gödöllő területén, ahol a végállomás előtt, 
egy rövid (116 m-es) szakaszon még vízbázis külső védőövezetet is keresztez a nyomvonal. 

 A kivitelezés során a „fokozottan érzékeny” besorolású területeken munkagépek nem 
tárolhatók, ütemanyag-töltés nem engedélyezhető. 

 A keresztezett (Barátság-1) szénhidrogén-vezeték környezetében végzett munka esetében 
kiemelt figyelmet kell fordítani a vezeték épségére. 

                                                           
6 Jóváhagyta a 1024/2017 (VI.21.) Fővárosi Közgyűlési határozat. 
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13.7.3. Táj 

 Megszüntetésre kerülő zöldfelületek és fasorok pótlása. 
 Egyedi tájértékek védelme a kivitelezés során. 
 Takarófásítás a cinkotai járműtelep mellett tervezett új üzemi vágányoknál. 

13.7.4. Élővilág-védelem 

 Cinkotán a Szilas-patak ökológiai folyosójának igénybevétele esetén a fennmaradó területek 
fásítása javasolt. 

 Az új hidak kialakításánál javasolt az ökológiai átjárókra jellemző átjárható szárazpadka 
biztosítása. 

13.7.5. Épített környezet 

A komolyabb beépítéssel járó fejlesztések külön kezelést igényelnek. A kialakítás és építés-technológia 
megválasztása során figyelembe kell venni a hatásterület érzékenységét meghatározó tényezőket, 
mint: 

 A meglévő városszerkezeti jelleget, a beépítettség intenzitását, terhelhetőséget; 
 Az építési terület tágabb környezetének hasznosítását; 
 A környező épületek korát, funkcióját, műszaki állapotát, városképi, esztétikai megjelenését, 

védettségét; 
 A meglévő közműhálózat (vízi-, energia-, hírközlési) műszaki állapotát, leterheltségét, tartalék 

kapacitását. 

Mindezekre elsősorban a kiviteli terveknél alkalmazott környezeti menedzsment tervben kell kitérni és 
intézkedéseket megfogalmazni. 

Régészeti lelőhelyek felügyelete szükséges az Örs vezér terén, valamint Gödöllő belvárosában. 

Védendő a csömöri HÉV végállomás (és a gödöllői HÉV remíz – ha bontása nem szükségszerű). 

13.7.6. Levegőminőség-védelem 

Levegőminőség-védelem szempontjából üzemelés alatt védelmi intézkedésekre nincs szükség. 

A kivitelezési fázis alatt fellépő légszennyező hatás mértéke és a szennyező anyagok terjedése a 
következő módszerekkel korlátozható: 

 korszerű munkagépek és teherautók alkalmazása 

 a mozgatott földtömegek szükség szerinti nedvesítése 

 az építési műveletek (lehetőleg) kedvező meteorológiai viszonyok közötti végzése 

 lehetőség szerint a szállítások ütemes és csúcsidőn kívüli szervezése, a sűrűn lakott területeket 
elkerülő utak igénybevétele 

 száraz időben a szállítási útvonalak locsolással történő portalanítása 

 környezetbarát szerkezeti és segédanyagok alkalmazása 
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A beruházás területén kívül kedvezőtlen meteorológiai körülmények esetén csak a durva földmunka 
során fellépő porszennyezés hatása lehet jelentősebb, de a javasolt környezetvédelmi intézkedésekkel 
a porszennyezés hatása jelentősen mérsékelhető, ezért a lakott területekre nézve a károsító hatás 
kockázata alacsony. 

13.7.7. Zajvédelem 

Építés fázisában 

A várható zajterhelés értékelése alapján zajvédelmi intézkedések alkalmazását javasoljuk.  

Zajvédelmi intézkedések minden építési fázis és helyszín esetében: 

- 10 dB zajterhelési határérték túllépési kérelem 
- korlátozott gépesített munkavégzés (napi 3 óra) 
- mobil zajárnyékoló paraván alkalmazása 
 

A határérték túllépés engedélyezését az ügyben illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóságtól kell 
megkérni a túllépéssel érintett egészségügyi, ill. a lakóterületek védendő épületeire, a túllépés 
mértékének függvényében. 

Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

- kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, 
- a keletkező zaj terjedésének korlátozása, 
- szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az minél kisebb mértékben terhelje az eddig 

terheletlen környezetet, 
- zajszegény építési technológia és eljárás választása. 

 
Az építkezés során zajszegény, ill. a zajvédő burkolattal ellátott, LAM(10 m) < 80 dB gépek (kompresszor, 
kőzetfúró stb.) alkalmazása javasolt az építési területeken, illetőleg az éjszakai építkezés és szállítás 
nem javasolt. 

Az építésre vonatkozó jelenleg még tájékoztató jellegű adatok későbbi pontosítását követően, 
valamint a számítások pontosítása után minősíthető az építkezés zajhatása, valamint határozhatók 
meg az esetleg szükséges zajvédelmi intézkedések. 

Szállítási útvonalak mellett várható zajterhelés 

A szállítási tevékenység hatásterületének lehatárolásakor figyelembe vettük a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § előírásait. 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. 
§. (1) bekezdése szerint új tevékenység telepítéséhez, megvalósításához szükséges szállítási 
tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 
szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. A 
zajrendelet (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a járulékos 
zajterhelést a szállítási útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől legfeljebb 25 
km távolságon belül kell vizsgálni. 

A meglévő főutak igénybevétele esetén az építési forgalom (egyszerre kb. 10-12 db teherautó) 
várhatóan nem okoz érzékelhető forgalom, és így zajszint-növekedést az I-II. rendű főutak melletti 
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lakó- és vegyes felhasználású területeken. A tervezett szállítási útvonal a 3. sz. főút bevezető szakaszain 
az M0 autóút irányába fog többlet tehergépjármű forgalmat generálni. 

Az építkezések területén történő tehergépkocsi-mozgásokat szintén az építkezés zajforrásainak kell 
tekinteni. Egy-egy járműmozgás(elhaladás) által 7,5 m-re okozott, 1 másodpercre vonatkoztatott 
zajesemény szintet 

LAX,7,5m  = 90 dB 

mértékűre vesszük fel a további becsült számításhoz. Az építkezés ideje alatt az elszállított, illetve 
odaszállított anyagmennyiséget az organizáció tartalmazza. A szállítandó becsülhető anyagmennyiség 
alapján, az építkezéshez igazodó, lényegében folyamatos anyagszállítással, óránként átlagosan kb. 3-3 
tehergépkocsi-fordulóval számolhatunk. 

Az elvégzett számítás alapján megállapíthatjuk, hogy az építkezés területén történő tehergépkocsi-
mozgások az építési munkák zajkibocsátását kimutatható mértékben nem növelik meg, kivétel azon 
kertvárosias lakóterületek kisforgalmú megközelítő útszakaszait, ahol a HÉV forgalma a meghatározó 
a zajterhelésben. 

Itt a hatás minimalizálása érdekében szervezetten, forgalom irányítással és csökkentett sebességgel 
kell a lehető legszükségesebb mértékre lecsökkentett teherárú mozgatást végezni. 

Működés időszakában 

A határérték feletti zajterheléssel érintett zajtól védendő épületek esetében a létesítés zajvédelmi 
intézkedést igényel. 

Örs vezér tere 

A zajárnyékoló létesítményekre vonatkozó zajvédelmi intézkedések helyszíne: 

Zajárnyékoló jele 
zajárnyékoló 
típusa 

magasság 
(m) 

hossz 
(m) 

költségbecslés 
(M Ft) 

1 félbefedés Ia - 285 513 
2 félbefedés III - 245 1053,5 
3 félbefedés Ib - 215 408,5 
4 zajárnyékoló fal 2 120 7,92 
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A zajárnyékoló falakkal szemben támasztott akusztikai követelmények: 
MSZ EN 1793-1-3 szabvány szerinti követelmények: 
Hangelnyelés: A3 kategória  
Hanggátlás: B3 kategória 
 
Csak akusztikailag, az MSz 13-121-1-92 sz. "Zajárnyékoló létesítmények. Akusztikai minősítő vizsgálat" 
c. szabvány alapján, akkreditált laboratóriumban minősített, fenti feltételeket kielégítő, CE jellel 
rendelkező zajárnyékoló fal építhető. A zajárnyékoló fal építészeti, biztonságtechnikai, statikai 
tervezésénél az e-ÚT 03.07.46 sz. „Keskeny közúti zajárnyékoló falak” c. Tervezési Útmutató előírásait 
kell figyelembe venni. 

Thököly út – Cinkota között 

A zajárnyékoló létesítményekre vonatkozó zajvédelmi intézkedések helyszíne: 

Zajárnyékoló jele 
zajárnyékoló 
típusa 

magasság 
(m) 

hossz 
(m) 

költségbecslés 
(M Ft) 

1 félbefedés Ib - 145 275,5 
2 zajárnyékoló fal 3 260 25,74 

 

 

A zajárnyékoló falakkal szemben támasztott akusztikai követelmények: 
MSZ EN 1793-1-3 szabvány szerinti követelmények: 
Hangelnyelés: A3 kategória  
Hanggátlás: B3 kategória 
 
Csak akusztikailag, az MSz 13-121-1-92 sz. "Zajárnyékoló létesítmények. Akusztikai minősítő vizsgálat" 
c. szabvány alapján, akkreditált laboratóriumban minősített, fenti feltételeket kielégítő, CE jellel 
rendelkező zajárnyékoló fal építhető. A zajárnyékoló fal építészeti, biztonságtechnikai, statikai 
tervezésénél az e-ÚT 03.07.46 sz. „Keskeny közúti zajárnyékoló falak” c. Tervezési Útmutató előírásait 
kell figyelembe venni. 

  



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

328 

Cinkota – Gödöllő között 

A zajárnyékoló létesítményekre vonatkozó zajvédelmi intézkedés helyszíne: 

Zajárnyékoló jele 
zajárnyékoló 
típusa 

magasság 
(m) 

hossz 
(m) 

költségbecslés 
(M Ft) 

1 
zajárnyékoló fal 
visszahajlítással 

4 40 5,28 

2 zajárnyékoló fal 3 50 4,95 
 

 

A zajárnyékoló falakkal szemben támasztott akusztikai követelmények: 
MSZ EN 1793-1-3 szabvány szerinti követelmények: 
Hangelnyelés: A3 kategória  
Hanggátlás: B3 kategória 

 
Csak akusztikailag, az MSz 13-121-1-92 sz. "Zajárnyékoló létesítmények. Akusztikai minősítő vizsgálat" 
c. szabvány alapján, akkreditált laboratóriumban minősített, fenti feltételeket kielégítő, CE jellel 
rendelkező zajárnyékoló fal építhető. A zajárnyékoló fal építészeti, biztonságtechnikai, statikai 
tervezésénél az e-ÚT 03.07.46 sz. „Keskeny közúti zajárnyékoló falak” c. Tervezési Útmutató előírásait 
kell figyelembe venni. 

A Sashalom, Thököly út állomás és a Mátyásföld, Jókai Mór utca állomás a felszín alatt kerül 
kialakításra. Mindkét állomás felülről nyitottra tervezett, azonban nem okoznak határérték feletti 
zajterhelést a környező lakóépületek homlokzatánál. Javasolt az állomás kereszt tartó elemeinek 
zajelnyelő elemekből történő kialakítása, valamint javasoljuk a megállóhely oldalfalát hangelnyelő 
burkolattal kialakítani. A HÉV felszín alatti vezetések kijáratait (10 m mélységben) szintén javasoljuk 
hangelnyelő burkolattal kialakítani. Tárgyi műszaki megoldások csökkentik a visszaverődés okozta 
intenzív zajhatást a zajtól védendő környezetben. Fenti műszaki lehetőségek egyéb szakági 
következményeit a további tervfázisban kell megvizsgálni, e miatt a javasolt kialakítások kedvező 
zajvédelmi hatását az akusztikai számításnál nem vettük figyelembe. 
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Rákosfalván a Szentmihály út felüljárón és Cinkotán az Ostoros út felüljárón történő átvezetés igényel 
zajvédelmi intézkedést. A felüljárókon a közeli lakóépületek felöli oldalon javasolt 2 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

Az építkezésre az organizációs terv ismeretében kell zajvédelmi tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások 
minimális értéken tartása, ill. a határértékek betartása érdekében. 

13.7.8. Rezgésvédelem 

Rezgésvédelmi szempontból a jelenlegi tervfázisban csak becslést lehetett elvégezni. A további 
tervezés során különös figyelmet kell fordítani a rezgésterhelés kérdésére, különösen a közeli épületek 
esetén. A vasúti pálya rezgésszigetelését a határértékek betartásával kell megtervezni. A részletes 
pályatervezés során nagy rezgésszigetelésű pályát javasolunk létesíteni a felszín alatti szakaszokon. 

Az építés során a nagy rezgésterheléssel járó technológiák alkalmazását lehetőség szerint ki kell váltani, 
illetőleg minimális mértékűre csökkenteni. 

13.7.9. Klímavédelem 

13.7.9.1. Mitigációs hatások az építés alatt 

Az építés során jelentkező hatások mitigációs szempontból (kibocsátott üvegház hatású gázok és a 
karbon megkötés szempontjából lényeges növényzet) hasonlóak a levegőszennyezésnél tett 
megállapításokhoz. A kivitelezést minden esetben úgy kell végezni, hogy 

 A lehető legkisebb üvegház hatású gázkibocsátással járjon (pl. szállító útvonalak optimális 
tervezésénél a lehető legkisebb kibocsátással járó útvonal választása célszerű, alkalmazott 
géptípusok a lehető legkisebb kibocsátású gépek legyenek), 

 A kivitelezés során el kell kerülni a fák kivágását, áttelepítését 

 Amennyiben új fák telepítésére kerül sor, minden esetben olyan fajok kiválasztása és az ültetés 
olyan módon történő megvalósítása szükséges, hogy az a fa valóban jelentős karbonmegkötő 
képességgel rendelkezzen (megfelelő növekedése biztosított legyen) 

 Kímélni kell az érintett zöldfelületet, az esetlegesen károsodott felületek regenerációjáról 
azonnal gondoskodni kell. 

13.7.9.2. Adaptációs hatások az építés alatt 

Az építés során a következő intézkedésekkel lehet javítani a beruházás adaptációs képességén. A 
kimutatott adaptációs hatások közül a jelentőseket részletezzük az alábbiakban. 

Kritikus klímatényezők Adaptációs hatások az építés alatt 
Ink. csapadék változás 
(helyett a tervezés szempontjából 
relevánsabb csapadékintenzitást (éves 
maximum csapadék 1 órában) vizsgáltuk 

A kivitelezés tervezésénél, elsősorban a tervezett földmunkáknál 
javasolt figyelembe venni a villámárvizek jelenleg is tapasztalgató 
növekedését és a munkagödrök védelmét a jelenlegi átlagos 
maximum csapadékintenzitásra (18 mm/óra) tervezni 

Extrém csapadékok változása Minden földmunkával érintett területen a villámárvizek hatásaira 
fel kell készülni (a kivitelezés tervezést kvalitatív módon meg kell 
vizsgálni ebből a szempontból). 

Max. szélsebesség n/a 
Napsugárzás n/a 
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Kritikus klímatényezők Adaptációs hatások az építés alatt 
Inkr. léghőmérséklet változás  
(helyett a tervezés szempontjából 
relevánsabb átlagos léghőmérsékletet 
vizsgáltuk) 

Egyes kivitelezési munkák során ajánlott hőmérséklet 
tartományok (pl. semleges hőmérséklet hézag nélküli vágány 
létesítése esetén, ajánlott aszfaltterítési hőmérséklet) esetében 
célszerű a kivitelezésre vonatkozóan szigorúbb előírásokat 
alkalmazni, illetve a meglévő előírások betartását pontosan 
számon kérni a kivitelezőn, a műszaki ellenőrzésben ezt külön 
előírni.  
Véleményünk szerint a megfelelő kivitelezés elmaradásának akár 
jelentősebb költségbeli hatásai lehetnek a későbbi üzemeltetés 
során (pl. sínek gyakoribb feszültségmentesítése a nem a 
semleges hőmérsékleti zónában történő kivitelezésnél). 

Extrém hőmérséklet A hőmérséklet extrémek hatása már most sem elhanyagolható. A 
kivitelezés során mind munkavédelmi, mind pedig az érintett 
hatásterületen megváltozott körülmények miatt a megfelelő 
védelemről, folyadékellátásról gondoskodni szükséges. 

13.6. táblázat Klímaváltozás adaptációs hatásai, javasolt intézkedések a M2-HÉV projekt építése esetében 

13.7.9.3. Mitigációs hatások a működés alatt 

Az építéshez hasonlóan a jelentkező hatások mitigációs szempontból (kibocsátott üvegház hatású 
gázok és a karbon megkötés szempontjából lényeges növényzet) hasonlóak a levegőszennyezésnél tett 
megállapításokhoz. A működés során törekedni kell arra, hogy 

 A lehető legkisebb üvegház hatású gázkibocsátással járjon a működés, azaz  

o Az elektromos kötöttpályás megoldások preferáltak a belsőégésű meghajtású buszos 
közösségi közlekedési megoldásokkal szemben  

o a beszerzett vagy alkalmazott járművek energiahatékonysága magas kell legyen, 

o a közösségi közlekedést használók számát növelni szükséges pl. P+R parkolók minél 
nagyobb számban történő létesítésével 

 A megvalósuló faültetések esetén gondoskodni kell arról, hogy az ültetett fák megfelelően 
növekedjenek (öntözés) 

 A létesítmények elhelyezését olyan módon kell elvégezni, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben elkerülhetők legyenek a fakivágások, áttelepítések, zöldfelület csökkenés, 

 A megsemmisült fák és zöldfelületek pótlásáról lehetőleg a hatásterületen belül azonnal 
gondoskodni kell úgy, hogy a megkötött üvegház hatású gáz mennyisége legalább azonos 
legyen a beruházás előtti állapotban meglévővel. 

13.7.9.4. Adaptációs hatások a működés alatt 

A működés során a következő intézkedésekkel lehet javítani a beruházás adaptációs képességén. A 
kimutatott adaptációs hatások közül a jelentőseket részletezzük az alábbiakban. 
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Kritikus klímatényezők Adaptációs hatások a működés alatt 
Ink. csapadék változás 
(helyett a tervezés szempontjából 
relevánsabb csapadékintenzitást (éves 
maximum csapadék 1 órában) vizsgáltuk 

Javasoljuk a csapadék szempontjából érintett méretezéseknél a 
megnövekedett átlagos órás, illetve az általunk számított 10 
perces intenzitás értékek figyelembe vételét a jelenleg 
alkalmazott – több tízéves adatokon alapuló – 
csapadékintenzitás függvények helyett! 
Az interjúkon tapasztaltak alapján a projekt hatásterületén a 
csapadékextrémek elvezetése jelenleg sem maradéktalanul 
megoldott, ugyanakkor tudomásul vettük, hogy a projekt nem 
tartalmaz csapadékelvezetés kapacitás növelésére vonatkozó 
elemet, így a megnövekedett intenzitás értékek figyelembe 
vétele (a befogadó kapacitására tekintettel) legfeljebb a 
kiváltásoknál lehetéséges. 
A tervezés során javasolt a csapadékelvezetésért felelős 
üzemeltetővel egyeztetve, figyelembe véve a hatásterületen a 
helyi tapasztalatokat azonosítani kell azokat a kritikus 
területeket, ahol mindenképpen szükséges ideiglenes tározási 
lehetőségek létesítése, és ezek tervezéséről minden szakággal 
egyeztetve intézkedni szükséges. Javasolt több funkciós tárózási 
területek megvalósítása. 

Extrém csapadékok változása Hasonlóan a maximális csapadékintenzitásoknál javasoltakhoz, 
a csapadékelvezetésért felelős üzemeltetővel egyeztetve, 
figyelembe véve a hatásterületen a helyi tapasztalatokat 
azonosítani kell azokat a villámárvizek szempontjából kritikus 
területeket, ahol mindenképpen szükséges ideiglenes tározási 
lehetőségek létesítése, és ezek tervezéséről minden szakággal 
egyeztetve intézkedni szükséges. Javasolt több funkciós tározási 
területek megvalósítása. 

Max. szélsebesség Javasolt egyes érintett tervezési paramétereknél a 
megnövekedett extrémek hatásának modellezése vagy 
érzékenységük vizsgálata (pl. felüljárók kivitelezése, 
felsővezetékek stb.). 

Napsugárzás A tervezéskor akkor javasolt a jobb UV ellenállású anyagok 
használatát előírni, ahol a normál igénybevételek esetén 
tapasztalati alapon kritikus terheléseket érzékel az üzemeltető. 

Inkr. léghőmérséklet változás  
(helyett a tervezés szempontjából 
relevánsabb átlagos léghőmérsékletet 
vizsgáltuk) 

Mivel az átlag léghőmérséklet egyértelműen emelkedik, a 
hőmérsékletnek leginkább kitett mérnöki műtárgyak, 
létesítményelemek esetében ennek egyértelmű hatása várható 
(ilyenek pl. a hézag nélküli vágányok, dilatációk). 
Az egyes kivitelezési munkák során ajánlott hőmérséklet 
tartományok esetében célszerű a kivitelezésre vonatkozóan 
szigorúbb előírásokat alkalmazni (ld. építés esetére tett 
javaslatok). 

Extrém hőmérséklet A hőmérséklet extrémek gyakoriságának és az extrém értékek 
emelkedését is várjuk a projekt működésének idejére. 
Működtetés szempontjából főleg a felszínen elhelyezett 
utasvárók és parkolók építészeti és utaskényelmi kialakításánál 
célszerű ezeket figyelembe venni (pl. ivókutak elhelyezése az 
állomásokon és megállóhelyeken, napsugárzás ellen védő 
utasbeállók létesítése, árnyékoló fák vagy tetők létesítése a 
parkolókban). 

13.7. táblázat Klímaváltozás adaptációs hatásai, javasolt intézkedések a M2-HÉV projekt működése esetében 
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13.7.9.5. Mitigációs hatások a felhagyás alatt 

Az építéshez, működéshez hasonlóan a jelentkező hatások mitigációs szempontból (kibocsátott 
üvegház hatású gázok és a karbon megkötés szempontjából lényeges növényzet) hasonlóak a 
levegőszennyezésnél tett megállapításokhoz. A felhagyás során törekedni kell arra, hogy 

 A lehető legkisebb üvegház hatású gázkibocsátással járjon a felhagyás, azaz  

o a kötöttpályás megoldások preferáltak a buszos közösségi közlekedési megoldásokkal 
szemben  

o a közösségi közlekedést használók számát növelni szükséges pl. P+R parkolók minél 
nagyobb számban történő létesítésével 

 A felhagyást olyan módon kell elvégezni, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerülhetők 
legyenek a fakivágások, áttelepítések, zöldfelület csökkenés, 

 A megsemmisült fák és zöldfelületek pótlásáról lehetőleg a hatásterületen belül azonnal 
gondoskodni kell úgy, hogy a megkötött üvegház hatású gáz mennyisége legalább azonos 
legyen a beruházás előtti állapotban meglévővel. 

13.7.9.6. Adaptációs hatások a felhagyás alatt 

A felhagyás során a következő intézkedésekkel lehet javítani az adaptációs képességén. A kimutatott 
adaptációs hatások közül a jelentőseket részletezzük az alábbiakban. 

adaptációs hatások közül a jelentőseket részletezzük az alábbiakban. 

Kritikus klímatényezők Adaptációs hatások az építés alatt 
Ink. csapadék változás 
(helyett a tervezés szempontjából relevánsabb 
csapadékintenzitást (éves maximum csapadék 
1 órában) vizsgáltuk 

A felhagyás tervezésénél, elsősorban a tervezett földmunkáknál 
javasolt figyelembe venni a villámárvizek várható növekedését. 

Extrém csapadékok változása Minden érintett területen a villámárvizek hatásaira fel kell 
készülni a tervezett munkavégzés idejére. 

Max. szélsebesség Minden érintett területen a megnövekedett szélsebesség 
extrémek hatásaira fel kell készülni a tervezett munkavégzés 
idejére. 

Napsugárzás Minden érintett területen a megnövekedett globál sugárzás 
hatásaira fel kell készülni a tervezett munkavégzés idejére. 

Inkr. léghőmérséklet változás  
(helyett a tervezés szempontjából relevánsabb 
átlagos léghőmérsékletet vizsgáltuk) 

Minden érintett területen a megnövekedett átlagos 
léghőmérséklet hatásaira fel kell készülni a tervezett 
munkavégzés idejére. 

Extrém hőmérséklet Minden érintett területen mind munkavédelmi, mind pedig az 
érintett hatásterületen megváltozott körülmények miatt a 
megfelelő védelemről, folyadékellátásról gondoskodni 
szükséges. 

13.8. táblázat Klímaváltozás adaptációs hatásai, javasolt intézkedések a M2-HÉV projekt felhagyása esetében 
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14. Ütemezés  
A teljes projekt a következő infrastruktúra építési elemeket foglalja magába:  

 M2 metróvonal pálya átépítése Pillangó utca – Örs vezér tere között 
 H8 HÉV pálya átépítése Örs vezér tere – Gödöllő között 
 H9 HÉV pálya elbontása és helyén közúti pálya építése Cinkota – Csömör között 
 új szárnyvonal építése Szilasliget – Hungaroring között 
 új szárnyvonal építése Sárgarózsa utca – Rákoskeresztúr városközpont között 

A teljes projekt egyszerre történő megépítése, egyidejűleg rendkívül nagy pénzügyi forrást igényelne 
az Építtetőtől és kifejezetten hosszú ideig okozna fennakadásokat a közút, vasúti, és gyalogos forgalom 
számára. A projekt volumenéből következik, hogy kedvezőbb, ha a projekt ütemekre bontva épül.  

Az ütemezett kiépítés a következők szerint lehetséges (az ütemek elnevezése nem azonos az ütemek 
építésének időbeli sorrendjével):  

 I. ütem: M2 metró és H8-H9 HÉV pálya átépítése Pillangó utca – Cinkota között, Fehér úti és 
Cinkotai járműtelep átépítése, a csömöri ágon a vonatforgalom megszüntetése Örs vezér tere- 
Cinkota között 

 II. ütem: új szárnyvonal építése Sárgarózsa utca – Rákoskeresztúr városközpont között 
 III. ütem: H8 HÉV pálya átépítése Cinkota – Gödöllő között 
 IV. ütem: H9 HÉV pálya elbontása és helyén közúti pálya építése Cinkota – Csömör között 
 V. ütem: új szárnyvonal építése Szilasliget – Hungaroring között 

 

14.1. ábra M2G-M2R projekt ütemezett kiépítése  

Az I. ütem megépítését követően a II. – V. ütemek sorrendje nem kötött, így azok tetszőleges 
sorrendben megvalósíthatók. Az ütemek megvalósítási rendjétől függően, az ütemek közötti 
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időszakokban adódhatnak olyan, akár hosszú ideig is fenntartandó ideiglenes állapotok, melyekben az 
ütemek határán található állomásoknak illetve a járműtelepeknek valamilyen ideiglenes funkciót 
szükséges ellátni, így ideiglenes létesítmények építése válhat szükségessé. 

Részletesen vizsgáltuk, hogy a végleges állapothoz képest milyen műszaki beavatkozásokat szükséges 
Cinkota állomáson ideiglenesen megépíteni az I. ütem megépülése után, de a III. ütem megépülése 
előtt. Az ideiglenes Cinkota állomást a következő ábra (14.2. ábra) mutatja be.  

 

14.2. ábra Cinkota állomás ideiglenes állapotban I. és III. ütem építése között 

Az ideiglenes beruházási elemek becsült nettó többlet beruházási költségét a következő táblázat 
foglalja össze.  

Szakág Becsült nettó beruházási költség 
Vasútépítés 1.000 M Ft 
Útépítés 100 M Ft 
ÖSSZESEN 1.100 M Ft 

 

14.1. Vasútiforgalmi technológia 

Annak érdekében, hogy Cinkota állomáson a III. ütem megépítése minél kevesebb bontással járjon, 
igyekeztünk ideiglenes állapotban (I. ütemben) a III. ütem állapotához közeli vágányhálózatot tervezni.  

I. ütemben Déli pályaudvar állomás és Cinkota állomás között új, hibrid járművek közlekednek. Cinkota 
állomáson ezeknek a járműveknek biztosítani kell az 5 perces fordításhoz szükséges peronokat és 
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vágánykapcsolatokat.  Ennek érdekében a peronok elé egy kettős vágánykapcsolatot terveztünk, így a 
tervezett „A” emelt (sk+110 cm) peron mellé, a II.-III. vágányra, érkeznek a járművek. A tervezett III. 
vágány erősített ütközöbakkal kerül lezárásra. 

I. ütemben Cinkota és Gödölő között a jelenleg is közlekedő járművek járnak majd. Üzemszerűen, 
balmenetben a tervezett „B” peronhoz (sk+40 cm) érkeznek az utasok, a peron mögötti 
vágánykapcsolat alkalmas a szükséges 15 perces fordításra. Annak érdekében, hogy Gödöllő felől is 
elérhető legyen a járműtelep, a bal vágány és a tervezett IV. vágány összekötésre került, itt az állomás 
épülete felé egy ideiglenes peron építhető az utascsere érdekében. 

III. ütemben a kitérőket el kell bontani, helyükre a végleges kitérők beépítésével kell megvalósítani a 
végleges állapotot.  

Összefoglalva a vágányok funkciói a következők: 

 I.vg.  
o jelenlegi HÉV szerelvények fordítása Gödöllő felé, 15 percenként 

 II.-III. vg.  
o új hibrid járművek fordítása a Déli pu. felé, 5 percenként 
o új hibrid járművek Cinkota járműtelepi ki-be állása 

 IV. vg. 
o jelenlegi HÉV szerelvények fordítása és ki-be állása a járműtelepről 
o járműtelepi mozgások (kihúzó vágány) 

14.1.1. Forgalmi ütemenként jelentkező járműigény és járműtelepi kapacitás 

Az átmeneti és új viszonylatszervezés alapján, a tervezet menetrend kiszolgálásához az alábbi jármű 
darabszám biztosítása szükséges: 

Jelenlegi állapot: 

 Déli pu. – Örs vezér tere között a csucsorai követés 2 perc 22 másodperc. A kiszolgáláshoz 19 
Alstom jármű szükséges, amihez további 3 tartalék jármű biztosított, azaz jelenleg összesen 22 
db 100 méter hosszú egyterű Alstom metró van a Fehér úti járműtelepen, ami egyben a 
járműtelep kapacitása is. 

 Örs Vezér tere – Cinkota/Csömör/Gödöllő között a csúcsórai követés 7,5/30/15. A 
kiszolgáláshoz 20 db 60 méteres HÉV jármű szükséges, amihez további 3 tartalék jármű 
biztosított, azaz jelenleg 23 db 60 méteres HÉV van a cinkotai járműtelepen. 

I. Ütem: 

 Déli pu. – Rákosfalva között 5 perces követéshez 10+4 db metró jármű (100 m) szükséges 
 Déli pu. – Cinkota között 5 perces követéshez 14+4 db hibrid szerelvény (120 m) szükséges 
 Cinkota – Gödöllő között 15 perces követéshez 3+2 HÉV szerelvény (nagyegység) szükséges 
 Összesen 37 szerelvény tárolása szükséges.  
 A I. ütemben a járműtelepek kapacitása: Fehér út 22 db, Cinkota 18 db, összesen 40 állás 

biztosított.  
 A mai járműállományból feleslegessé vált 8 db Alstom jármű, leselejtezésre kerül 13 db HÉV 

jármű (kisegység). 
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II. Ütem: 

 Déli pu. – Rákoskeresztúr között 5 perces követéshez 15+4 db metró jármű (100 m) szükséges 
 Déli pu. – Cinkota között 5 perces követéshez 14+4 db hibrid szerelvény (120 m) szükséges 
 Cinkota – Gödöllő között 15 perces követéshez 3+2 HÉV szerelvény (nagyegység) szükséges 
 Összesen 42 szerelvény tárolása szükséges.  
 A II. ütemben a járműtelepek kapacitása változatlan, összesen 40 állás biztosított.  
 A mai járműállományból feleslegessé vált 3 db Alstom járművek és leselejtezésre kerül 13 db 

HÉV jármű (kieegység). 

III. Ütem: 

 Déli pu. – Rákoskeresztúr között 5 perces követéshez 15+4 db metró jármű (100 m) szükséges 
 Déli pu. – Cinkota/Gödöllő között 5/10 perces követéshez 19+4 db hibrid szerelvény (120 m) 

szükséges 
 Összesen 42 szerelvény tárolása szükséges.  
 A III. ütemben a járműtelepek kapacitása változatlan, összesen 40 állás biztosított.  
 A mai járműállományból feleslegessé vált 3 db Alstom jármű, és összesen így már 

leselejtezésre kerül 23 db HÉV jármű (kiegység). 

IV. és V. Ütem: 

 A IV. ütem a vasúti forgalmat nem érinti, a járművek számára és a járműtelepek kapacitására 
nincs kihatással. 

 A V. ütemben, mivel a Hungaroringi kiágazás kiszolgálása várhatóan csak csúcsidőn kívül és 
hétvégén történne, így ebben az esetben plusz jármű beszerzése nem szükséges.  

Alternatív ütemek: 

I. ütem: 

 Déli pu. – Cinkota között 2,5 perces követéshez 19+3 Alstom jármű és 9+2 db hibrid  szerelvény 
szükséges 

 Cinkota – Gödöllő között 15 perces követéshez 3+1 HÉV szerelvény (nagyegység) szükséges 
 Összesen 37 szerelvény tárolása szükséges.  
 A II. ütemben a járműtelepek kapacitása változatlan, összesen 40 állás biztosított.  
 A mai járműállományból feleslegessé vált 0 db Alstom járművek és leselejtezésre kerül 23 db 

HÉV jármű. 
 Ehhez, szükséges a metróüzem meghosszabbítása Cinkotáig (harmadik sín telepítése legalább 

a középperonig, Egyenes utca lezárása, Erzsébetliget gyalogos aluljáró építése stb.), ami 
járművek egyenletes utasterhelésére is pozitívan hat. 

 Azzal, hogy az I’. ütemben az Alstom szerelvények ki tudnak járni Cinkotára, feleslegessé váló 
Alstom metróról nem beszélhetünk a II. és III. ütemben sem, azaz 4-el kevesebb hibrid 
szerelvény beszerzésé szüksége ezen ütemekben. 
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14.2. Gyalogos és közúti közlekedés 

Az ideiglenes peron építése miatt a Csömör felől érkező közúti pályát nincs lehetőség a végleges helyén 
elhelyezni, ennek a következménye, hogy a végleges állapotban létesítendő 223 P+R férőhely helyett 
ideiglenesen csak 197 férőhely helyezhető el. Az ideiglenes peronnak nincs közvetlen kapcsolata a 
gyalogos aluljáróval, így a peron mellé lépcső és akadálymentes rámpa létesül.  

14.3. Járműtelep 

14.3.1. Feladat meghatározása, a felülvizsgálat tárgya 

Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése esetén a vonal forgalmát két járműtelep szolgálja ki. 
A Fehér úti járműtelep kisebb változtatásokkal mai állapotában és alkalmassá válik Alstom és hibrid 
járművek magasabb rendű javítások elvégzésére/tárolására.  

A Cinkota járműtelep mai területén lebontásra kerül és helyén új járműtelep épül Hibrid járművek 
fenntartására/tárolására alkalmas technológiával. 

 

Jelenlegi állapot: 

Fehér út:  22 db  Alstom  100 méteres szerelvény  825V 

Cinkota:  23 db  MXa   60 méteres szerelvény   1100V 

Teljes projekt megvalósulás esetén az MXa (MÁV-HÉV) szerelvények az ütemezésnek megfelelően 
áthelyezésre kerülnek, helyettük új kétáramnemű (hibrid) 120 méter hosszú szerelvények állnak 
forgalomba.  

A hibrid szerelvények két 60 m-es „kisegységre” feloszthatók. A szerelvények áramellátása 825 és 1500 
V-os egyenáramú rendszerről is történhet.  

A továbbiakban hibrid szerelvényt 120 méteres egységként, a HÉV-et 60 m-es kisegységként vesszük 
figyelembe. 
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14.3. ábra Hálózati kép 

 

14.3.2. I. ütem M2-GHÉV összekötése Cinkotáig 

Az M2G kiépítésén belül egy közbenső, I. ütemet értelmezünk, amikor megvalósul az Örs vezér terei 
összekötés, létrejön a Déli pu. – Cinkota közötti gyorsvasúti kapcsolat új hibrid járművekkel, 
továbbiakban is működik az M2 metróvonal Déli pu. – Örs vezér tere között Alstom járművekkel.  

Ezen ütemben a külső szakaszon Cinkota – Gödöllő között HÉV járművekkel a mai adottságok között 
zajlik a közlekedés. A csömöri szárnyvonal megszűnik.  

A Fehér úti járműtelep az Alstom mellett, az új hibrid járművek magasabb rendű javítások 
elvégzésére/tárolására felkészül. Megépül a cinkotai új járműtelep és a hibrid járművek mellett, a HÉV 
megmaradó szerelvényeket közösen üzemelteti/tárolja. 

Az Alstom mai járművek ezen felüli részére Budapesten forgalmi igény nincs, elhelyezésükről 
gondoskodni kell.  

A rövidülés miatt a HÉV-ek egy része is szükségtelen, más járműtelepekre áthelyezhetők, jövőjükről 
döntés szükséges. 
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Déli pu. - Cinkota között megvalósul az összekötés    M2G hibrid járművekkel 

Cinkota – Gödöllő között a jelenlegi infrastruktúra tovább üzemel.  HÉV járművekkel 

 
Járműállomány jellemzői 

Tervezett járműállomány: 

 14 db Alstom 
 18 db Hibrid (I. ütemű beszerzéssel) 
 10 db MXa (MÁV-HÉV) kisegység 

Forgalmi igény megszűnik: 

 8 db Alstom 
 13 db MXa (MÁV-HÉV) kisegység 

Járműtelepi elhelyezés 

Fehér úti járműtelep 

 14 db Alstom 
 6-12 db új Hibrid szerelvény 

Cinkota járműtelep 

 12-6 db új Hibrid szerelvény 
 10 db HÉV jármű kisegység 

14.3.3. Új járműtelep létesítése Cinkotán 

A jelenlegi Cinkota járműtelep elbontásra kerül. Új karbantartó csarnok épül, amely alkalmas a Hibrid 
járművek alacsonyabb szintű karbantartási beavatkozásainak elvégzésére. Cinkota telephelyen a HÉV 
főműhelyi és fődarab javító tevékenységek megszűnnek, áthelyezésük a MÁV-HÉV szakszolgálat 
igényei szerint különböző telephelyekre történik.  

A telephelyen kerülnek kialakításra PFT, Felsővezetéki és Biztosítóberendezés szolgálatok irodái és 
műhelyei. A járműtárolás szabadban, felsővezetékkel ellátott vágányokon történik. A teljes áramellátás 
is átépül 1500 V DC névleges feszültség szinte, mindaddig 1300 V-on üzemel a járműtelep területén, 
míg hibrid – HÉV közös üzemeltetés van. 
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Előnyök: 

‒ Korszerű karbantartó bázis végzi az új hibrid járművek karbantartását. 
‒ Két vágánykapcsolat is létesül a járműtelep és a forgalmi vágányok között. (megszűnik a 

jelenlegi szűk keresztmetszet) 
 
Hátrányok: 

‒ Beruházási költségek magasak 
‒ A teljes átépítés megvalósulásáig Cinkota állomás és a járműtelep területén kb. 1300 V 

névleges feszültségű felsővezeték hálózat üzemel, hogy mindkét járműtípus kiszolgálható 
legyen. Több típusú jármű üzemeltetés. 

‒ A következő ütem megvalósulása esetén Cinkota állomáson újabb átépítést kell végrehajtani 
(sk +55 peronok, stb.) 

‒ 10 db Alstom szerelvény tartás (fedett helyen) történő tárolását kell megoldani. 
 
MXa járművek karbantartásának feltételei az új Cinkota járműtelepen 

Cinkota járműtelep tervezése során a hibrid járművek karbantartásához szükséges műszaki feltételek 
kialakítása volt a cél. Az MXa járművek fogadásához olyan módosításokat kell végrehajtani, amelyek az 
eltérő kialakítású járművek azonos helyen történő karbantartását lehetővé teszik 

Karbantartó csarnok 

A karbantartó csarnokban két vágány létesül, amelyek között kialakított pódiumról lehet a hibrid 
járművek utasterébe és a tetőre jutni. Az Hibrid és az MXa járművek padló és tetőmagassága is eltérő. 

A MXa járművek fogadásához külön mobil lépcsőket kell biztosítani, hogy az utastérbe a karbantartó 
és a takarító személyzet be tudjon jutni. 

A MXa szerelvény kocsiszekrénye 100 mm-rel szélesebb és 315 mm-rel alacsonyabb, mint az Alstom 
(hibrid). 

Alkatrész tárolás 

Az MXa szerelvények karbantartásához szükséges alkatrészek és egyéb anyagok, eszköz, felszerelések 
tárolást biztosítani kell. 

Járműtárolás 

Az MXa járművek tárolása a hibrid járművek részére kialakított vágányokon korlátozás nélkül 
végrehajtható. 

MXa járművek emeléses vizsgálata 

Az MXa járművek karbantartási technológiája szerint a „V3” jelű vizsgálatoknál kell a forgóvázakat 
kikötni és a járműszekrényt megemelni. Ennek esedékessége 180 000 – 230000 km futás után van. 

(Napi 400 km /10 forduló Cinkota - Gödöllő között/) számolva ez kb. 1,5 éves ciklusidőt jelent. 

Ilyen szintű beavatkozás elvégzéséhez az alábbiak szükségesek: 

A karbantartó csarnokban a járműemeléshez szükséges feltételek kialakítása 

‒ álláshely megfelelő teherbírású padlózat kialakítása, 
‒ technológiai gépészeti berendezések beszerzése, 
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Az álláshelyek kapacitását ellenőrizni kell, mert több napos álláshely foglaltságot is jelenthet. 

Figyelembe kell venni, hogy a karbantartó létszámot is növelni kell, ami a bérköltségek növekedésével 
jár. 

Ezen költségekkel szembe állítva: 

‒ a szerelvények szállítási költségét Cinkotáról (MÁV pályahasználattal) Szentendrére vagy 
Ráckevére. 

‒ a forgalmi és karbantartási állományon felül 2-3 szerelvény tárolása Cinkotán. (Rendkívüli 
események bekövetkezése után is megfelelő számú szerelvény álljon rendelkezésre a forgalmi 
igények kielégítéséhez. 

 

Szakszolgálatok elhelyezése a telephelyen 

A pályafenntartási (PFT), biztosító berendezési és felsővezetékes szakszolgálat külön-külön 
épületekben kap helyet a járműtelepen. 

Mivel a Cinkota - Gödöllő szakaszon gyakorlatilag a jelenlegi infrastruktúra üzemel tovább ezért 
mindhárom szakszolgálatnak a két különböző rendszer üzemeltetéséhez szükséges anyagok, eszközök, 
szerszámok stb. tárolását is biztosítani kell. 

PFT szakszolgálat: 

Örs – Cinkota között új építésű pálya létesül, ezen a szakaszon elsősorban ellenőrzési és kisebb 
karbantartási feladatokat lát el. Kapacitás hiány esetén a Fehér úti járműtelep PFT szolgálatával 
kooperál. 

Cinkota – Gödöllő szakaszon a jelenlegi feladatait továbbra is ellátja. 

Kötöttpályás és gumikerekes PFT járművek számára Cinkota járműtelepen külön vágány illetve parkoló 
létesül. 

Bizt.ber. szakszolgálat: 

Örs – Cinkota között új bizt.ber létesül. Az üzemeltetéshez szükséges specifikációt a szakági tervező 
határozza meg. 

Cinkota – Gödöllő szakaszon a jelenlegi infrastruktúrát tovább üzemelteti 

A feladatok ellátásához szükséges irodák, műhelyek, raktárak Cinkota járműtelepen lesznek elhelyezve. 

Erősáramú szakszolgálat: 

Örs – Cinkota között új bizt.ber. létesül. Az üzemeltetéshez szükséges specifikációt a szakági tervező 
határozza meg. 

Cinkota – Gödöllő szakaszon a jelenlegi infrastruktúrát tovább üzemelteti 

A feladatok ellátásához szükséges irodák, műhelyek, raktárak Cinkota járműtelepen lesznek elhelyezve. 
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14.3.4. M2-GHÉV Déli pu. – Gödöllő összekötés és a Rákoskeresztúri szárnyvonal teljes 
megvalósulása 

Járműállomány jellemzői 
Tervezett járműállomány: 

 19 Alstom szerelvény 
 23 Hibrid szerelvény 

 
Járműtelepi elhelyezés 
 
Fehér úti járműtelep 

 19 db Alstom szerelvény 
 

Cinkota járműtelep 

 24 db Hibrid szerelvény kapacitás lenne indokolt 
 
 

 
 

14.5. ábra   M2 GHÉV összekötés ütemezése 

Az I. ütemben Cinkota teljes értékűen megépül és alkalmas 18 db 120 méteres szerelvény tárolására. 

I. ütemben a Fehér úti járműtelep 14 Alstom + 6 Hibrid tárolását, a Cinkota járműtelep 10 Hibrid és 10 
HÉV kisegység tárolását végzi, Így már ebben az ütemben is szükséges a 10 Alstom szerelvény tartós 
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fedett helyen történő tárolásának megoldása. Szükséges ezért az üzemeltetőkkel közös megoldást kell 
keresni. Ez a plusz tárolási igény a Cinkota járműtelep költségén felül 720 000 E Ft többlet költséget 
jelent. 

14.4. Energiaellátás 

A végleges 1500 V-os állapotra tervezett infrastruktúra kiépítést Cinkotáig meg kell valósítani, úgy, 
hogy a Nagyicce és a tervezett Cinkota áramátalakítókat fel kell bővíteni a szükséges teljesítményekre, 
továbbá az összes berendezést és a kábel, felsővezeték és visszavezető hálózatot ki kell építeni 1500 
V-ra a szigetelések és a teljesítmény miatt, viszont a járműveket 1100 V-on kell üzemeltetni. Az 
áramátalakítókban az 1100 V-os feszültségszintnek megfelelő transzformátorokat kell telepíteni, 
illetve a jelenlegi transzformátorok állapotuktól függően esetleg felhasználhatók. Alternatívaként 
szóba kerülhet a két megcsapolású transzformátor beépítése, amelyet az átmeneti időszakra 1100 V-
on, majd a végleges állapotban 1500 V-on működtetnénk. Ennek gazdaságosságát meg kell vizsgálni. 

Az előző esetben, a végleges állapotban fölöslegessé váló 1100 V-os transzformátorokat egyéb 
egységekben fel lehet használni. 

A Cinkota járműtelep 1100 V-on üzemelne. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az átmeneti állapotban 1100 V-on történő üzemeltetés esetére kalkulálni 
kell az esetleges keresztmetszet változással, mivel az 1500 V és az 1100 V-on történő üzemeltetés 
között megváltozik az áram terhelés mértéke, amit változó keresztmetszetű hálózattal lehet lekövetni. 
Elképzelhető, hogy a keresztmetszetben átmenetileg minimálisan nagyobb mértékű kiépítés 
szükséges. Ezen beépítés semmiképpen sem vész kárba, mert az üzembiztonságát csak növelheti. A 
pontos infrastruktúra meghatározásához részletes szimulációt kell végezni egy magasabb tervszinten. 
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15. Geotechnika  
A metró HÉV összekötés által átszállásmentes kapcsolat jön létre. Az összekötés lehetővé teszi a 
Gödöllői HÉV vonal rekonstrukcióját, amelynek köszönhetően jelentős utazási idő megtakarítás érhető 
el. A megvalósítási tanulmány a meglévő Gödöllői vonal korszerűsítése mellett egy Rákoskeresztúri 
szárnyvonal lehetőségének vizsgálatára is kiterjed. Az összekötés által érintett területek geológiai, 
mérnökgeológiai és építés földtani jellemzését, a megvalósítás követelményeinek szem előtt tartásával 
végeztük.  

15.1. Geológiai felépítés 

15.1.1. Morfológiai leírás 

Az M2 metró vonal és a Gödöllői HÉV vonal összekötése Magyarország kistájainak kataszteri beosztása 
szerint két kistájon át halad. Az egyik a Pesti hordalékkúp-síkság (1.1.12 jelű) a másik a Gödöllői-
dombság (6.3.51 jelű) a két terület határa közelítőleg Kerepestarcsa és Kistarcsa települések között 

húzódik, ÉK-DNy-i irányba. 
A vizsgált nyomvonalat és 
a kistájak elhelyezkedését 
az ábrán mutatjuk be.  

A Pesti hordalékkúp-
síkság alapját (1.1.12 jelű) 
képező képződmények 
ÉNy-DK-i irányú 
törésvonal rendszer 
mentén rögökre 
töredeztek. A rögök az 
alföld felé haladva a 
pleisztocén folyamán 

egyre nagyobb mélységbe süllyedtek. A pleisztocén legelejétől képződő dunai hordalékkúp hasonló, 
de ellentétes képet mutat. K-felé haladva a legidősebb pleisztocén képződményekre pannóniai 
üledékek találhatók. A vonal mentén a Duna II/a és II/b sz. terasza átmenő, felszíne gyakran 
futóhomokkal, lösz-szerű üledékkel magasított. A IV. sz. terasz anyaga gyakran édesvízi mészkővel 
borított. Az V. terasz a vonal mentén csak foltokban nyomozható. 

A Gödöllői-dombság Ny-ÉNy-i peremét a miocén homokkőből és kavicsból álló képződmények építik 
fel. ettől D-DK-re fokozatosan növekvő vastagságban felső pannóniai homokos-agyagos, illetve az Ős-
Dunához és az É-ról érkező folyókhoz kapcsolódó, folyóvízi üledékek települtek. A Pécel - Isaszeg 
vonaltól É-ra a felszínt borító löszből, a peremeken futóhomokból, lejtőagyagból előbukkannak 
felsőpanónniai édesvízi márgás és mészkő felszínek.  

Vízrajzi szempontból a két terület nem tér el egymástól. A Gödöllői-dombságon a Duna-völgy felé lejtő 
területet az egymással párhuzamosan a Dunába futó patakok tagolják. Ezek a Gombás-patak, Sződ-
Rákos-patak, Szilas-patak, és a Rákos-patak. A patakok szeszélyes vízjárásúak, a szállított vízmennyiség 
a vízgyűjtőjükre hullott csapadék függvénye. 
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15.1.2. Földtani felépítés 

A Magyar Állami Földtani Intézet Fedett földtani térképének adatai alapján ismertetjük az egyes 
képződményeket. A tervezési szakasz az M2 metró vonal Stadionok állámásától a Gödöllői HÉV 
végállomásáig tart.  

A földtani adatokat az előző sorrendben ismertetjük 

A Stadionok állomás környezetében újholocén korban keletkezett folyóvízi üledék a jellemző, a 
térképen ez a képződmény fQh2

h jelölés alatt látható. Az elterjedése gyakorlatilag a Duna egykori 
árterülete, mely K-i széle közelítőleg a jelenlegi Albertirsai út vonalában van. Kőzetanyaguk általában 
finom szemű, durvább üledékek, homok, kavics ritkán fordul elő. 

Az Albertirsai úttól a Rákos – patak árteréig a területen felső-pleisztocén-holocén kori folyóvízi 

üledékek találhatók. A mellékelt fedett földtani térképen ezeket a képződményeket feQp3-hh jellel 
látták el. Anyaga általában homok, felszíne a jelenlegi felszínhez képest hullámzó. Az előzőekben 
ismertetett üledékek a Rákos-patak völgyét K-felé elhagyva a XVI. Jókai utca vonaláig megtalálhatók. 

A fenti határtól K-re, az alsó-középső-pleisztocén korban a Duna által lerakott IV. számú terasz anyag, 

fQp2IV jelöléssel látható a Szilas – patak árteréig, ahol az újholocén korban lerakódott folyóvízi 

üledékek (fQh2
h) találhatók. A terasz anyaga homokos kavics, kavics. A rétegben helyenként görgeteg 

méretű kavicsok is előfordulnak. Az összlet készített feltárások alapján tömör, cementálódott. 

A nyomvonal ÉK-felé fordul és átvágja a Szilas-patak által megkerült dombot, majd eléri 
Kerepestarcsát. Ezen a szakaszon, mint a térképlapon látható felső-pleisztocén-holocén folyóvízi 
üledék, homok nyomozható a gerincen, ezt körül veszi az alsó-középső-pleisztocén korú V. számú Duna 
terasz anyaga. A terasz a térképlapon V jellel szerepel. 

A völgy oldal K-i és a Szilas-patak árterét kivéve a vonal további szakaszán miocén-pliocén kori felső-

pannóniai emeletbeli npa2  jelzetű nagyalföldi tarkaagyag formáció helyezkedik el, mely a  változó 
vastagságú kékesszürke homok- és szürke, sárgásszürke, vörösesbarna foltos agyagrétegek 
váltakozásából áll. A rétegek vastagsága a nyomvonal mentén néhány 10 méter. 

A rákoskeresztúri tervezett vonalszakaszon a földtani felépítés lényegesen nem tér el a Pesti 
hordalékkúp-síkság felépítésétől. A tervezett szakasz elején jellemző az újholocén korban keletkezett 

folyóvízi üledék, a térképen ezt a képződmény fQh2
h jelölés alatt látható. A Rákos-patak völgyét kitöltő 

folyóvízi üledék közvetlenül érintkezik a felső-pleisztocén-holocén kori folyóvízi üledékkel (feQp3-
hh), melyet a patak egykori meder vándorlása, a két korban eltérő képződmény határvonalát 
hullámzóvá tette. A területen készített feltárások szerint a képződmény általában finom homok, 
homok, a terepszint alatti mélyebb részeken iszap és agyag. A finom szemcsés rétegek néhol több-
kevesebb kaviccsal keveredtek. A folyóvízi üledékek között a mélyebb rétegekben kötött agyag és iszap 
talajok is megtalálhatók. A tervezett nyomvonal környezetében nyomozható a Duna IV. terasz 

képződménye (fQp2IV) a terasz anyaga homokos kavics, kavics. A rétegben helyenként görgeteg 
méretű kavicsok is előfordulnak.  
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15.2. Hidrogeológiai adatok 

A vizsgált nyomvonal részben városias sűrűn beépített, részben beépítés nélküli területen húzódik. A 
két terület hidrogeológiai szempontból eltér egymástól.  

A város alatti területen a talajvízjárás elüt a természetes talajvízjárástól. A természetes talaj-vízjárásra 
a csapadék és a párolgás idősora hat döntően. Kisebb mértékben, illetve kisebb területen a folyók 
vízjárása, az oldalról odaszivárgó, illetve onnan elszivárgó vizek, valamint a rétegvízbe jutó és onnan 
felszivárgó rétegvizek hatása érvényesül. 

A város alatti talajvíz zavart vízjárású, mert számos más hatás is éri.  

A rendelkezésre álló felszín közeli vízszint adatok két csoportja áll rendelkezésünkre, a fúrásokban mért 
egyszeri vízszint, és a környezetben lévő talajvízszint észlelő kutak vízállás idősora. A szakaszonkénti 
elemzésnél az egyszeri vízszint adatokat táblázatosan, a talajvízvízszint észlelő kutakban mért adatokat 
idősorukkal adjuk meg.  

Irodalmi adatok alapján a felszín közeli vizek terepszint alatti elhelyezkedését a következő ábrán 
szemléltetjük: 

 
 

15.2.1. Áramlási viszonyok 

A felszín közeli vizek áramlási tulajdonsága jelentős szerepet játszik a felszín alá kerülő építmények 
vonalvezetésének kialakításánál.  

A Fővárosi talajvízszint észlelő hálózat kútjait felhasználva, 1976 évben (más tervezési munka 
keretében) egyidejű méréssel rögzítettük a felszín közeli vizek terep alatti elhelyezkedését a 
nyomvonal környezetében. A megszerkesztett egyidejű vízfelszín jól mutatja a tervezett beavatkozás 
mentén az áramlási viszonyokat. Az áramlás K – Ny- irányú. A Rákoskeresztúri szakaszon az áramlási 
irányát az erózió bázis elhelyezkedése határozza meg. Ezen a szakaszon az erózióbázis a Rákos-patak, 
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így az áramlási irány, a vonalra közel merőleges. A műtárgy magassági vonalvezetése határozza majd 
meg a visszaduzzasztás nagyságát. 

 

 

 

15.3. Talajrétegződés és talajvíz helyzet 

A tervezett nyomvonal mentén rendelkezésre álló fúrások adatai alapján ismertetjük az egyes 
szakaszok rétegződését. A szakaszokat a vonal menti építési beavatkozások alapján (kéreg vezetés) 
különítettük el, ezek közelítőleg: 

Albertirsai út – Örs vezér tere 
Rákos-patak környezete, ide értve a Rákoskeresztúri kiágazást 
Jókai utcai állomás és környéke 
Jókai utcai állomás Gödöllői végállomás 
Rákoskeresztúri vonal Pesti úti szakasza. 
 
A geotechnikai ismertetésben felhasznált fúrási anyagok különböző időpontban készültek. A 
nevezéktan az elmúlt időben többször változott, az anyagban a talajelnevezéseket nem változtattuk 
meg. 

A meglévő fúrások esetében az MSZ 14043/2-79 szabvány elődje szerint történt a talajok 
megnevezése, mivel a feltárások és laboratóriumi vizsgálatok elkészítésekor még az volt érvényben. A 
rétegeket a jelenleg érvényben lévő szabvány szerint – laborvizsgálati adatok hiányában – nem tudtuk 
átnevezni. 
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15.3.1. Albertirsai út – Örs vezér tere  

Talajrétegződés 

A szakaszon a felső 4 – 7 m vastag talaj szemcsés. A szemcsés rétegek alsó tartománya görgeteges. A 
fentieket kötött rétegek agyag, kövér agyag, követi, helyenként az alapkőzet részét képező iszapos 
homok betelepüléssel. A szakasz K-i végénél (Örs vezér tere) megjelenik a miocén mészkő. A szakaszon 
az alapkőzet anyaga tömör, a mészkő, mésziszapos rétegek változó tömörségűek a tömör részek 
kemények nehezen fejthetők. 
 
P. XXI. jelű talajvízszint észlelő kút B. 115,13 m   X=655080  Y=239696 
 Fogarasi út –Kerepesi út sarok 

0,0 – 1,9 barna homoklisztes homok 
1,9 – 2,3 sárga homok 
2,3 – 3,0 szürke kavicsos homok 
3,0 – 4,0 sárga homokos görgeteges kavics 
4,0 – 8,8 szürke csigás kövér agyag 
8,8 – 9,6 szürke iszapos homok 
9,6 – (10,2) szürke sovány agyag 
 
KE-1/33.362 jelű fúrás B. 117,71 m    X=655871  Y=239816 
 Róna utca Kerepesi út É-i oldala 

0,0 – 0,3 barna humuszos homok feltöltés 
0,3 – 0,9 barna törmelékes homok feltöltés 
0,9 – 2,1 barna iszapos homok 
2,1 – 3,2 sárga homok 
3,2 – 4,3 szürkéssárga kavicsszórványos homok 
4,3 – 5,2 szürkéssárga homok 
5,2 – 6,1 szürkéssárga kavicsos homok 
6,1 – 6,7 szürkéssárga kavicsos homokos iszap 
6,7 – 8,2 szürke mészhéjas kövér agyag 
8,2 – (10,0) szürke közepes agyag 
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KE-3/33.362 jelű fúrás B. 118,84 m   X=656624,1  Y=239943
 Örsvezér tere Kerepesi út É-i oldal 
0,0 – 0,6 barna humuszos kavicsos homok 
0,6 – 2,4 szürkésbarna kavicsos homok 
2,4 – 3,1 szürkésbarna iszapos kavicsos homok 
3,1 - 5,1 szürkésbarna kavicsos homok 
5,1 – 7,6 barnásszürke homokos közepes agyag 
7,6 – (10,0) szürke közepes agyag 
 
3/2.504 sz. fúrás: B. 118,90 m 
 Fehér út. Kerepesi út sarok 
0,0 – 1,2 homokos kavics feltöltés  
1,2 – 1,9 barna humuszos homok  
1,9 – 2,3 sárga kavicsos homok  
2,3 – 5,1 sárga homokos kavics 
5,1 – 7,0 sárga homoklisztes homok  
7,0– (8,3) szürke csigás mészkő  
 
P. XX. jelű talajvízszint észlelő kút B. 117,92 m   X=657247  Y=240365 Álmos 
vezér tere 9 sz. 
0,0 – 0,6 barna téglatörmelékes iszapos homok feltöltés 
0,6 – 1,1 barna homok 
1,1 – 2,0 sárga homok 
2,0 – 3,5 sárga kavicsos görgeteges homok 
3,5 – 5,0 zöldessárga homok 
5,0 – 6,5 szürke kavicsos homok 
6,5 – (10,0) szürke homokkő 
 
Talajvíz  

A fúrásokban mért vízszint adatok, és vegyvizsgálati eredmények: 

fúrás jele Terep szint vízszint 푆푂  pH Cl Mérés időpontja 
Balti -m Balti mg/l  mg/l 

KE-1/33.362 117,71 - - - - - 2012.06.06 
KE-3/33.362 118,84 6,34 112,50 231 6,7 50 2012.06.06 
3/2.504 118,90       
 
P.XXI jelű: XIV. Fogarasi út – Kerepesi út    X=655080  Y=239696 
Telepítve:1943.  
 
Terepszint: B. 115,13 m 
Csőperemszint: B. 115,02 m 
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 362 cm: B. 111,40 m 1979.07.13. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 535 cm: B. 109,67 m 1946.04.15. 
Utolsó mért adat: 448 cm: B. 110,54 m 2012.05.28. 
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P. XX jelű: XIV. Álmos vezér tér 9.    X=655247  Y=240365 
Telepítve:1937.  
Terepszint: B. 117,92 m 
Csőperemszint: B. 117,80 m 
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 402 cm: B. 113,78 m 2010.07.14. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 838 cm: B. 109,42 m 1973.02.13. 
Utolsó mért adat: 443 cm: B. 110,54 m 2011.06.21. 
 

 

A becsült maximális talajvíz a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1988) Budapest építéshidrológiai 
atlasza, valamint helyszíni tapasztalataink szerint:  

a Kerepesi út  - Róna utca sarkánál:    B. 114 m, 
a Kerepesi út - Örs vezér terénél:   B. 114,5 m. 
A Rákos patak környezetében a becsült maximális talajvíz megegyezik a patak mértékadó 
árvízszintjével. 
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15.3.2. Rákos-patak környezete, ide értve a Rákoskeresztúri kiágazást 

Talajrétegződés 

A szakaszon 0,2 – 3,5 m vastag szemcsés feltöltést követően változó vastagságú szemcsés talaj (homok, 
iszapos homok helyenként kavics) váltja egymást a kötött (agyag) rétegekkel. Az előző rétegek alatt 
helyezkedik el a zöldessárga sárgászöld bentonitos tufit. A réteg megjelenési formája igen változó. 
kavics, homok mely cementált. Néhol homokkő megjelenésű. A felső tartományban elhelyezkedő 
szemcsés talajok közepesen tömör településűek, a vizet jól vezetik. A tufitos részek kemények, 
szívósak, nehezen fejthetők. A vizet rosszul vezetik és tározzák. 

 
J-6/5 jelű kút (PK-49) B. 116,77 m 
0,0 – 0,2 humuszos talaj 
0,2 – 1,6 homokos iszap 
1,6 – 1,9 homokos meszes agyag 
1,9 – 2,3 iszapos homok 
2,3 – 2,5 kavics görgeteg 
2,5 – (8,0) agyagos tufit 
 
1/30730 jelű fúrás B. 119,81 m 

0,0 – 1,2 barna törmelékes agyag feltöltés 
1,2 – 3,5 iszapos szerves kőmurvás homok feltöltés 
3,5 – 4,3 barna iszapos homok humuszos 
4,3 – 4,6 sárgásszürke homokos iszap 
4,6 – 5,1 zöldesszürke bentonitos homok 
5,1 – (7,0) sárgászöld bentonitos cementált kavicsos homokkő 
 
11/30736 jelű fúrás B. 119,42 m 

0,0 – 2,1 épülettörmelékes homoklisztes homok feltöltés 
2,1 – 3,0 barna iszapos homok 
3,0 – 4,8 barna agyag 
4,8 – 5,6 sárga homoklisztes homok 
5,6 – (6,0) szürke kavicsos görgeteg 
 
18/30730 jelű fúrás B. 120,74 m. 

0,0 – 1,8 barna kavicsszórványos iszapos homok feltöltés 
1,8 – 2,2 sárgásbarna iszapos homokos homokliszt 
2,2 – 5,8 sárgásszürke finom homok 
5,8 – 6,1 szürke kavicsszórványos finom homok 
6,1 – (6,5) szürke homokos kavics 
 

19/30730 jelű fúrás B. 121,68 m. 

0,0 – 0,8 barna épülettörmelékes iszapos homok feltöltés 
0,0 – 2,2 barna humuszos homok 
2,2 – 3,5 világos szürke iszapos bentonitos homok 
3,5 – (8,0) sárgászöld kavicsszórványos iszap bentonitos 
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Talajvíz 

A fúrásokban mért vízszint adatok, és vegyvizsgálati eredmények: 

fúrás jele Terep 
szint 

vízszint SO  pH Cl Mérés időpontja 

Balti -m Balti mg/l  mg/l 
J-6/5 jelű kút 116,77 3,10 113,67 - - - 1969.03.05 
1/30730 119,81 - - - - - 1971.03.23-24. 
11/30736 119,42 4,6 114,82 830 7,2 - 1970.06.04 
18/30730 120,74 4,74 116,00 310 7,3 - 1970.02.014-15. 
19/30730 121,68 3,59 118,09 - - - 1970.02.13-15. 
 

A szakaszon a patak árterében a becsült maximális talajvíz megegyezik a patak mértékadó vízszintjével. 
Az ártérről kiérve K-felé a felszín alatti vizek a dombról a patak felé áramlanak. A becsült maximális 
talajvízszint az átlagos terepszint alatt 3,0 – 5,0 méter mélységben alakulhat ki. 

15.3.3. Jókai utcai állomás és környéke  

Talajrétegződés 

A változó vastag feltöltés alatt a 21/2541 jelű fúrás  környezetének kivételével megjelenik az 
alapkőzetet alkotó zöldessárga cementált iszapos homok ill. homok. A réteg a korábbi fúrási 
tapasztalatok alapján tömör, igen tömör településű, nehezen fejthető, rövid ideig közel függőleges 
falban is meg áll. 

21/2541 jelű fúrás B. 141,76 m 

0,0 – 0,3 útszerkezet 
0,3 – 1,2 barna kavicsos homok 
1,2 – (3,0) sárga homok 
 
30/30730 jelű fúrás B. 142,70 m 

0,0 – 0,8 barna köves iszapos homok feltöltés 
0,8 – 4,8 zöldessárga cementált mészcsomós iszapos homok 
4,8 – (6,0) zöldessárga cementált bentonitos mészcsomós agyag 
 
31/30730 jelű fúrás B. 145,54 m 

0,0 – 0,8 barna humuszos kavicsos iszapos homok feltöltés 
0,8 – (8,0) zöldesszürke bentonitos cementált homok 
 
32/30730 jelű fúrás B. 148,33 m 

0,0 – 0,8 barna kavicsos iszapos homok feltöltés 
0,8 – (6,0) zöldessárga bentonitos cementált homok 
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Talajvíz 

A fúrásokban mért vízszint adatok, és vegyvizsgálati eredmények: 

fúrás jele Terep szint vízszint 푆푂  pH Cl Mérés 
időpontja Balti -m Balti mg/l  mg/l 

21/2541 141,76 talajvíz 3,0 m-ig nem jelentkezett 1962.03.01. 
30/30730 142,70 talajvíz 6,0 m-ig nem jelentkezett 1971.03.01. 
31/30730 145,54 talajvíz 8,0 m-ig nem jelentkezett 1971.03.02. 
32/30730 148,33 talajvíz 6,0 m-ig nem jelentkezett 1971.03.03. 

 

A területen talajvízszint észlelő kút nincs, a fúrásokban talajvíz nem jelentkezett. A megvalósíthatósági 
tanulmányhoz a becsült maximális talajvíz megjelenését az állomás területén a terepszint alatt 8 – 10 
méter mélységben feltételezzük. 

15.3.4. Jókai utcai állomás Gödöllői végállomás  

Talajrétegződés 

A 0,0 – 1,3 méter vastag feltöltést követően a vonal további szakaszán iszapos homokliszt, homok, 
kavicsos homok, agyagos homok, és agyag talajok találhatók a jelenlegi nyomvonalon. A rétegek 
általában tömör településűek. Ezen vonalszakaszon a bevágások vizesedését korábban több 
szelvényben vizsgáltuk. Átépítés során a későbbiekben meghatározott járműtípus által keltett terhelési 
és sebességi igényeknek megfelelő alépítmény a szakaszon megépíthető. 

3/2141 jelű fúrás 295+24,5 hm szelvény B. 244,02 m 

0,0 – 0,3 kavics feltöltés (ágyazat) 
0,3 – 0,8 homokos agyag 
0,8 – 1,7 iszapos homokliszt 
1,7 – 2,9 sárgásszürke agyag 
2,9 – 3,6 sárgásszürke meszes agyag 
3,6 – (4,6) sárgásszürke agyag  
 
1/10071 jelű fúrás 192+00 hsz. (Zsófia liget) rel.mag.:47,41 m 

0,0 – 1,2 barna homokos görgeteges kavics feltöltés 
1,2 – 4,2 sárga kavicsos homok 
4,2 –(5,0) sárga iszapos homok  
 
3/10071 jelű fúrás 265+75 hsz.(Tölgyes megálló) rel.mag.:45,72 m 
0,0 – 2,2 barna homok 
2,2 – 3,2 szürkés mészköves meszes homok 
3,2 – (5,0) sárga meszes agyag  
 
6/10171 jelű fúrás 305+69 hsz.(Erzsébet park megálló) rel. mag.: 49,02 m 
0,0 – 0,7 feltöltés (homok, zúzottkő) 
0,7 – 1,3 agyagos homok 
1,3 – 3,3 sárga meszes, mészköves agyag 
3,3 – 4,7 sárga homoklisztes iszap 
4,7 – (5,0) sárga homokköves homokliszt  
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5/20.042 jelű fúrás Szabadság tér B. 204.04 m 
0,0 – 1,3 barna homokos feltöltés 
1,3 – (4,0) sárga homok  
 
1/30022 jelű fúrás 200+90 hsz. B. 189,99 m 
0,0 – 1,8 köves salakos homok feltöltés 
1,8 – 3,2 szürke homoklisztes homok 
3,2 – 4,1 szürke szerves iszapos homokliszt 
4,1 – 5,8 sötét szürke tőzeges agyag 
5,8 – (7,0) barna iszapos homok  
 
7/32.165 jelű fúrás 297+08 hsz. B. 240,83 m 
0,0 – 0,3 Zúzottkő 
0,3 – 2,1 szürkéssárga agyag 
2,1 –(3,0) szürkéssárga homokköves agyagos homokliszt  
 
Talajvíz 

A fúrásokban mért vízszint adatok, és vegyvizsgálati eredmények: 

fúrás jele Terep szint vízszint 푆푂  pH Cl Mérés 
időpontja Balti -m Balti mg/l  mg/l 

3/2141 244,02 0,8 243,22 442 7,1 - 1963.05.23. 
1/10071 r.mag. 47,41 talajvíz 5,0 m-ig nem jelentkezett 1965.10. 
3/10071 r.mag. 45,72 talajvíz 5,0 m-ig nem jelentkezett 1965.10. 
6/10171 r.mag. 49,02 talajvíz 5,0 m-ig nem jelentkezett 1965.10. 
5/20.042 204.04 2,58 201,46 <100 7,6 - 1965.09. 
1/30022 189,99 0,37 189,62 190 7,0  1965.02.22 
7/32.165 240,83 talajvíz 3,0 m-ig nem jelentkezett 1987.09.17. 

 

XVI/6. jelű XVI. Aldebrő utca 
 
Telepítve:1974.09.25.  
Terepszint: B. 126,00 m 
Csőperemszint: B. 125,85 m 
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 170 cm: B. 124,83 m 1990.11.027. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 308 cm: B. 121,75 m 2003.09.16. 
Utolsó mért adat: 235 cm: B. 124,18 m 2011.06.21. 
 



Az M2-es metró, gödöllői és csömöri HÉV, leendő rákoskeresztúri metró szárnyvonal forgalmi és műszaki 
paramétereinek véglegesítése 

M2-es metró, valamint a H8/H9 HÉV összekötésének tanulmányterve 

355 

 

 

A terepszinten illetve töltésben vezetett szakaszokon talajvíz megjelenésével nem kell számolni. A 
bevágások esetében a pálya víztelenítésével számolni kell. 

15.3.5. Rákoskeresztúri vonal Pesti úti szakasza.  

Talajrétegződés 

A változó vastagságú szemcsés feltöltés alatt a feltárt mélységig általában szemcsés talajok (homok, 
kavics, iszapos homok és azok keveréke) találhatók a XVII/1. és a XVII/2 jelű talajvízszint észlelő kutak 
környezetének kivételével, ahol 6,0 – 7,2 méter alatt kötött talaj (agyag) helyezkedik el. A szemcsés 
rétegek közül a finom homokok víz alatt folyósódásra hajlamosak, felszín közeli helyzetük 
következtében laza, közepesen tömör településűek. A homok rétegek között - a Duna terasz - durva 
kavics anyaga található (lásd 13/20045 fúrás és a XVII/1 jelű kút rétegsora). 

59/20045 jelű fúrás B. 132,07 m   X=662827,8 Y=237962,3 
0,0 – 0,8 barna köves humuszos iszapos finom homok 
0,8 – 2,6 barna humuszos iszapos finom homok 
2,6 – 3,1 sárga kavicsos finom homok 
3,1 – (6,5) sárga iszapos finom homok 
 
6/20045 jelű fúrás B. 133,85 m    X=663124,3 Y=237934,1 
0,0 – 1,2 barna homokos kavics 
1,2 – 2,05 sárga iszapos kavicsos homok 
2,05 – 3,15 sárga homokos kavics 
3,15 – 4,4 sárga iszapos finom homok 
4,4 – 7,0 szürke iszapos finom homok 
7,0 – (10,0) sárgásbarna homoklisztes finom homok 
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XVII/1. jelű talajvízszint észlelő kút B. 134,17 m  X=663716 Y=237826  
 XVII. ker. Pesti út 5 – 7.  
0,0 – 0,5 sárga kavicsos homok 
0,5 – 1,9 sárga homokos görgeteges kavics 
1,9 – 3,4 sárga homok 
3,4 – 4,0 sárga homokos kavics 
4,0 – 4,6 sárga iszap 
4,6 – 5,4 szürke finom homok 
5,4 – 6,0 szürke iszap 
6,0 – 8,4 szürke sovány agyag 
8,4 – 9,3 sárga homok 
9,3 – (10,5) szürke agyag 
 
XVII/2. jelű talajvízszint észlelő kút B. 134,42 m  X=664053 Y=237802  
 XVII. ker. Pesti út 21.  
0,0 – 0,3 barna kőzettörmelékes homokos kavics feltöltés 
0,3 – 0,8 sárgásbarna humuszos finom homok 
0,8 – 1,9 sárga homokos kavics 
1,9 – 2,5 sárga kavicsszórványos homok 
2,5 – 3,5 sárgásszürke finom homok 
3,5 – 4,5 sárgásszürke rozsdaeres finom homok 
4,5 – 5,8 sárga homokos agyag 
5,8 – 7,2 sárga finom homok 
7,2 – (10,4) szürke homoklisztes agyag 
 
XVII/3. jelű talajvízszint észlelő kút B. 133,62 m  X=664362 Y=237757  
 XVII. ker. Pesti út 32.  
0,0 – 0,5 barna humuszos kavicsos homok 
0,5 – 6,3 sárga finom homok 
6,3 – 8,7 sárga kavicsos homok 
8,7 – (9,4) sárga homokos kavics 
 
18/20045 jelű fúrás B. 1334,34 m   X=664706 Y=237642,9 
0,0 – 1,1 Barna kavicsos homok feltöltés 
1,1 – 2,3 barna iszapos homok 
2,3 – (8,0) sárga szórvány kavicsos homok 
 
13/20045 jelű fúrás B. 131,77 m.   X=664765,5 Y=237893,7 
0,0 – 0,8 barna homok 
0,8 – 2,8 sárga homok 
2,8 – 4,1 sárga szórvány kavicsos homok 
4,1- (5,0) sárga görgeteges homokos kavics 
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2/63-2.213 jelű fúrás B. 137,02 m   X=665853,7 Y=237311,1 
0,0 – 1,7 barna humuszos homok 
1,7 – 5,7 sárga homok 
5,7 – (8,7) szürke kavicsos homok 
 
Talajvíz 

fúrás jele Terep szint vízszint 푆푂  pH Cl Mérés 
időpontja Balti -m Balti mg/l  mg/l 

59/20045 B. 132,07 - - 120 7,1 - 1967.02.24. 
6/20045 B. 133,85   <100 7,0 - 1965.07.19. 
18/20045 B. 1334,34   120 7,0  1965.08.03. 
13/20045 B. 131,77   210 7,0 - 1965.08.04. 
2/63-2.213 B. 137,02 - - - - - 1964.07.16. 

 
XVII/1. jelű XVII. Pesti út 5-7. 
Telepítve:1967.07.18.  
Terepszint: B. 134,17 m 
Csőperemszint: B. 133,99 m 
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 268 cm: B. 131,31 m 1970.03.26. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 542 cm: B. 128,57 m 1993.09.29. 
Utolsó mért adat: 496 cm: B. 129,03 m 2000.11.16. 
 

 

 

XVII/2. jelű XVII. Pesti út 21.. 

Telepítve:1968.07.17.  
Terepszint: B. 134,42 m 
Csőperemszint: B. 134,80 m 
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 435 cm: B. 130,45 m 1969.03.04. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 498cm:  B. 129,82 m 1970.10.09. 
Utolsó mért adat: 443 cm: B. 30,37 m 1970.10.20. 
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127,50
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131,00
131,50
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Vízállás idősor
XVII/1 kút
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XVII/1. jelű XVII. Pesti út 5-7.. 

Telepítve:1968.07.19.  
Terepszint: B. 133,62 m 
Csőperemszint: B. 133,81 m 
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 340 cm: B. 130,41 m 1977.03.14. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 610 cm: B. 127,71 m 1971.07.14. 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09. 
 

 

A rendelkezésre álló adatok értékelése alapján, a vonalszakaszon a talajvíz a Rákos patak felé áramlik. 
A becsült maximális talajvíz B. 130,0 - B. 131,0 m szinteken jelentkezhet.  
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15.4. Felhasznált munkák jegyzéke 

Gödöllői BHÉV 293 – 297 szelvények közötti bevágás víztelenítés Tsz:72.400; tervtári szám: 2141; 
1963.05.10 

BHÉV Budapest - Gödöllői vonal Zsófia-liget – Tölgyes – Erzsébet-park állomáshelyein peron 
meghosszabbítás. Tsz.:21.727/1; tervtári szám:10.071;1965.12.06. 
 
Bp. Főv. Tanács Gödöllői Szociális Otthon csatornázás Tsz: 72.722; tervtári szám: 20042; 1965.10.04. 
 
BHÉV Gödöllői vonal 200+97 hsz. aluljáró Tsz:51702; tervtári szám: 30022; 1965.03.10. 
 
Gödöllői HÉV vonal 295+28 - 299+10 hsz. vágány felújítás Tsz: 167.291; tervtári szám: 32.165; 
1987.09.28. 
 

A fővárosi talajvízhelyzet 2007. III. negyedévi változásairól hidrológiai szakvélemény Tsz.: 33.07.229; 
tervtári szám: 30.656/38; 2007.10. 

XIV. ker. Kerepesi úti főgyűjtőt tehermentesítő csatorna, Kerepesi út (Róna utca – Örs vezér tere 
között), Tsz.:23.12.051; tervtári szám:33.362; 2012.06. 

Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1988): Budapest építéshidrológiai atlasza 

XVII. ker. Pesti út – Kasza utca áruház tsz. : 63-2.213 ÉGA 

Rákoskeresztúri elágazás RM 1a. és  RM 1b változata 
 
11/30736 jelű fúrás  B. 119,30 mBf     
 Pilisi  u. és Veres Péter u. sarkán 
0,0  -  2,1 barna homoklisztes épülettörmelékes homok feltöltés  
2,1 -  3,0 barna iszapos homok 
3,0 - 4,8 barna agyag 
4,8 - 5,6 sárga homoklisztes homok 
5,6 - (6,0) kavicsos görgeteg 
 
1/32056 jelű fúrás  B. 119,40 mBf     
 Cziráki u. és Veres Péter u. sarkán 
0,0  - 1,3 fekete salak feltöltés  
1,3 - 1,7 barna iszapos homok  
1,7 -  5,2 sárga iszapos homok 
5,2 - (7,0) sárga homokos kavics 
 
1/31335 jelű fúrás  B. 118,29 mBf     
 Hortobágyi u. – Nemes u. sarkán 
0,0  - 0,35 zúzottkő  
0,35 - 0,8 barna téglatörmelékes salakos homok feltöltés  
0,8 -  4,5 sötét homokos fekete szerves  váztörmelékes agyag 
4,5 - (6,0) szürke (zöldes szürke) iszapos kavicsszórványos homok 
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11/30564 jelű fúrás  B. 122,52 mBf     
 Keresztúri út – Rákosvölgyi u. 
0,0  - 1,3 barna humuszos iszapos homok  
1,3 - 2,3 sárga finom homok  
2,3 -  2,9 világos szürke kavicsos homok 
2,9 - (4,0) világos szürke cementált bentonitos iszapos homok 
 
31/20 045 jelű fúrás  B. 118,29 mBf     
 Keresztúri út  – Tárna u. kereszteződése  
0,0  - 0,35 zúzottkő  
0,35 - 0,8 barna téglatörmelékes salakos homok feltöltés  
0,8 -  4,5 sötét homokos fekete szerves  váztörmelékes agyag 
4,5 - (6,0) szürke (zöldes szürke) iszapos kavicsszórványos homok 
 
13/30036/1 jelű fúrás  B. 118,29 mBf     
 Jászberényi út  – Rákos vasútállomás mellett  
0,0  - 0,5 útszerkezet  
0,5 - 0,6 kavicsos homok (ágyazat?)  
0,6 -  1,4 épülettörmelékes köves homok feltöltés 
1,4 - (3,0) sárga homoklisztes homok 
 
2/2172. jelű fúrás  B. 119,85 mBf     
 Jászberényi út  – Athenaeum nyomda előtt 
0,0  - 0,15 útaszfalt és beton   
0,15 - 0,45 vizes makadám  szórt alappal 
0,45 -  1,6 barna iszapos homok 
1,6 - (3,0) sárga iszapos homokliszt  
 
2/30749. jelű fúrás  B. 129,36 mBf     
 Jászberényi út  – Tündérfürt u. kereszteződése (Jászberényi úti felüljáró) 
0,0  - 0,9 zúzottkő feltöltés   
0,9 - 1,5 barna humuszos iszapos homok 
1,5 - 3,1 sárga kavicsos homok 
3,1 - 10,8 sárga iszapos homok34 
10,8 - (15,0) szürke iszapos finom homok 
 
11/30749. jelű fúrás  B. 128,17 mBf     
 Jászberényi út  – Hárslevelű u. kereszteződése  
0,0  - 1,9 barna humuszos iszapos homok 
1,9 - 2,6 sárga iszapos kavics 
2,6 - 4,0 zöldessárga iszapos homokliszt 
4,0 - (10,0) sárga iszapos finom homok 
 
X/1. jelű talajvízszint észlelő kút B. 130,15 m   
 X. ker. Bársonyvirág út  1-3.  
0,0 –  7,8 sárga homoklisztes homok 
7,8 –  8,3 sárga homokos görgeteges kavics 
8,3 –  10,0 szürke homoklisztessárga homok 
10,0 –  11,2 szürke homokos kavics 
11,2  –  12,0 szürke iszap 
12,0 –  (15,2) szürke homokos kavics  
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56/20045. jelű fúrás  B. 131,79 mBf     
 Jászberényi út  –  Vadszőlő u. kereszteződésében  
0,0  - 0,8 barna humuszos homokliszt 
0,8 - 1,3 barna humuszos homok 
1,3 - 2,8 sárga homokos és görgeteges kavics 
2,8 - (7,0) sárga iszapos homokliszt 
 
XVII/1. jelű talajvízszint észlelő kút B. 134,17 m   
 XVII. ker. Pesti út 5 – 7.  
0,0   –  0,5  sárga kavicsos homok 
0,5  –  1,9  sárga homokos görgeteges kavics 
1,9  –  3,4  sárga homok 
3,4  –  4,0  sárga homokos kavics 
4,0  –  4,6  sárga iszap 
4,6  –  5,4  szürke finom homok 
5,4  –  6,0  szürke iszap 
6,0  –  8,4  szürke sovány agyag 
8,4  –  9,3  sárga homok 
9,3  –  (10,5)  szürke agyag 
 
63/20045. jelű fúrás  B. 132,78 mBf     
 Pesti út  –  509. sz. út kereszteződése  
0,0  - 1,1 barna humuszos iszapos kavicsszórványos iszapos finom homok 
1,1 - 1,4 sárga finom homok 
1,4 - 2,1 sárga iszapos homokliszt 
2,1 - 2,4 sárga kavicsos homok 
2,4 - (6,5) szürkéssárga homokos homokliszt 
 
66/20045. jelű fúrás  B. 134,13 mBf     
 Pesti út  –  Keresztúri út sarkán  
0,0  - 0,3 vörös salak feltöltés 
0,3 - 0,6 barna humuszos homok 
0,6 - 2,4 sárga kavicsos iszapos homok 
2,4 - 4,8 sárga kavicsos homok 
4,8 - (7,0) sárga iszapos finom homok 
 
XVII/2. jelű talajvízszint észlelő kút B. 134,42 m   
 Pesti út 21. (Borsú u. sarka) 
0,0  –  0,3 barna kőzettörmelékes homokos kavics feltöltés 
0,3  –  0,8 sárgásbarna humuszos finom homok 
0,8 –  1,9 sárga homokos kavics 
1,9  –  2,5 sárga kavicsszórványos homok 
2,5 –  3,5 sárgásszürke finom homok 
3,5  –  4,5 sárgásszürke rozsdaeres finom homok 
4,5  –  5,8 sárga homokos agyag 
5,8  –  7,2 sárga finom homok 
7,2  –  (10,4) szürke homoklisztes agyag 
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18/20045. jelű fúrás  B. 133,34 mBf     
 Pesti út  –  Cinkotai út sarkán  
0,0  - 1,1 humuszos iszapos finom homok 
1,1 - 2,3 barna homok 
2,3  - (8,0) barna kavicsszórványos  iszapos finom homok 
 
8/a/30036. jelű fúrás  B. 137,02 mBf     
 Pesti úton a Ferihegyi út  –  Kasza utca között 
0,0  - 1,1 humuszos iszapos finom homok 
1,1 - 2,3 barna homok 
2,3  - (3,2) barna kavicsszórványos  iszapos finom homok 
 
Talajvíz 

fúrás jele Terep szint vízszint 푆푂  pH Cl Mérés 
időpontja Balti -m Balti mg/l  mg/l 

11/30736 119,30 3,85 115,45 1000 7,2 - 1970.06.04. 
1/32 056 119,40 3,95 115,45 <100 7,0 - 1985.11. 
1/31335 118,29 3,91 114,38 1020 8,3 - 1965.08.04. 
11/30564 122,52 Talajvíz 4,0 m mélységig nem jelentkezett 1969.04.11 
31/20045 118,29 2,50 120,28 820 6,9 - 1966.09.09 
13/30036 118,29 Talajvíz 3,0 m mélységig nem jelentkezett 1960.02 
2/2172 119,85 Talajvíz 3,0 m mélységig nem jelentkezett 1965. 
2/30 749 129,36 3,81 125,01 210 7,8 - 1970.07.28 
11/30 749 128,17 3,60 124,57 230 7,7 - 1970.08.13 
XVII/1 137,02 3,52 133,50 - - - 1968.07.19.  
X/1 130,41 3,98 126,43 610 - - 1982.06.09 
56/20045 131,79 4,10 127,69 170 7,0  1967.03.09 
63/20045 132,78 2,60 130,18 <100 - 7,0 1967.03.02 
66/20045 134,13 2,85 131,28 420 - 7,0 1967.03.04 
XVII/2 134,42 4,45 129,97    2006.10.17 
18/20045 134,02 2,83 130,51 100 7,0 - 1965.08.03 
8/a/30036 137,02 Talajvíz 3,2 m mélységig nem jelentkezett 1965. 

 
Talajvízszintészlelő kutak a szakasz mentén   

XVII/1. jelű XVII. Pesti út 5-7.. 

Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 340 cm: B. 130,41 m 1977.03.14. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 610 cm: B. 127,71 m 1971.07.14. 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09. 
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X/1. jelű X. Bársonyvirág u. 1.-3.  

Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 340 cm: B. 130,41 m 1977.03.14. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 610 cm: B. 127,71 m 1971.07.14. 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09. 
 
XVII/2. jelű XVII. Pesti út 21.  
Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 435 cm: B. 130,45 m 1969.03.14 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 498 cm: B. 129,82 m 1970.10.29 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09 
 
Felhasznált anyagok a szakasz mentén 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVI. Veres Péter úti csatornázás kiviteli tervéhez, 
FŐMTERV, tervtári szám: 32 056, 1985.11. 19., 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. Kerepesi út és csatorna építéséhez, FŐMTERV, tervtári 
szám: 30 736, 1970.08, 

 Talajmechanikai szakvélemény Kelet-pesti felsőzóna 800 NÁ nyomóvezeték építéséhez, 
FŐMTERV, tervtári szám: 30 564/II, 1970.08, 1969. 04. 11., 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. Nemes utca útépítés kiviteli tervéhez, Hortobágyi u. és 
Rákosvölgyi u. között, FŐMTERV, tervtári szám: 31 335, 1975.12.02, 

 Általános talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. 31. sz. főút I. ütem  útépítéséhez, FŐMTERV, 
tervtári szám: 30 036/1, 1965., 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. Jászberényi úti felüljáró építéséhez, FŐMTERV, tervtári 
szám: 30 749, 1970.08, 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVII. kerület szennyvízelvezetési terve 1. Pesti úti 
tehermentesítő csatorna terve Bársonyvirág u. – Borsó u. között, FŐMTERV, tervtári szám: 
32 406/III, 1994.01.12, 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X-XVII. kerület Rákoskeresztúri szennyvízfőgyűjtő II.-III. 
üteme tervéhez, FŐMTERV, tervtári szám: 20 045, 32 406/III, 1967. 04. 

 Általános talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVII. kerület 31. sz. főút tervéhez, FŐMTERV, 
tervtári szám: 30036/1, 1965. 07, 

126,00
126,50
127,00
127,50
128,00
128,50
129,00
129,50
130,00
130,50
131,00

vízállás idősor
XVII/3 kút
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A rendelkezésre álló adatok értékelése alapján, a vonalszakaszon a talajvíz a Rákos patak felé áramlik. 
A becsült maximális talajvíz B. 130,0 - B. 131,0 m szinteken jelentkezhet.  

Rákoskeresztúri elágazás RM 2. változata 
 
17/2541. jelű fúrás  B. 125,71 mBf     
 Veres Péter út és Pirosrózsa u.  kereszteződése  
0,0  - 0,3  útszerkezet 
0,3 - 1,3 sárga finom homok 
1,3 - 2,5 sárga homok 
2,5 - (5,0) zöldesszürke agyagos homok 
 
17/30 564. jelű fúrás  B. 124,72 mBf     
 Pesti határ út és Kövirózsa  u.  sarkán 
0,0  - 0,6 humuszos agyag 
0,6 - 1,7 szürke agyag 
1,7 - 3,2 zöldessárga cementált iszapos (bentonitos) homok 
2,5 - (5,0) zöldesszürke cementált  homokliszt 
 
19/30 564. jelű fúrás  B. 127,92 mBf     
 Pesti határ út és Guzsaly u.  sarkán 
0,0  - 0,8 barna iszapos homok feltöltés 
0,8 - 2,1 sárga iszapos homok 
2,1 - (4,0) zöldessárga cementált iszapos (bentonitos) homok 
 
2/30 379/14. jelű fúrás  B. 127,86 mBf     
 Pesti határ út és Guzsaly u.  sarkán 
0,0  - 1,2 barna humuszos homok  
1,2 - 2,2 sárga homoklisztes homok 
2,2 - (6,0) szürke iszapos homok 
 
3/30 379/14. jelű fúrás  B. 141,70 mBf     
 Pesti határ út, Emlékkő és Prohászka u.  sarka 
0,0  - 0,6 barna kavicsos homok  
0,6 - 2,2 sárga homoklisztes homok 
2,2 - 2,8 sárga mészköves homok 
2,8 - (6,0) sárgásszürke iszap 
 
9/1544. jelű fúrás  B. 127,07 mBf     
 Rákosi rétek -  Mátyásföldi reptér  
0,0  - 1,1 humuszos szürke iszap  
1,1 - 2,2 sárga iszapos homok 
2,2 - (2,5) szürke homok 
 
10/1544. jelű fúrás  B. 124,62 mBf     
 Rákosi rétek -  Mátyásföldi reptér  
0,0  - 0,60 humuszos agyag  
1,1 - 2,1 szürke homok 
2,1 - (2,5) homokos kavics 
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11/1544. jelű fúrás  B. 123,62 mBf     
 Rákosi rétek -  Mátyásföldi reptér  
0,0  - 0,80 humuszos agyag  
0,8 - 1,7 szürke homokos iszap 
1,7 - (2,5) szürke homok 
 
63/20045. jelű fúrás  B. 132,78 mBf     
 Pesti út  –  509. sz. út kereszteződése  
0,0  - 1,1 barna humuszos iszapos kavicsszórványos iszapos finom homok 
1,1 - 1,4 sárga finom homok 
1,4 - 2,1 sárga iszapos homokliszt 
2,1 - 2,4 sárga kavicsos homok 
2,4 - (6,5) szürkéssárga homokos homokliszt 
 
66/20045. jelű fúrás  B. 134,13 mBf     
 Pesti út  –  Keresztúri út sarkán  
0,0  - 0,3 vörös salak feltöltés 
0,3 - 0,6 barna humuszos homok 
0,6 - 2,4 sárga kavicsos iszapos homok 
2,4 - 4,8 sárga kavicsos homok 
4,8 - (7,0) sárga iszapos finom homok 
 
XVII/2. jelű talajvízszint észlelő kút B. 134,42 m   
 Pesti út 21. (Borsú u. sarka) 
0,0  –  0,3 barna kőzettörmelékes homokos kavics feltöltés 
0,3  –  0,8 sárgásbarna humuszos finom homok 
0,8 –  1,9 sárga homokos kavics 
1,9  –  2,5 sárga kavicsszórványos homok 
2,5 –  3,5 sárgásszürke finom homok 
3,5  –  4,5 sárgásszürke rozsdaeres finom homok 
4,5  –  5,8 sárga homokos agyag 
5,8  –  7,2 sárga finom homok 
7,2  –  (10,4) szürke homoklisztes agyag 
 
18/20045. jelű fúrás  B. 133,34 mBf     
 Pesti út  –  Cinkotai út sarkán  
0,0  - 1,1 humuszos iszapos finom homok 
1,1 - 2,3 barna homok 
2,3  - (8,0) barna kavicsszórványos  iszapos finom homok 
 
8/a/30036. jelű fúrás  B. 137,02 mBf     
 Pesti úton a Ferihegyi út  –  Kasza utca között 
0,0  - 1,1 humuszos iszapos finom homok 
1,1 - 2,3 barna homok 
2,3  - (3,2) barna kavicsszórványos  iszapos finom homok 
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Talajvíz 

fúrás jele Terep szint vízszint 푆푂  pH Cl Mérés 
időpontja Balti -m Balti mg/l  mg/l 

17/2541 125,21 Talajvíz 5,0 m mélységig nem jelentkezett 1961. 08 
17/30 564 124,72 0,35 124,37 - - - 1969.03.27 
19/30 564 127,92 3,01 124,91 368 7,9 - 1969.03.19 
2/30 379/14. 127,86           Talajvízszintet nem mértek 1968.12.12 
3/30 379/14. 141,70           Talajvízszintet nem mértek 1968.12.12 
9/1544 127,07 0,75 128,25 267 7,1 - 1960.02.15 
10/1544 124,62 1,10 123,52 444 7,3 - 1960.02 
11/1544 123,62 0,70 122,92 - - - 1960.02. 
63/20045 132,78 2,60 130,18 <100 - 7,0 1967.03.02 
66/20045 134,13 2,85 131,28 420 - 7,0 1967.03.04 
XVII/2 134,42 4,45 129,97    2006.10.17 
18/20045 134,02 2,83 130,51 100 7,0 - 1965.08.03 
8/a/30036 137,02 Talajvíz 3,2 m mélységig nem jelentkezett 1965. 

 

XVII/1. jelű XVII. Pesti út 5-7.. 

Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 340 cm: B. 130,41 m 1977.03.14. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 610 cm: B. 127,71 m 1971.07.14. 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09. 

 

 

X/1. jelű X. Bársonyvirág u. 1.-3.  

Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 340 cm: B. 130,41 m 1977.03.14. 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 610 cm: B. 127,71 m 1971.07.14. 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09. 
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XVII/2. jelű XVII. Pesti út 21.  

Legnagyobb észlelt vízszint (LNV): 435 cm: B. 130,45 m 1969.03.14 
Legkisebb észlelt vízszint (LKV): 498 cm: B. 129,82 m 1970.10.29 
Utolsó mért adat: 398 cm: B. 129,83 m 1982.06.09 
 
Felhasznált anyagok 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVI. 3. sz. Bp.-Miskolc főút kiépítésével kapcsolatos 
útszerkezetek kiépítéséhez, FŐMTERV, tervtári szám: 2541, 1962.04, 

 Talajmechanikai szakvélemény Kelet-pesti felsőzóna 800 NÁ nyomóvezeték építéséhez, 
FŐMTERV, tervtári szám: 30 564/II, 1970.08, 1969. 04. 11. 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVI. Bajcsy Zs. u. és környéke lefolyástalan területről,  
FŐMTERV, tervtári szám: 30379/14, 1968.12.12. 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVI. Rákóczi Ferenc utca – Léva u. vonalán haladó 
nyíltszelvényű csatorna talajáról, FŐMTERV, tervtári szám: 1544, 1960.02. 15. 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVI. Veres Péter úti csatornázás kiviteli tervéhez, 
FŐMTERV, tervtári szám: 32 056, 1985.11. 19., 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. Kerepesi út és csatorna építéséhez, FŐMTERV, tervtári 
szám: 30 736, 1970.08, 

 Talajmechanikai szakvélemény Kelet-pesti felsőzóna 800 NÁ nyomóvezeték építéséhez, 
FŐMTERV, tervtári szám: 30 564/II, 1970.08, 1969. 04. 11., 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. Nemes utca útépítés kiviteli tervéhez, Hortobágyi u. és 
Rákosvölgyi u. között, FŐMTERV, tervtári szám: 31 335, 1975.12.02, 

 Általános talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. 31. sz. főút I. ütem útépítéséhez, FŐMTERV, 
tervtári szám: 30 036/1, 1965., 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X. Jászberényi úti felüljáró építéséhez, FŐMTERV, tervtári 
szám: 30 749, 1970.08, 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVII. kerület szennyvízelvezetési terve 1. Pesti úti 
tehermentesítő csatorna terve Bársonyvirág u. – Borsó u. között, FŐMTERV, tervtári szám: 
32 406/III, 1994.01.12, 

 Talajmechanikai szakvélemény a Bp. X-XVII. kerület Rákoskeresztúri szennyvízfőgyűjtő II.-III. 
üteme tervéhez, FŐMTERV, tervtári szám: 20 045, 32 406/III, 1967. 04. 

 Általános talajmechanikai szakvélemény a Bp. XVII. kerület 31. sz. főút tervéhez, FŐMTERV, 
tervtári szám: 30036/1, 1965. 07, 

A rendelkezésre álló adatok értékelése alapján, a vonalszakaszon a talajvíz a Rákos patak felé áramlik. 
A becsült maximális talajvíz B. 130,0 - B. 131,0 m szinteken jelentkezhet.  
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16. Mellékletek 
Közúti forgalom - zajszámítás 

Útszakasz 

Jelenleg (ÁNF – db) 

Akusztikai járműkategóriák 

Nappal I. Nappal II. Nappal 
III. Éjjel I. Éjjel II. Éjjel III. 

Kerepesi út (Szentmihályi utca - 
Egyenes utca) 23339 535 710 2593 27 21 

Szentmihályi utca 6381 14 30 708 0 0 
Kerepesi út ( - Szentmihályi utca) 32054 707 876 3560 36 27 

Egyenes utca 4329 14 26 480 0 0 
Kerepesi út, Veres Péter út (Egyenes 

utca- Thököly út) 22288 611 780 2476 31 23 

Thököly út 3867 86 87 429 4 2 
Veres Péter út (Thököly út - Batsányi 

János utca) 20088 527 690 2231 27 20 

Baross Gábor u. 1998 134 136 221 6 4 
Batsányi János utca 3992 74 74 443 3 2 

Veres Péter út (Batsányi János utca - 
Baross Gábor u.) 19822 511 671 2201 26 20 

Veres Péter út (Baross Gábor u. - Sarjú 
utca) 14239 419 575 1581 21 16 

Vidámvásár u. 8011 143 202 889 6 5 
Veres Péter út, Szabadföld út (Sarjú 

utca - Ostoros út) 14032 325 479 1559 16 14 

Szabadföld út (Ostoros út - M0) 9401 185 390 1043 9 11 
Sarjú utca 3895 10 9 432 0 0 
Ostoros út 5677 116 149 630 5 4 

3. sz. főút (M0 - Kistarcsa) 19862 228 796 1495 18 71 
3. sz. főút (Kistarcsa - Kerepes) 14855 245 577 1118 20 52 

3. sz. főút (Kerepes - M31) 9442 83 201 711 7 18 

3. sz. főút (M31- Gödöllő) 11677 121 348 879 10 31 
 

Útszakasz 

Referencia (ÁNF – db) 

Akusztikai járműkategóriák 

Nappal I. Nappal II. Nappal III. Éjjel I. Éjjel II. Éjjel III. 
Kerepesi út (Szentmihályi utca - 

Egyenes utca) 34546 579 776 3837 30 23 

Szentmihályi utca 9417 18 40 1046 0 0 
Kerepesi út ( - Szentmihályi utca) 43868 766 936 4873 40 28 

Egyenes utca 8186 22 39 909 0 0 
Kerepesi út, Veres Péter út (Egyenes 

utca- Thököly út) 30766 652 837 3417 33 25 

Thököly út 7817 93 94 867 4 2 
Veres Péter út (Thököly út - Batsányi 

János utca) 24976 568 746 2774 29 22 
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Útszakasz 

Referencia (ÁNF – db) 

Akusztikai járműkategóriák 

Nappal I. Nappal II. Nappal III. Éjjel I. Éjjel II. Éjjel III. 
Baross Gábor u. 3430 137 139 380 6 4 

Batsányi János utca 6482 79 78 720 4 2 
Veres Péter út (Batsányi János utca - 

Baross Gábor u.) 24218 552 726 2690 28 21 

Veres Péter út (Baross Gábor u. - Sarjú 
utca) 17909 457 627 1989 23 18 

Vidámvásár u. 10334 156 223 1147 8 6 
Veres Péter út, Szabadföld út (Sarjú 

utca - Ostoros út) 18121 371 539 2013 19 16 

Szabadföld út (Ostoros út - M0) 13038 235 503 1447 12 14 
Sarjú utca 5828 12 14 646 0 0 
Ostoros út 8234 135 192 914 6 5 

3. sz. főút (M0 - Kistarcsa) 25987 301 997 1956 24 89 
3. sz. főút (Kistarcsa - Kerepes) 19575 330 738 1473 27 66 

3. sz. főút (Kerepes - M31) 12962 121 313 976 10 28 

3. sz. főút (M31- Gödöllő) 16923 182 472 1274 15 42 
 

Útszakasz 

Távlat (ÁNF – db) 

Akusztikai járműkategóriák 

Nappal I. Nappal II. Nappal 
III. Éjjel I. Éjjel II. Éjjel III. 

Kerepesi út (Szentmihályi utca - 
Egyenes utca) 35248 381 573 3915 19 17 

Szentmihályi utca 10142 18 40 1126 0 0 
Kerepesi út ( - Szentmihályi utca) 44252 568 734 4916 29 22 

Egyenes utca 7533 23 39 836 0 0 
Kerepesi út, Veres Péter út (Egyenes 

utca- Thököly út) 31580 454 635 3508 23 19 

Thököly út 11404 94 94 1266 4 2 
Veres Péter út (Thököly út - Batsányi 

János utca) 24898 370 545 2766 19 16 

Baross Gábor u. 3247 137 139 360 6 4 
Batsányi János utca 5137 79 80 570 4 2 

Veres Péter út (Batsányi János utca - 
Baross Gábor u.) 24395 355 524 2710 17 16 

Veres Péter út (Baross Gábor u. - Sarjú 
utca) 17797 456 627 1977 23 18 

Vidámvásár u. 10901 169 247 1211 8 7 
Veres Péter út, Szabadföld út (Sarjú 

utca - Ostoros út) 17372 370 538 1929 19 16 

Szabadföld út (Ostoros út - M0) 12922 235 505 1434 12 14 
Sarjú utca 5488 12 14 609 0 0 
Ostoros út 9462 150 222 1051 7 5 

3. sz. főút (M0 - Kistarcsa) 25987 301 997 1956 24 89 
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Útszakasz 

Távlat (ÁNF – db) 

Akusztikai járműkategóriák 

Nappal I. Nappal II. Nappal 
III. Éjjel I. Éjjel II. Éjjel III. 

3. sz. főút (Kistarcsa - Kerepes) 19575 330 738 1473 27 66 
3. sz. főút (Kerepes - M31) 12962 121 313 976 10 28 

3. sz. főút (M31- Gödöllő) 16923 182 472 1274 15 42 
 

Kötöttpályás forgalom - zajszámítás 

Jelenlegi állapot 6-22 óra között 22-6 óra között 
∑ 

Szakaszhatár 1 Szakaszhatár 2 Metró HÉV Metró HÉV 
Puskás - Ferenc 
stadion Örs vezér tere 534   52   586 

Örs vezér tere Jókai utca   164   26 190 
Jókai utca Cinkota   164   26 190 
Cinkota Csömör   49   9 58 
Cinkota Kerepes   90   16 106 
Kerepes Gödöllő   90   16 106 
 

 

Távlati állapot 6-22 óra között 22-6 óra között 
∑ 

Szakaszhatár 1 Szakaszhatár 2 Alstom Alstom 
Puskás - Ferenc stadion Örs vezér tere 536 48 584 
Örs vezér tere Rákoskeresztúri kiágazás 536 48 584 
Rákoskeresztúri kiágazás Rákoskeresztúr 440 32 472 
Rákoskeresztúri kiágazás Cinkota 96 16 112 
Cinkota Gödöllő 96 16 112 
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Érintett ingatlanok listája 

Település/ 
Kerület 

Hrsz. Érintettség Tulajdonos Kisajátítandó 
terület 

nagysága (m2) 
XIV 40391/7 útépítés magán 162 
X 40690/10 útépítés magán 417 
X 40562/3 útépítés magán 704 
X 40562/4 útépítés magán 631 
X 40562/5 útépítés magán 704 
X 40562/7 útépítés magán 6 

XVI 100114 útépítés magán 41 
XVI 115859 útépítés magán 631 
XVI 116780 útépítés magán 598 
XVI 116781 útépítés magán 1289 
XVI 116774 útépítés magán 1035 

Kistarcsa 5510/5 P+R AUCHAN Kft. + IMMOCHAN Mo. 
Ingatlanüzemeltető és -Bérbeadó Kft. 

45455 

Kistarcsa 5510/1 P+R AUCHAN Kft. + IMMOCHAN Mo. 
Ingatlanüzemeltető és -Bérbeadó Kft. 

2939 

Kistarcsa 1640/35 megálló magán + Budapesti Közlekedési Zrt. 2050 
Kerepes 2529/6 HÉV 

nyomvonal 
magán + BHÉV Bp.-i Helyiérdekű Vasút 

Zrt. 
2178 

Kerepes 2529/7 P+R LAUDIS Ingatlan Kft. 501 
Kerepes 2529/8 P+R TOFINO GROUP Kft. 1782 
Kerepes 2529/10 megálló BMJ BAU Kft. 147 
Kerepes 2529/11 megálló magán + Budapesti Közlekedési Zrt. 5360 
Kerepes 05/11 P+R magán 230 
Kerepes 2961/4 útépítés Forrásvölgy Ingatlanfejl. Kft. 635 

Mogyoród 1572/1 megálló Szentjakab Parkfalu Ép. és Fenntartó 
Kft. 

26 

Gödöllő 413/14 útépítés magán 5 
Gödöllő 5917 útépítés MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 162 
Gödöllő 5906 HÉV 

nyomvonal 
Várhegy Ingatlanfejl. és Forg. Kft. + 

TRIMAN Építőip. Kft. 
233 

*A kiemelt telkek esetében a kisajátítással épületek is érintettek. 

 

Település/ 
Kerület 

Hrsz. Érintettség Tulajdonos Kisajátítandó 
terület 

nagysága (m2) 
Csömör 0247 útépítés HYPER IMMO Kft. 300 
Csömör 0965/7 útépítés magán 60 
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373 

Részletes költségtábla 



Szakág Szakasz Tétel Mennyiség Mértékegység
Egységár [ezer 

Ft]
Ár  [ezer Ft]

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út Forgalomirányító központ 1 darab 100 000 100 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út biztosító berendezés 1 darab 125 000 125 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út kitérő 18 csoport 50 000 900 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út jelző telepítés 16 darab 2 000 32 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út járműérzékelő egys. 30 darab 3 000 90 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út mozgóblokkos vonatbefolyásolás 4 375 m 40 175 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út vonalkábel 2 200 m 70 154 000

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út kommunikációs hálózat 2 200 m 7 15 400

Biztosítóberendezés Pillangó u. - Szentmihályi út kombinált útátjáró ber. 1 darab 20 000 20 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út biztosító berendezés 1 darab 75 000 75 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út kitérő 2 csoport 50 000 100 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út jelző telepítés 8 darab 2 000 16 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út járműérzékelő egys. 14 darab 3 000 42 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út mozgóblokkos vonatbefolyásolás 2 625 m 40 105 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út vonalkábel 1 300 m 70 91 000

Biztosítóberendezés Szentmihályi út - Thököly út kommunikációs hálózat 1 300 m 7 9 100

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota biztosító berendezés 1 darab 200 000 200 000

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota kitérő 30 csoport 50 000 1 500 000

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota jelző telepítés 49 darab 2 000 98 000

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota járműérzékelő egys. 79 darab 3 000 237 000

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota pontszerű vonatbefolyásolás 31 darab 2 000 62 000

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota vonalkábel 4 500 m 70 315 000

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota kommunikációs hálózat 4 500 m 7 31 500

Biztosítóberendezés Thököly út - Cinkota útátjáró ber. 1 darab 15 000 15 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő biztosító berendezés 2 darab 200 000 400 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő kitérő 28 csoport 50 000 1 400 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő jelző telepítés 108 darab 2 000 216 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő járműérzékelő egys. 136 darab 3 000 408 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő pontszerű vonatbefolyásolás 60 darab 2 000 120 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő vonalkábel 18 000 m 70 1 260 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő kommunikációs hálózat 18 000 m 7 126 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő útátjáró ber. 6 darab 15 000 90 000

Biztosítóberendezés Cinkota - Gödöllő kombinált útátjáró ber. 3 darab 20 000 60 000

Biztosítóberendezés Hungaroring kitérő 10 csoport 50 000 500 000

Biztosítóberendezés Hungaroring jelző telepítés 24 darab 2 000 48 000

Biztosítóberendezés Hungaroring járműérzékelő egys. 34 darab 3 000 102 000

Biztosítóberendezés Hungaroring pontszerű vonatbefolyásolás 18 darab 2 000 36 000

Biztosítóberendezés Hungaroring vonalkábel 3 100 m 70 217 000

Biztosítóberendezés Hungaroring kommunikációs hálózat 3 100 m 7 21 700

Biztosítóberendezés Hungaroring útátjáró ber. 2 darab 14 000 28 000

Energiaellátás Pillangó u. - Szentmihályi út felsővezeték 5 750 fm 34 195 500

Energiaellátás Pillangó u. - Szentmihályi út kábelhálózat 20 625 fm 40 825 000

Energiaellátás Pillangó u. - Szentmihályi út légtápvezeték hálózat 5 750 fm 36 207 000

Energiaellátás Szentmihályi út - Thököly út felsővezeték 3 450 fm 34 117 300

Energiaellátás Szentmihályi út - Thököly út kábelhálózat 12 375 fm 40 495 000

Energiaellátás Szentmihályi út - Thököly út légtápvezeték hálózat 3 450 fm 36 124 200



Energiaellátás Thököly út - Cinkota felsővezeték 12 200 fm 34 414 800

Energiaellátás Thököly út - Cinkota kábelhálózat 49 000 fm 40 1 960 000

Energiaellátás Thököly út - Cinkota légtápvezeték hálózat 12 200 fm 36 439 200

Energiaellátás Thököly út - Cinkota áramátalakító 3 gép 1 db 700 000 700 000

Energiaellátás Thököly út - Cinkota áramátalakító 4 gép 1 db 800 000 800 000

Energiaellátás Thököly út - Cinkota EON kiépítés 1 db 5 000 5 000

Energiaellátás Cinkota - Gödöllő felsővezeték 33 000 fm 34 1 122 000

Energiaellátás Cinkota - Gödöllő kábelhálózat 132 000 fm 40 5 280 000

Energiaellátás Cinkota - Gödöllő légtápvezeték hálózat 33 000 fm 36 1 188 000

Energiaellátás Cinkota - Gödöllő áramátalakító 2 gép 1 db 450 000 450 000

Energiaellátás Cinkota - Gödöllő áramátalakító 3 gép 2 db 700 000 1 400 000

Energiaellátás Cinkota - Gödöllő EON kiépítés 2 db 5 000 10 000

Energiaellátás Hungaroring felsővezeték 3 000 fm 34 102 000

Energiaellátás Hungaroring kábelhálózat 12 000 fm 40 480 000

Energiaellátás Hungaroring légtápvezeték hálózat 3 000 fm 36 108 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Épület bontása: Örs vezér tere, meglévő HÉV végállomás épület bontása (hrsz.: 38218/2) - 

cca. 105 nm alapterületű, 8 méter magas 
840 m3 5 4 200

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Épület bontása: Örs vezér tere, meglévő HÉV végállomás perontető bontása (hrsz.: 

38218/2) - cca. 600 nm alapterületű, 5 méter magas 
3 000 m3 5 15 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Épület bontása: Örs vezér tere, meglévő M2 végállomás perontető bontása (hrsz.: …….) - 

cca. 3000 nm alapterületű, ~5 méter magas 
15 000 m3 5 75 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Épület bontása: Örs vezér tere, meglévő  irodaépület bontása (hrsz.: 39206/32) - cca. 

1677 nm alapterületű, 25 méter magas 
41 930 m3 6 251 580

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Épület bontása: Rákosfalva mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 

39217/1) - cca. 8 nm alapterületű, 2,5 méter magas 
20 m3 5 100

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út

Örs vezér tere állomás: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, padok, stb...), magasvezetésű 

metroállomás műtárgyon (peronok)

1 900 m2 100 190 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Örs vezér tere állomás: Üzemi terület belső téri kialakítása (válaszfalak, padlószerkezet, 

nyílászárók, burkolatok), felszín alatti metroállomás műtárgyban, belmagasság=3,0 m
750 m2 120 90 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út Örs vezér tere állomás: Magasvezetésű metro állomás felépítmény homlokzati fala 3 000 m2 200 600 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út Örs vezér tere állomás: Magasvezetésű metro állomás felépítmény tetőszerkezete 2 700 m2 200 540 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Örs vezér tere állomás: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, padok, stb...), gyalogos hídon
600 m2 100 60 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út Örs vezér tere állomás: Magasvezetésű metro állomás felépítmény homlokzati fala 1 200 m2 200 240 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út Örs vezér tere állomás: Magasvezetésű metro állomás felépítmény tetőszerkezete 600 m2 200 120 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út
Örs vezér tere: meglévő központi gyalogos aluljáró és hozzá tartozó lépcsők felújítása, 

akadálymentesítése, liftek telepítése 
1 750 m2 200 350 000

Építészet Pillangó u. - Szentmihályi út

Rákosfalva állomás: Perontető kiépítése 120 méter hosszúságban, vasbeton peron 

műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, 

összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 120 000 240 000



Építészet Szentmihályi út - Thököly út

Egyenes utcai lakótelep megálló: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton 

peron műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg 

burkolattal, összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, 

stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Nagyicce mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz: 100709/1) - 

cca. 6 nm alapterületű, 2,5 méter magas 
15 m3 5 75

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Nagyicce áramátalakító épület, meglévő  földszintes irodatoldalék  

bontása (hrsz.: 100709/1) - cca.233 nm alapterületű, 3 m magas
700 m3 5 3 500

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Nagyicce mh., meglévő F+1 szintes lakóépület bontása (hrsz.: 100847) - 

cca. 233 nm alapterületű, 7 méter magas 
1 400 m3 5 7 000

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása:  Sashalom mh., meglévő földszintes épület bontása (hrsz.: 102097) - cca. 

98 nm alapterületű, 3 méter magas 
300 m3 5 1 500

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása:  Sashalom mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása - cca. 6 nm 

alapterületű, 2,5 méter magas 
15 m3 5 75

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Mátyásföld repülőtér mh., meglévő HÉV állomásépület bontása (hrsz.: 

106062) - cca. 61 nm alapterületű, 3 méter magas 
190 m3 5 950

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Mátyásföld Imre u. mh., meglévő HÉV állomásépület bontása (hrsz.: 

106062) - cca. 104 nm alapterületű, 3 méter magas 
320 m3 5 1 600

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Mátyásföld alsó mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása  - cca. 6 

nm alapterületű, 2,5 méter magas 
15 m3 5 75

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Cinkota mh., meglévő HÉV állomásépület bontása (hrsz.: 116177/5) - 

cca. 268 nm alapterületű, 4 méter magas 
1 070 m3 5 5 350

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Cinkota mh., meglévő HÉV forg.irányító épület bontása (hrsz.: 116177/5) 

- cca. 28 nm alapterületű, 3 méter magas 
170 m3 5 850

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Cinkota mh., meglévő kis bolt épületének bontása (hrsz.: 116177/5) - 

cca. 36 nm alapterületű, 3 méter magas 
110 m3 5 550

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Cinkota mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása - cca. 50 nm 

alapterületű, 3 méter magas 
150 m3 5 750

Építészet Thököly út - Cinkota
Épület bontása: Cinkota mh., meglévő HÉV állomás üzemi és irodaépületek bontása 

(hrsz.: 116177/5) - cca. 500 nm alapterületű, 4 méter magas 
2 000 m3 5 10 000

Építészet Thököly út - Cinkota
Mátyásföld, Thököly út megálló: Felszín alatti metróállomás felszín feletti épületrésze 

(tartószerkezettel, összes épületszerkezettel együtt)
650 m2 400 260 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Thököly út megálló: Üzemi terület belső téri kialakítása (válaszfalak, 

padlószerkezet, nyílászárók, burkolatok), felszín alatti metroállomás és aluljáró 

műtárgyban, belmagasság=3,0 m

990 m2 120 118 800

Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Thököly út megálló: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, padok, stb...), felszín alatti metroállomás 

és aluljáró műtárgyban

1 520 m2 100 152 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Thököly út megálló: Utasforgalmi terek, függőleges felületeken kiépített 

belső épületszerkezetei (nyílászárók, falburkolatok, utastájékozató elemek, stb...) , 

felszín alatti metroállomás és aluljáró műtárgyban

2 090 m2 100 209 000

Építészet Thököly út - Cinkota
Mátyásföld, Jókai u. megálló: Felszín alatti metróállomás felszín feletti épületrésze 

(tartószerkezettel, összes épületszerkezettel együtt)
630 m2 400 252 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Jókai u. megálló: Üzemi terület belső téri kialakítása (válaszfalak, 

padlószerkezet, nyílászárók, burkolatok), felszín alatti metroállomás és aluljáró 

műtárgyban, belmagasság=3,0 m

1 130 m2 120 135 600



Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Jókai u. megálló: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, padok, stb...), felszín alatti metroállomás 

és aluljáró műtárgyban

1 940 m2 100 194 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Jókai u. megálló: Utasforgalmi terek, függőleges felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (nyílászárók, falburkolatok, utastájékozató elemek, stb...) , felszín alatti 

metroállomás és aluljáró műtárgyban

2 880 m2 100 288 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Mátyásföld, Erzsébetliget megálló: Perontető kiépítése 54 méter hosszúságban, 

vasbeton peron műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági 

üveg burkolattal, összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, 

állomásfelirat, stb…)

2 db 32 400 64 800

Építészet Thököly út - Cinkota

Cinkota, állomás: Perontető kiépítése 54 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy 

felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 32 400 64 800

Építészet Thököly út - Cinkota
Cinkota, állomás: Felszín feletti, 2 szintes (fsz+1) állomás épület (tartószerkezettel, 

összes épületszerkezettel)
2 100 m2 500 1 050 000

Építészet Thököly út - Cinkota
Cinkota, állomás: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, stb...), felszín alatti aluljáró műtárgyban
750 m2 100 75 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Cinkota, állomás: Utasforgalmi terek, függőleges felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (nyílászárók, falburkolatok, utastájékozató elemek, stb...) , felszín alatti 

aluljáró műtárgyban

780 m2 100 78 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Nagyicce, újrahasznosításra szánt, meglévő, helyi védelem alatt álló,  földszintes (fsz) , 

lapostetős HÉV állomásépület (hrsz.:100709/1) belső átalakítása és teljes körű felújítása: 

tetőfedés cseréje, homlokzat és homlokzati nyílászárók felújítása megtartva az eredeti 

nyílászáró kiosztást és anyag- és színhasználatot, belső nyílászárók, burkolatok teljes 

körű cseréje, festés. (cca. 275 nm brutto alapterületű)

275 m2 300 82 500

Építészet Thököly út - Cinkota
Nagyicce, meglévő, P+fsz+em+t szintes áramátalakító épület (hrsz.: 100709/1) teljes körű 

felújítása (cca. 1000 nm bruttó szintterületű)
1 000 m2 300 300 000

Építészet Thököly út - Cinkota
Cinkotai járműtelep: Épület bontása, Cinkota mh., meglévő HÉV járműtelep 

csarnoképületek bontása (hrsz.: 115789) - cca. 7690 nm alapterületű, 7,5 méter magas 
57 675 m3 5 288 375

Építészet Thököly út - Cinkota
Cinkotai járműtelep: Épület bontása, Cinkota mh., meglévő HÉV járműtelep üzemi és 

irodaépületek bontása - cca. 2500 nm alapterületű, 4 méter magas 
10 000 m3 6 60 000

Építészet Thököly út - Cinkota
Cinkotai járműtelep: Felszín feletti, 1 szintes (fsz), új kiszolgáló üzemi épületek építése 

(alapozással, tartószerkezettel, összes épületszerkezettel) normál belmagassággal (3-4m)
2 600 m2 400 1 040 000

Építészet Thököly út - Cinkota

Cinkotai járműtelep: Felszín feletti, 1 szintes (fsz),  csarnokszerkezetű üzemi épület 

építése (alapozással, tartószerkezettel, összes épületszerkezettel) nagy belmagassággal 

(8 m), nagy tartószerkezeti fesztávval.

1 720 m2 500 860 000

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Ilonatelep mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása  - cca. 6 nm 

alapterületű, 2,5 méter magas 
15 m3 5 75

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Kistarcsa kórház mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása  - cca. 

2x20 nm alapterületű, 3 méter magas 
120 m3 5 600

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Kistarcsa mh., meglévő HÉV megállóállomásépület bontása (hrsz.: 

1640/35)  - cca. 175 nm alapterületű, 4 méter magas 
700 m3 5 3 500



Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Zsófialiget mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 442) - 

cca. 40 nm alapterületű, 3 méter magas 
120 m3 5 600

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Szilasliget külterület mh., meglévő HÉV megálló jegypénztár, esőbeálló 

bontása (hrsz.: 04/2) - cca. 40 nm alapterületű, 3 méter magas 
120 m3 5 600

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Mogyoród mh., meglévő HÉV állomásépület bontása (hrsz.: 533) - cca. 

150 nm alapterületű, 4 méter magas 
600 m3 5 3 000

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Mogyoród mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 533) - 

cca. 33 nm alapterületű, 3 méter magas 
100 m3 5 500

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Tölgyes-Szentjakab mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 

128/1,2,3) - cca. 6 nm alapterületű, 2,5 méter magas 
15 m3 5 75

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Gödöllő Erzsébet park mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása 

(hrsz.: 290/3) - cca. 20 nm alapterületű, 3 méter magas 
60 m3 5 300

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Gödöllő Palota kert mh., meglévő HÉV megálló állomásépület bontása 

(hrsz.: 5913) - cca. 162 nm alapterületű, 4 méter magas 
650 m3 5 3 250

Építészet Cinkota - Gödöllő
Épület bontása: Gödöllő végállomás , meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 

5913) - cca. 93 nm alapterületű, 3 méter magas 
280 m3 5 1 400

Építészet Cinkota - Gödöllő

Ilonatelep: Perontető kiépítése 9 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 5 400 10 800

Építészet Cinkota - Gödöllő

Kistarcsa, Kórház: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy 

felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Cinkota - Gödöllő

Kistarcsa, Kórház: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, stb...), felszín alatti, meglévő aluljáró 

műtárgyban

440 m2 100 44 000

Építészet Cinkota - Gödöllő

Kistarcsa, Kórház: Utasforgalmi terek, függőleges felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (nyílászárók, falburkolatok, utastájékozató elemek, stb...) , felszín alatti 

,meglévő aluljáró műtárgyban

850 m2 100 85 000

Építészet Cinkota - Gödöllő

Kistarcsa: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Cinkota - Gödöllő

Zsófialiget: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Cinkota - Gödöllő

Kerepes: Perontető kiépítése 27 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

1 db 16 200 16 200

Építészet Cinkota - Gödöllő

Szilasliget: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600



Építészet Cinkota - Gödöllő

Mogyoród: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Cinkota - Gödöllő

Szentjakab: Perontető kiépítése 9 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy felső 

síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 5 400 10 800

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Erzsébet park: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron 

műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, 

összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Szabadság tér: Perontető kiépítése 54 méter hosszúságban, vasbeton peron 

műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, 

összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 32 400 64 800

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Szabadság tér: Utasforgalmi terek, vízszintes felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (padlóburkolatok, korlátok, stb...), felszín alatti, meglévő aluljáró 

műtárgyban

870 m2 100 87 000

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Szabadság tér: Utasforgalmi terek, függőleges felületeken kiépített belső 

épületszerkezetei (nyílászárók, falburkolatok, utastájékozató elemek, stb...) , felszín alatti 

,meglévő aluljáró műtárgyban

970 m2 100 97 000

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Palotakert: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron 

műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, 

összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, végállomás: Perontető kiépítése 27 méter hosszúságban, vasbeton peron 

műtárgy felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, 

összes tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

1 db 16 200 16 200

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, végállomás: Felszín feletti, 1 szintes (fsz), új, kiszolgáló üzemi épület építése 

(alapozással, tartószerkezettel, összes épületszerkezettel) normál belmagassággal (3,0 

m)

175 m2 400 70 000

Építészet Cinkota - Gödöllő
Cinkota, kavicsbánya, meglévő, 1 szintes áramátalakító épület (hrsz.: 1254/3) teljes körű 

felújítása (cca. 375 nm bruttó alapterületű)
375 m2 300 112 500

Építészet Cinkota - Gödöllő

Kerepes, újrahasznosításra szánt, meglévő, helyi védelem alatt álló, 2 szintes, magastetős 

(fsz+1+t) HÉV állomásépület (hrsz.: 2529/15) belső átalakítása és teljes körű felújítása: 

tetőfedés cseréje, homlokzat és homlokzati nyílászárók felújítása megtartva az eredeti 

nyílászáró kiosztást és anyag- és színhasználatot, belső nyílászárók, burkolatok teljes 

körű cseréje, festés. (cca. 350 nm brutto szintterületű)

350 m2 300 105 000

Építészet Cinkota - Gödöllő
Mogyoród, meglévő, 1 szintes áramátalakító épület (hrsz.: 1480/4) teljes körű felújítása  

(cca. 200 nm bruttó alapterületű)
200 m2 300 60 000



Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Szabadság tér, újrahasznosításra szánt, meglévő, helyi védelem alatt álló, 2 

szintes, magastetős (fsz+1+t) HÉV állomásépület (hrsz.: 412) belső átalakítása és teljes 

körű felújítása: tetőfedés cseréje, homlokzat és homlokzati nyílászárók felújítása 

megtartva az eredeti nyílászáró kiosztást és anyag- és színhasználatot, belső nyílászárók, 

burkolatok teljes körű cseréje, festés.  (cca. 620 nm brutto alapterületű)

620 m2 300 186 000

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Palotakert, újrahasznosításra szánt, meglévő, helyi védelem alatt álló, 2 szintes, 

magastetős (fsz+1+t) lakóépület belső átalakítása és teljes körű felújítása: tetőfedés 

cseréje, homlokzat és homlokzati nyílászárók felújítása megtartva az eredeti nyílászáró 

kiosztást és anyag- és színhasználatot, belső nyílászárók, burkolatok teljes körű cseréje, 

festés. (cca. 540 nm brutto alapterületű)

540 m2 330 178 200

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Palotakert, újrahasznosításra szánt, meglévő, helyi védelem alatt álló, 1 szintes, 

magastetős (fsz+t) remíz épület belső átalakítása és teljes körű felújítása: tetőfedés 

cseréje, homlokzat és homlokzati nyílászárók felújítása megtartva az eredeti nyílászáró 

kiosztást és anyag- és színhasználatot, belső nyílászárók, burkolatok teljes körű cseréje, 

festés. (cca. 600 nm brutto alapterületű, nagy belmagasságú)

600 m2 450 270 000

Építészet Cinkota - Gödöllő

Gödöllő, Palotakert, meglévő, 1 szintes, helyi védelem alatt álló áramátalakító épület 

(hrsz.: hrsz.: 5908) teljes körű felújítása (cca. 400 nm bruttó alapterületű, nagy 

belmagasságú)

400 m2 450 180 000

Építészet Csömöri ág
Épület bontása: Cinkota-alsó mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 

118738) - cca. 6 nm alapterületű, 2,5 méter magas 
15 m3 5 75

Építészet Csömöri ág
Épület bontása: Árpádföld mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 115159) - 

cca. 75 nm alapterületű, 4 méter magas 
300 m3 5 1 500

Építészet Csömöri ág
Épület bontása: Szabadságtelep mh., meglévő HÉV megálló esőbeálló bontása (hrsz.: 

115159) - cca. 8 nm alapterületű, 3 méter magas 
25 m3 5 125

Építészet Hungaroring

Hungaroring mh.: Perontető kiépítése 18 méter hosszúságban, vasbeton peron műtárgy 

felső síkján, acél tartószerkezettel,  fémlemez és biztonsági üveg burkolattal, összes 

tartozékával (vízelvezetés, padok, háttámasz, kuka, állomásfelirat, stb…)

2 db 10 800 21 600

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Tüzivíz vezeték - magasvezetésben 1 000 m 31 31 250

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Átemelő 1 db 50 000 50 000

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Vízellátás - Örs vezér tere állomáson 1 rendszer 25 000 25 000

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Üzemi terek szellőzés - Örs vezér tere  állomáson 1 rendszer 62 500 62 500

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Hűtés-fűtés - Örs vezér tere  állomáson 1 rendszer 62 500 62 500

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Vízellátás - Rákosfalva állomáson 1 rendszer 2 500 2 500

Épületgépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Vízelvezetés - Rákosfalva állomáson 1 rendszer 3 750 3 750

Épületgépészet Szentmihályi út - Thököly út Vízellátás - Egyenes utcai ltp. állomáson 1 rendszer 2 500 2 500

Épületgépészet Szentmihályi út - Thököly út Vízelvezetés - Egyenes utcai ltp. állomáson 1 rendszer 3 750 3 750

Épületgépészet Szentmihályi út - Thököly út Vízellátás - Sashalom, Thököly út állomáson 1 rendszer 25 000 25 000

Épületgépészet Szentmihályi út - Thököly út Vízelvezetés - Sashalom, Thököly út állomáson 1 rendszer 37 500 37 500

Épületgépészet Szentmihályi út - Thököly út Üzemi terek szellőzés - Sashalom, Thököly út állomáson 1 rendszer 50 000 50 000

Épületgépészet Szentmihályi út - Thököly út Hűtés-fűtés - Sashalom, Thököly út állomáson 1 rendszer 50 000 50 000

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Tüzivíz vezeték - nyomvonalon kéreg alatt 1 000 m 31 31 250

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Szennyvíz nyomóvezeték - nyomvonalon kéreg alatt 500 m 19 9 375

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Vízellátás - Mátyásföld, Jókai M. u. állomáson 1 rendszer 25 000 25 000

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Vízelvezetés - Mátyásföld, Jókai M. u. állomáson 1 rendszer 37 500 37 500



Épületgépészet Thököly út - Cinkota Üzemi terek szellőzés - Mátyásföld, Jókai M. u. állomáson 1 rendszer 50 000 50 000

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Hűtés-fűtés - Mátyásföld, Jókai M. u. állomáson 1 rendszer 50 000 50 000

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Vízellátás - Erzsébetliget állomáson 1 rendszer 2 500 2 500

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Vízelvezetés - Erzsébetliget állomáson 1 rendszer 3 750 3 750

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Vízellátás - Cinkota állomáson 1 rendszer 6 250 6 250

Épületgépészet Thököly út - Cinkota Vízelvezetés- Cinkota állomáson 1 rendszer 25 000 25 000

Járműtelep Teljes szakasz Fehér úti járműtelep 1 egység 376 870 376 870

Járműtelep Teljes szakasz Cinkotai járműtelep 1 egység 4 789 070 4 789 070

Kisajátítás Szentmihályi út - Thököly út telek kisajátítás 2 682 m2 40 106 744

Kisajátítás Szentmihályi út - Thököly út épület kisajátítás 663 m2 300 198 900

Kisajátítás Thököly út - Cinkota telek kisajátítás 3 553 m2 33 116 183

Kisajátítás Thököly út - Cinkota épület kisajátítás 704 m2 300 211 059

Kisajátítás Cinkota - Gödöllő telek kisajátítás 61 894 m2 7 414 690

Kisajátítás Csömöri ág telek kisajátítás 360 m2 7 2 520

Kisajátítás Hungaroring telek kisajátítás 112 483 m2 3 371 194

Környezetvédelem Pillangó u. - Szentmihályi út Zajvédelem III. típ. félbefedés 245 m 4 300 1 053 500

Környezetvédelem Pillangó u. - Szentmihályi út Zajvédelem I.b típ. félbefedés 215 m 1 900 408 500

Környezetvédelem Pillangó u. - Szentmihályi út Zajvédelem I.a típ. félbefedés 285 m 1 800 513 000

Környezetvédelem Szentmihályi út - Thököly út 2 m magas zajárnyékoló fal 120 m 66 7 920

Környezetvédelem Thököly út - Cinkota 3 m magas zajárnyékoló fal 260 m 99 25 740

Környezetvédelem Thököly út - Cinkota Zajvédelem I.b félbefedés 145 m 1 900 275 500

Környezetvédelem Thököly út - Cinkota Olajleválasztó műtárgy 1 db 6 300 6 300

Környezetvédelem Cinkota - Gödöllő 3 m magas zajárnyékoló fal 50 m 99 4 950

Környezetvédelem Cinkota - Gödöllő 4 m magas zajárnyékoló fal visszahajlítással 40 m 132 5 280

Környezetvédelem Cinkota - Gödöllő Talpárok mederburkolás "B" hidr. védőt. 4 196 m 10 43 638

Környezetvédelem Cinkota - Gödöllő Olajleválasztó műtárgy 1 db 6 300 6 300

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 10kV-os hálózat kiváltása 264 m 29 7 656

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út Közvilágítás kiváltás, új építés 551 m 35 19 285

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 2xDN 400 távhő vezeték bontás 100 m 270 27 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 2xDN200 távhő provizórium 120 m 300 36 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 2xDN400/560 távhő vezeték építés 110 m 580 63 800

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 2xDN 400/560 távhő vezeték bontás 18 m 270 4 860

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 2xDN200 távhő provizórium 20 m 300 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 2xDN400/560 távhő vezeték építés 18 m 580 10 440

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út e 125 hálózat(MT) 120 m 60 7 200

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 4 M/105 hálózat (MT) 380 m 130 49 400

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE 40 + optika ( ELMŰ) 120 m 50 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE 40 + optika ( NSN TraffiCOM Kft) 120 m 50 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE 40 + optika ( DIGI Kft) 120 m 50 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE 40 + optika ( NOVOTRON) 120 m 50 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út e125 (MT) 100 m 60 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE40 + optika (Invitel) 520 m 50 26 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE 40 + optika ( NSN TraffiCOM Kft) 400 m 25 10 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE40 + optika (UPC) 120 m 50 6 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út e 125 (MT) 160 m 60 9 600

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 3 LPE 40 + optika ( NSN TraffiCOM Kft) 200 m 25 5 000

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 600 vízvezeték kiváltása 1 017 m 288 292 896

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 400 vízvezeték kiváltása 55 m 224 12 320



Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 600 vízvezeték kiváltása 40 m 288 11 520

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 150 vízvezeték kiváltása 24 m 136 3 264

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 200 vízvezeték kiváltása 160 m 160 25 600

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 600 vízvezeték kiváltása 202 m 288 58 176

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 200 vízvezeték kiváltása 89 m 160 14 240

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 120/150PB1 főgyűjtő csatorna kiváltása 996 m 448 446 208

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 60/90t csatorna kiváltása 46 m 320 14 720

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 300 csapadékcsatorna kiváltása 160 m 120 19 200

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 200 csatorna kiváltása 20 m 88 1 760

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 200 csatorna kiváltása 13 m 88 1 144

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 120/150PB2 főgyűjtő csatorna kiváltása 34 m 448 15 232

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 400 csatorna kiváltása 163 m 128 20 864

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 300 csapadékcsatorna kiváltása 39 m 120 4 680

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 120/150PB2 főgyűjtő csatorna kiváltása 83 m 448 37 184

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 300 csapadékcsatorna kiváltása 151 m 120 18 120

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út 120/150PB2 főgyűjtő csatorna kiváltása 38 m 448 17 024

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 300 csapadékcsatorna kiváltása 31 m 120 3 720

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 300 gázvezeték kiváltása 30 m 280 8 400

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 200 gázvezeték kiváltása 291 m 192 55 872

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 160 gázvezeték kiváltása 165 m 160 26 400

Közművek Pillangó u. - Szentmihályi út DN 100 gázvezeték kiváltása 140 m 120 16 800

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 10kV-os hálózat kiváltása 896 m 29 25 984

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 0,4kV-os hálózat kiváltása 965 m 25 24 125

Közművek Szentmihályi út - Thököly út Közvilágítás kiváltás, új építés 2 374 m 35 83 090

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE40 + optika (UPC) 140 m 50 7 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE40 + optika (NSN TraffiCOM) 690 m 15 10 350

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE40 + optika (GTS) 140 m 50 7 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE40 + optika (E-KÁBEL) 400 m 50 20 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE40 + optika (Invitel) 180 m 50 9 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE40 + optika (DIGI) 140 m 50 7 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 6M/105  (MT) 320 m 130 41 600

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 4 M/105 (MT) 100 m 80 8 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE 40 + optika ( NSN TraffiCOM Kft) 200 m 25 5 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE 40 (NSN TraffiCOM) 1 160 m 25 29 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út 3 LPE 40 (Invitel) 1 100 m 25 27 500

Közművek Szentmihályi út - Thököly út távközlés e125 (MT) 60 m 50 3 000

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 vízvezeték kiváltása 68 m 120 8 160

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 600 vízvezeték kiváltása 25 m 288 7 200

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 250 vízvezeték kiváltása 132 m 176 23 232

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 300 vízvezeték kiváltása 31 m 192 5 952

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 vízvezeték kiváltása 178 m 120 21 360

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 vízvezeték kiváltása 28 m 160 4 480

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 vízvezeték kiváltása 129 m 120 15 480

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 300 vízvezeték kiváltása 101 m 192 19 392

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 vízvezeték kiváltása 263 m 120 31 560

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 vízvezeték kiváltása 63 m 120 7 560

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 vízvezeték kiváltása 66 m 120 7 920

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 600 vízvezeték kiváltása 233 m 288 67 104



Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 vízvezeték kiváltása 67 m 160 10 720

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 400 vízvezeték kiváltása 116 m 232 26 912

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 1200 teherment. csatorna kiváltása 80 m 336 26 880

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 csatorna kiváltása 9 m 88 792

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 400 csapadékcsatorna kiváltása 38 m 128 4 864

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 600 gyűjtő csatorna építése 1 213 m 121 146 773

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 600 csapadékcsatorna kiváltása 61 m 176 10 736

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 gázvezeték kiváltása 88 m 192 16 896

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 gázvezeték kiváltása 25 m 192 4 800

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 gázvezeték kiváltása 75 m 192 14 400

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 110 gázvezeték kiváltása 22 m 120 2 640

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 110 gázvezeték kiváltása 27 m 120 3 240

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 150 6 báros gázvezeték kiváltása 371 m 160 59 360

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 gázvezeték kiváltása 76 m 192 14 592

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 200 6 báros gázvezeték kiváltása 70 m 192 13 440

Közművek Szentmihályi út - Thököly út DN 100 6 báros gázvezeték kiváltása 25 m 120 3 000

Közművek Thököly út - Cinkota 10kV-os hálózat kiváltása 250 m 29 7 250

Közművek Thököly út - Cinkota 0,4kV-os hálózat kiváltása 270 m 25 6 750

Közművek Thököly út - Cinkota Közvilágítás kiváltás, új építés 1 430 m 35 50 050

Közművek Thököly út - Cinkota 3 LPE 40 (NSN TraffiCOM) 140 m 25 3 500

Közművek Thököly út - Cinkota 3 LPE 40 (NSN TraffiCOM) 960 m 25 24 000

Közművek Thököly út - Cinkota 2 e125 (MT) 100 m 80 8 000

Közművek Thököly út - Cinkota 18 M/105 (MT) 100 m 200 20 000

Közművek Thököly út - Cinkota 3 LPE 40 (NSN TraffiCOM) 230 m 25 5 750

Közművek Thököly út - Cinkota b 120 (MT) 170 m 60 10 200

Közművek Thököly út - Cinkota Qv kábel (ELMŰ) 170 m 25 4 250

Közművek Thököly út - Cinkota 3 LPE 40 (NSN) 200 m 25 5 000

Közművek Thököly út - Cinkota 3 LPE 40 (NSN) 220 m 25 5 500

Közművek Thököly út - Cinkota e125 (MT) 80 m 60 4 800

Közművek Thököly út - Cinkota 3 LPE 40 (NSN) 200 m 25 5 000

Közművek Thököly út - Cinkota b 120 (MT) 80 m 60 4 800

Közművek Thököly út - Cinkota 6 M/105 (MT) 80 m 180 14 400

Közművek Thököly út - Cinkota 2 M/105 (MT) 80 m 60 4 800

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 84 m 136 11 424

Közművek Thököly út - Cinkota DN 200 vízvezeték kiváltása 182 m 160 29 120

Közművek Thököly út - Cinkota DN 900 vízvezeték kiváltása 35 m 544 19 040

Közművek Thököly út - Cinkota DN 200 vízvezeték kiváltása 31 m 176 5 456

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 41 m 136 5 576

Közművek Thököly út - Cinkota DN 100 vízvezeték kiváltása 110 m 120 13 200

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 127 m 136 17 272

Közművek Thököly út - Cinkota DN 100 vízvezeték kiváltása 30 m 120 3 600

Közművek Thököly út - Cinkota DN 200 vízvezeték kiváltása 42 m 160 6 720

Közművek Thököly út - Cinkota DN 80 vízvezeték kiváltása 13 m 104 1 352

Közművek Thököly út - Cinkota DN 80 vízvezeték kiváltása 16 m 104 1 664

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 vízvezeték kiváltása 221 m 192 42 432

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 35 m 136 4 760

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 vízvezeték kiváltása 328 m 192 62 976

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 313 m 136 42 568



Közművek Thököly út - Cinkota DN 80 vízvezeték kiváltása 43 m 104 4 472

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 vízvezeték kiváltása 90 m 192 17 280

Közművek Thököly út - Cinkota DN 100 vízvezeték kiváltása 203 m 120 24 360

Közművek Thököly út - Cinkota DN 200 vízvezeték kiváltása 61 m 160 9 760

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 vízvezeték kiváltása 244 m 256 62 464

Közművek Thököly út - Cinkota DN 100 vízvezeték kiváltása 12 m 120 1 440

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 35 m 136 4 760

Közművek Thököly út - Cinkota DN 100 vízvezeték kiváltása 172 m 120 20 640

Közművek Thököly út - Cinkota DN 200 vízvezeték kiváltása 230 m 160 36 800

Közművek Thököly út - Cinkota DN 200 vízvezeték kiváltása 35 m 160 5 600

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 255 m 136 34 680

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 vízvezeték kiváltása 88 m 192 16 896

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 vízvezeték kiváltása 148 m 256 37 888

Közművek Thököly út - Cinkota DN 150 vízvezeték kiváltása 96 m 136 13 056

Közművek Thököly út - Cinkota DN 100 vízvezeték kiváltása 206 m 120 24 720

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 vízvezeték kiváltása 206 m 200 41 200

Közművek Thököly út - Cinkota DN 400 szennyvízcsatorna kiváltása 77 m 128 9 856

Közművek Thököly út - Cinkota DN 400 csatorna kiváltása 221 m 128 28 288

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 csatorna kiváltása 40 m 160 6 400

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 csatorna kiváltása 77 m 160 12 320

Közművek Thököly út - Cinkota DN 400 szennyvízcsatorna kiváltása 48 m 144 6 912

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 szennyvízcsatorna kiváltása 55 m 160 8 800

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 csapadékcsatorna kiváltása 184 m 160 29 440

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 szennyvízcsatorna kiváltása 303 m 160 48 480

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 szennyvízcsatorna kiváltása 8 m 120 960

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 szennyvízcsatorna kiváltása 32 m 160 5 120

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 szennyvízcsatorna kiváltása 105 m 160 16 800

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 csatorna kiváltása 38 m 120 4 560

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 szennyvízcsatorna kiváltása 149 m 160 23 840

Közművek Thököly út - Cinkota DN 1500 csapadékcsatorna kiváltása 109 m 448 48 832

Közművek Thököly út - Cinkota DN 500 csapadékcsatorna kiváltása 113 m 160 18 080

Közművek Thököly út - Cinkota DN 300 szennyvízcsatorna kiváltása 55 m 120 6 600

Közművek Thököly út - Cinkota DN 110 gázvezeték kiváltása 228 m 120 27 360

Közművek Thököly út - Cinkota DN 110 gázvezeték kiváltása 146 m 120 17 520

Közművek Thököly út - Cinkota 400 6 báros gázvezeték kiváltása 60 m 352 21 120

Közművek Thököly út - Cinkota DN 63 gázvezeték kiváltása 23 m 96 2 208

Közművek Thököly út - Cinkota DN 250 gázvezeték kiváltása 102 m 240 24 480

Közművek Thököly út - Cinkota DN 110 gázvezeték kiváltása 119 m 120 14 280

Közművek Cinkota - Gödöllő DN300 vízvezeték 50 m 176 8 800

Közművek Cinkota - Gödöllő NA400 HA (6bar) gázvezeték 45 m 330 14 850

Közművek Cinkota - Gödöllő távközlési alépítmény 50 m 11 550

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 100 m 55 5 500

Közművek Cinkota - Gödöllő DN300 vízvezeték 80 m 176 14 080

Közművek Cinkota - Gödöllő közvilágítás 250 m 55 13 750

Közművek Cinkota - Gödöllő 20 kV-os földkábel 150 m 55 8 250

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 250 m 55 13 750

Közművek Cinkota - Gödöllő DN300 vízvezeték 70 m 176 12 320

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 150 m 55 8 250



Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 320 m 55 17 600

Közművek Cinkota - Gödöllő Csapadékvíz elvezetés szikkasztással 6 000 m2 1 6 000

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 450 m 55 24 750

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 300 m 55 16 500

Közművek Cinkota - Gödöllő 0,4 kV-os légvezeték 250 m 33 8 250

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 400 m 55 22 000

Közművek Cinkota - Gödöllő Csapadékvíz elvezetés szikkasztással 4 000 m2 1 4 000

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás 300 m 55 16 500

Közművek Cinkota - Gödöllő DN500 csatorna 1 500 m 121 181 500

Közművek Cinkota - Gödöllő Nagy teljesítményű olaj- és iszapfogó műtárgy 2 db 20 000 40 000

Közművek Cinkota - Gödöllő Közvilágítás létesítése 3 500 m 55 192 500

Közművek Cinkota - Gödöllő 0,4 kV-os földkábel 1 500 m 33 49 500

Közművek Cinkota - Gödöllő 20 kV-os földkábel 100 m 55 5 500

Közművek Cinkota - Gödöllő üzemi terület világítása 400 m 50 20 000

Közművek Cinkota - Gödöllő üzemi terület vízelvezetése 300 m 50 15 000

Közművek Csömöri ág Közvilágítás 250 m 55 13 750

Közművek Csömöri ág 0,4 kV-os földkábel 250 m 33 8 250

Közművek Csömöri ág Csapadékvíz elvezetés szikkasztással 3 000 m 1 3 300

Közművek Csömöri ág hírközlési alépítmény 150 m 22 3 300

Közművek Csömöri ág Közvilágítás 4 000 m 55 220 000

Közművek Hungaroring Közvilágítás 250 m 55 13 750

Közművek Hungaroring 0,4 kV-os földkábel 250 m 33 8 250

Közművek Hungaroring Csapadékvíz elvezetés szikkasztással 2 000 m 1 2 200

Közművek Hungaroring hírközlési alépítmény 100 m 22 2 200

Közúti jelző Pillangó u. - Szentmihályi út Megl. jelzőlámpás csp. Átépítése 3 db 30 000 90 000

Közúti jelző
Pillangó u. - Szentmihályi út

Központi forg. Ir. nyomvonalának 

kiépítése 1 100 m
20

22 000

Közúti jelző Pillangó u. - Szentmihályi út kijelző táblák, információs felületek Örs vezér t. 1 egység 5 000 5 000

Közúti jelző Szentmihályi út - Thököly út Megl. jelzőlámpás csp. Átépítése 3 db 30 000 90 000

Közúti jelző
Szentmihályi út - Thököly út

Központi forg. Ir. nyomvonalának 

kiépítése 1 400 m
20

28 000

Közúti jelző Szentmihályi út - Thököly út kijelző táblák, információs felületek Egyenes u. 1 egység 5 000 5 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota Megl. jelzőlámpás csp. Átépítése 5 db 30 000 150 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota Központi forg. ir. nyomvonalának kiépítése 6 000 m 20 120 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota Új jelzőlámpás csomópontok kiépítése 4 db 40 000 160 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota kijelző táblák, információs felületek Thököly út 1 egység 5 000 5 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota kijelző táblák, információs felületek Jókai M. u. 1 egység 5 000 5 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota kijelző táblák, információs felületek Erzsébet l. 1 egység 5 000 5 000

Közúti jelző Thököly út - Cinkota kijelző táblák, információs felületek Cinkota 1 egység 5 000 5 000

Közúti jelző Cinkota - Gödöllő Közúti jelzőlámpás csomópont 1 db 20 000 20 000

Közúti jelző Cinkota - Gödöllő Hévvel összehangolt közúti jelzőlámpás csomópont 1 db 50 000 50 000

Közúti jelző Cinkota - Gödöllő Közúti jelzőlámpás csomópont 1 db 20 000 20 000

Közúti jelző Cinkota - Gödöllő Hévvel összehangolt közúti jelzőlámpás csomópont 3 db 50 000 150 000

Közúti jelző Csömöri ág Hévvel összehangolt közúti jelzőlámpás csomópont 1 db 50 000 50 000

Különleges gépészet Pillangó u. - Szentmihályi út Vonali főszellőzés 1 rendszer 75 000 75 000

Különleges gépészet Szentmihályi út - Thököly út Vízködoltó berendezés - Sashalom, Thököly út állomáson 1 rendszer 125 000 125 000

Különleges gépészet Thököly út - Cinkota Főszellőzés - Mátyásföld Jókai M. utca állomáson 2 rendszer 75 000 150 000

Különleges gépészet Thököly út - Cinkota Vízködoltó berendezés  - Mátyásföld Jókai M. utca állomáson 1 rendszer 125 000 125 000



Mozgólépcső-felvonó Pillangó u. - Szentmihályi út Mozgólépcső - Örs vezér tere állomás 8 db 68 750 550 000

Mozgólépcső-felvonó Pillangó u. - Szentmihályi út Felvonó - Örs vezér tere állomás 7 db 18 750 131 250

Mozgólépcső-felvonó Pillangó u. - Szentmihályi út Felvonó - Rákosvalva állomás 4 db 18 750 75 000

Mozgólépcső-felvonó Szentmihályi út - Thököly út Felvonó - Egyenes utcai ltp. állomás 4 db 18 750 75 000

Mozgólépcső-felvonó Szentmihályi út - Thököly út Mozgólépcső - Sashalom, Thököly út állomás 4 db 68 750 275 000

Mozgólépcső-felvonó Szentmihályi út - Thököly út Felvonó - Sashalom, Thököly út állomás 4 db 18 750 75 000

Mozgólépcső-felvonó Thököly út - Cinkota Mozgólépcső - Mátyásföld, Jókai M. u. állomás 4 db 68 750 275 000

Mozgólépcső-felvonó Thököly út - Cinkota Felvonó - Mátyásföld, Jókai M. u. állomás 4 db 18 750 75 000

Mozgólépcső-felvonó Thököly út - Cinkota Felvonó - Cinkota állomás 4 db 18 750 75 000

Mozgólépcső-felvonó Cinkota - Gödöllő Felvonó 1 egység 90 000 90 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út 2 vágányos töbttámaszú híd - Örs állomás nyugati oldal 6 060 m2 700 4 242 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út járműtelepi becsatlakozás 210 m2 700 147 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út Örs állomás - állomás szerkezet 3 000 m2 1 000 3 000 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út 2 vágányos töbttámaszú híd - Örs állomás keleti oldal 3 840 m2 700 2 688 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út Rákosfalva nyugati gyalogos aluljárója 440 m2 1 000 440 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út Rákosfalva keleti gyalogos aluljárója 360 m2 1 000 360 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út Szentmihályi úti gyalogos aluljáró 320 m2 1 000 320 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út Szentmihályi út rámpák 2 160 m2 550 1 188 000

Műtárgy Pillangó u. - Szentmihályi út Szentmihályi út híd 1 320 m2 1 000 1 320 000

Műtárgy Szentmihályi út - Thököly út Malomárok utcai kerékpáros aluljáró 650 m2 1 000 650 000

Műtárgy Szentmihályi út - Thököly út vonali U keret Egyenes utca - Thököly út 2 750 m2 550 1 512 500

Műtárgy Szentmihályi út - Thököly út vonali zárt keret Egyenes utca - Thököly út 3 520 m2 1 250 4 400 000

Műtárgy Szentmihályi út - Thököly út vonali zárt keret Egyenes utca - Thököly út 495 m2 1 250 618 750

Műtárgy Szentmihályi út - Thököly út Sashalom, Thököly út állomás 2 300 m2 2 000 4 600 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota vonali zárt keret Thököly út - Jókai M. utca 8 050 m2 1 250 10 062 500

Műtárgy Thököly út - Cinkota Mátyásföld Jókai állomás 2 800 m2 2 000 5 600 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota vonali zárt keret Jókai M. utca - Sarjú utca 5 830 m2 1 250 7 287 500

Műtárgy Thököly út - Cinkota vonali U keret Jókai M. utca - Sarjú utca 740 m2 550 407 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota Sarjú utcai közúti aluljáró 150 m2 1 000 150 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota vonali támfal 600 m 400 240 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota cinkota gy és kerékpáros aluljáró 350 m2 1 000 350 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota cinkota gy aluljáró 1 400 m2 1 000 1 400 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota Ostoros utcai közúti aluljáró U keret 1 950 m2 550 1 072 500

Műtárgy Thököly út - Cinkota Ostoros utcai közúti aluljáró zárt keret 910 m2 1 250 1 137 500

Műtárgy Thököly út - Cinkota Ostoros utcai közúti aluljáró U keret 1 300 m2 550 715 000

Műtárgy Thököly út - Cinkota vonali támfal 420 m 400 168 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő Magtár utcai vasúti felüljáró - Ilonatelep 496 m2 550 273 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő gyalogos aluljáró - Kistarcsa kórház 456 m2 1 000 456 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő vasúti felüljáró - Kistarcsa 369 m2 550 203 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő műtárgy (Vis Vitalis aluljáró) 173 m2 550 95 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő felüljáró - Szilasliget 156 m2 1 250 195 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő gyalogos rámpa - Szentjakab 15 m 400 6 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő 3. sz. főút - HÉV keresztezés 1 088 m2 1 250 1 360 000

Műtárgy Cinkota - Gödöllő Gödöllő Rákos patak keresztezés 509 m2 600 305 455

Műtárgy Cinkota - Gödöllő gyalogos aluljáró - Gödöllő 270 m2 1 000 270 000

Műtárgy Hungaroring műtárgy - átvezetés út fölött 1 500 m2 240 360 000

Műtárgy Hungaroring műtárgy - közúti aluljáró 1 000 m2 240 240 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Alelosztók - nyomvonalon magasvezetésben 2 készlet 43 750 87 500



Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Kábelezés - nyomvonalon magasvezetésben 1 000 m 50 50 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Világítás, erőátvitel - nyomvonalon magasvezetésben 1 000 m 6 6 250

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Segédüzemi transzf. - Örs vezér tere állomás 2 db 7 500 15 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Segédüzemi főelosztó - Örs vezér tere állomás 2 db 25 000 50 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Szünetm. elo (E és EV) - Örs vezér tere állomás 2 db 12 500 25 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Akku telep, töltő - Örs vezér tere állomás 2 db 10 000 20 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Távvezérlő - Örs vezér tere állomás 1 db 18 750 18 750

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Alelosztók - Örs vezér tere állomás 1 készlet 156 250 156 250

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Világítás és erőátv. Utastér - Örs vezér tere állomás 5 000 m2 13 62 500

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Világítás és erőátv. Üzemi tér - Örs vezér tere állomás 1 200 m2 8 9 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Kábelezés - Örs vezér tere állomás 1 készlet 187 500 187 500

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Segédüzemi főelosztó - Rákosfalva állomás 1 db 3 750 3 750

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Alelosztók - Rákosfalva állomás 1 készlet 6 000 6 000

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Világítás és erőátvitel - Rákosfalva állomás 120 m2 13 1 500

Segédüzemi vill ellátás Pillangó u. - Szentmihályi út Kábelezés - Rákosfalva állomás 1 készlet 5 000 5 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Alelosztók - nyomvonalon felszíni vezetésben 1 készlet 31 250 15 625

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Kábelezés - nyomvonalon felszíni vezetésben 500 m 50 25 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Világítás, erőátvitel - nyomvonalon felszíni vezetésben 500 m 6 3 125

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Segédüzemi főelosztó - Egyenes utcai ltp. állomás 1 db 3 750 3 750

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Alelosztók - Egyenes utcai ltp. Állomás 1 készlet 6 000 6 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Világítás és erőátvitel - Egyenes utcai ltp. Állomás 120 m2 13 1 500

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Kábelezés - Egyenes utcai ltp. Állomás 1 készlet 5 000 5 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Segédüzemi transzf. - Sashalom, Thököly út állomás 2 db 7 500 15 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Segédüzemi főelosztó - Sashalom, Thököly út állomás 2 db 25 000 50 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Szünetm. elo (E és EV) - Sashalom, Thököly út állomás 2 db 12 500 25 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Akku telep, töltő - Sashalom, Thököly út állomás 2 db 10 000 20 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Távvezérlő - Sashalom, Thököly út állomás 1 db 18 750 18 750

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Alelosztók - Sashalom, Thököly út állomás 1 készlet 115 000 115 000

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Világítás és erőátv. Utastér - Sashalom, Thököly út állomás 1 659 m2 13 20 738

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Világítás és erőátv. Üzemi tér - Sashalom, Thököly út állomás 984 m2 8 7 380

Segédüzemi vill ellátás Szentmihályi út - Thököly út Kábelezés - Sashalom, Thököly út állomás 1 készlet 187 500 187 500

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Alelosztók -nyomvonalon kéregvezetésben 2 készlet 73 125 146 250

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Kábelezés -nyomvonalon kéregvezetésben 1 000 m 50 50 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Világítás, erőátvitel -nyomvonalon kéregvezetésben 1 000 m 25 25 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Alelosztók - nyomvonalon felszíni vezetésben 1 készlet 31 250 15 625

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Kábelezés - nyomvonalon felszíni vezetésben 500 m 50 25 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Világítás, erőátvitel - nyomvonalon felszíni vezetésben 500 m 6 3 125

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Segédüzemi transzf. - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 2 db 7 500 15 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Segédüzemi főelosztó - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 2 db 25 000 50 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Szünetm. elo (E és EV) - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 2 db 12 500 25 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Akku telep, töltő - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 2 db 10 000 20 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Távvezérlő - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 1 db 18 750 18 750

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Alelosztók - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 1 készlet 135 000 135 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Világítás és erőátv. Utastér - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 2 141 m2 13 26 763

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Világítás és erőátv. Üzemi tér - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 1 126 m2 8 8 445

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Kábelezés - Mátyásföld Jókai M. u. állomás 1 készlet 187 500 187 500

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Segédüzemi főelosztó - Erzsébetliget állomás 1 db 3 750 3 750

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Alelosztók - Erzsébetliget állomás 1 készlet 6 000 6 000



Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Világítás és erőátvitel - Erzsébetliget állomás 120 m2 13 1 500

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Kábelezés - Erzsébetliget állomás 1 készlet 5 000 5 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Segédüzemi transzf. - Cinkota állomás 2 db 7 500 15 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Segédüzemi főelosztó - Cinkota állomás 2 db 25 000 50 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Szünetm. elo (E és EV) - Cinkota állomás 2 db 12 500 25 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Akku telep, töltő - Cinkota állomás 2 db 10 000 20 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Távvezérlő - Cinkota állomás 1 db 18 750 18 750

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Alelosztók - Cinkota állomás 1 készlet 35 000 35 000

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Világítás és erőátvitel - Cinkota állomás 1 000 m2 13 12 500

Segédüzemi vill ellátás Thököly út - Cinkota Kábelezés - Cinkota állomás 1 készlet 7 500 7 500

Útépítés/Forgalomtechnika Pillangó u. - Szentmihályi út Útpálya és egyéb burkolatok bontása 20 000 m2 7 130 000

Útépítés/Forgalomtechnika Pillangó u. - Szentmihályi út Útpálya építése ("E" terhelési osztály) 15 000 m2 20 300 000

Útépítés/Forgalomtechnika Pillangó u. - Szentmihályi út Útpálya építése ("D" terhelési osztály) 6 590 m2 18 118 620

Útépítés/Forgalomtechnika Pillangó u. - Szentmihályi út Kerékpárút és járdaépítés 4 000 m2 12 48 000

Útépítés/Forgalomtechnika Pillangó u. - Szentmihályi út Forgalomtechnika 30 000 egység 1 30 000

Útépítés/Forgalomtechnika Szentmihályi út - Thököly út Útpálya és egyéb burkolatok bontása 14 350 m2 7 93 275

Útépítés/Forgalomtechnika Szentmihályi út - Thököly út Útpálya építése ("E" terhelési osztály) 8 690 m2 20 173 800

Útépítés/Forgalomtechnika Szentmihályi út - Thököly út Útpálya építése ("D" terhelési osztály) 4 000 m2 18 72 000

Útépítés/Forgalomtechnika Szentmihályi út - Thököly út Kerékpárút és járdaépítés 2 300 m2 12 27 600

Útépítés/Forgalomtechnika Szentmihályi út - Thököly út Forgalomtechnika 20 000 egység 1 20 000

Útépítés/Forgalomtechnika Thököly út - Cinkota Útpálya és egyéb burkolatok bontása 108 740 m2 7 706 810

Útépítés/Forgalomtechnika Thököly út - Cinkota Útpálya építése ("E" terhelési osztály) 25 140 m2 20 502 800

Útépítés/Forgalomtechnika Thököly út - Cinkota Útpálya építése ("D" terhelési osztály) 22 830 m2 18 410 940

Útépítés/Forgalomtechnika Thököly út - Cinkota Útpálya építése ("B" terhelési osztály) 25 200 m2 14 352 800

Útépítés/Forgalomtechnika Thököly út - Cinkota Kerékpárút és járdaépítés 27 480 m2 12 329 760

Útépítés/Forgalomtechnika Thököly út - Cinkota Forgalomtechnika 115 156 egység 1 115 156

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 1 egység 1 070 1 070

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 200 m2 7 1 300

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 3 800 m2 14 53 200

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Kerékpárút építés - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 900 m2 12 10 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 780 m2 10 7 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 1 800 m 6 10 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 200 m2 2 400

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 1 900 m3 3 5 700

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 780 m3 5 3 900

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 1 egység 3 590 3 590

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - KISTARCSA 210-214 800 m2 7 5 200

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - KISTARCSA 210-214 1 800 m2 18 32 400

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - KISTARCSA 210-214 300 m2 14 4 200

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - KISTARCSA 210-214 4 500 m2 10 45 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - KISTARCSA 210-214 2 400 m 6 14 400

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - KISTARCSA 210-214 2 500 m2 2 5 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - KISTARCSA 210-214 700 m3 3 2 100

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - KISTARCSA 210-214 300 m3 5 1 500

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - KISTARCSA 210-214 1 egység 4 080 4 080

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - ZSÓFIALIGET 214-218 650 m2 7 4 225

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - ZSÓFIALIGET 214-218 820 m2 18 14 760

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - ZSÓFIALIGET 214-218 620 m2 14 8 680



Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - ZSÓFIALIGET 214-218 230 m2 10 2 300

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - ZSÓFIALIGET 214-218 450 m 6 2 700

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - ZSÓFIALIGET 214-218 200 m2 2 400

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - ZSÓFIALIGET 214-218 600 m3 3 1 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - ZSÓFIALIGET 214-218 200 m3 5 1 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - ZSÓFIALIGET 214-218 1 egység 1 287 1 287

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - NYÍLT VONAL 218-221 900 m2 7 5 850

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("E" terh. oszt.) - NYÍLT VONAL 218-221 800 m2 20 16 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - NYÍLT VONAL 218-221 350 m2 18 6 300

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - NYÍLT VONAL 218-221 300 m2 10 3 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - NYÍLT VONAL 218-221 450 m 6 2 700

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - NYÍLT VONAL 218-221 300 m2 2 600

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - NYÍLT VONAL 218-221 600 m3 3 1 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - NYÍLT VONAL 218-221 250 m3 5 1 250

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - NYÍLT VONAL 218-221 1 egység 1 265 1 265

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - KEREPES 221-227 650 m2 7 4 225

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - KEREPES 221-227 2 190 m2 18 39 420

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - KEREPES 221-227 2 400 m2 14 33 600

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - KEREPES 221-227 650 m2 10 6 500

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - KEREPES 221-227 1 640 m 6 9 840

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - KEREPES 221-227 450 m2 2 900

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - KEREPES 221-227 2 000 m3 3 6 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - KEREPES 221-227 1 200 m3 5 6 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - KEREPES 221-227 1 egység 3 976 3 976

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - SZILASLIGET 238-244 2 150 m2 18 38 700

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - SZILASLIGET 238-244 225 m2 14 3 150

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - SZILASLIGET 238-244 900 m2 10 9 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - SZILASLIGET 238-244 1 300 m 6 7 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - SZILASLIGET 238-244 500 m2 2 1 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - SZILASLIGET 238-244 1 300 m3 3 3 900

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - SZILASLIGET 238-244 450 m3 5 2 250

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - SZILASLIGET 238-244 1 egység 2 543 2 543

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - SZILASLIGET 238-244 1 500 m2 14 21 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - SZILASLIGET 238-244 800 m2 10 8 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - SZILASLIGET 238-244 1 200 m 6 7 200

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - SZILASLIGET 238-244 500 m2 2 1 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - SZILASLIGET 238-244 3 000 m3 5 15 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - SZILASLIGET 238-244 1 egység 1 450 1 450

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - MOGYORÓD 269-278 200 m2 7 1 300

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("E" terh. oszt.) - MOGYORÓD 269-278 900 m2 20 18 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - MOGYORÓD 269-278 1 500 m2 18 27 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - MOGYORÓD 269-278 1 200 m2 14 16 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - MOGYORÓD 269-278 800 m2 10 8 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - MOGYORÓD 269-278 1 200 m 6 7 200

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - MOGYORÓD 269-278 300 m2 2 600

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - MOGYORÓD 269-278 200 m3 3 600

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - MOGYORÓD 269-278 1 500 m3 5 7 500

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - MOGYORÓD 269-278 1 egység 3 490 3 490



Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - SZENTJAKAB 289-293 2 600 m2 14 36 400

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - SZENTJAKAB 289-293 50 m2 10 500

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - SZENTJAKAB 289-293 900 m 6 5 400

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - SZENTJAKAB 289-293 400 m2 2 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - SZENTJAKAB 289-293 1 200 m3 3 3 600

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - SZENTJAKAB 289-293 520 m3 5 2 600

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - SZENTJAKAB 289-293 1 egység 1 845 1 845

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útpálya és egyéb burkolat bontása - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 30 044 m2 7 195 286

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("E" terh. oszt.) - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 19 923 m2 20 398 460

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 5 337 m2 18 96 066

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 5 030 m2 14 70 420

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Kerékpárút építés - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 2 881 m2 12 34 572

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Járdaburkolat építés - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 6 780 m2 10 67 800

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Szegély építés - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 9 930 m 6 59 580

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 4 000 m2 2 8 000

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 32 766 m3 3 98 298

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Töltés építése - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 678 m3 5 8 390

Útépítés/Forgalomtechnika Cinkota - Gödöllő Forgalomtechnika - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 egység 33 366 33 366

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útépítés vágány helyén - Csabaliget mh 800 m2 25 20 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Buszperon építése - Csabaliget mh 180 m2 50 9 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Járdaburkolat építés - Csabaliget mh 150 m2 10 1 500

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Szegély építés - Csabaliget mh 80 m 6 480

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - Csabaliget mh 100 m2 2 200

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - Csabaliget mh 50 m3 3 150

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Töltés építése - Csabaliget mh 25 m3 5 125

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Forgalomtechnika - Csabaliget mh 1 egység 75 75

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útépítés vágány helyén - ÁRPÁDFÖLD 14-19 2 400 m2 25 60 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útépítés vágány helyén - ÁRPÁDFÖLD 14-19 2 000 m2 25 50 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Buszperon építése - ÁRPÁDFÖLD 14-19 150 m2 50 7 500

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útpálya és egyéb burkolat bontása - ÁRPÁDFÖLD 14-19 20 m2 7 130

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Járdaburkolat építés - ÁRPÁDFÖLD 14-19 210 m2 10 2 100

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Szegély építés - ÁRPÁDFÖLD 14-19 150 m 6 900

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - ÁRPÁDFÖLD 14-19 80 m2 2 160

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - ÁRPÁDFÖLD 14-19 50 m3 3 150

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Töltés építése - ÁRPÁDFÖLD 14-19 25 m3 5 125

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Forgalomtechnika - ÁRPÁDFÖLD 14-19 1 egység 105 105

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útpálya építése vágány helyén - SZABADSÁGTELEP 23-28 1 600 vm 25 40 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útépítés vágány helyén - SZABADSÁGTELEP 23-28 2 000 m2 25 50 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Buszperon építése - SZABADSÁGTELEP 23-28 150 m2 50 7 500

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útpálya és egyéb burkolat bontása - SZABADSÁGTELEP 23-28 20 m2 7 130

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Járdaburkolat építés - SZABADSÁGTELEP 23-28 80 m2 10 800

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Szegély építés - SZABADSÁGTELEP 23-28 60 m 6 360

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - SZABADSÁGTELEP 23-28 50 m2 2 100

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - SZABADSÁGTELEP 23-28 25 m3 3 75

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Töltés építése - SZABADSÁGTELEP 23-28 12 m3 5 60

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Forgalomtechnika - SZABADSÁGTELEP 23-28 1 egység 40 40

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útpálya építése vágány helyén - NYÍLT VONAL 28-40 4 800 m2 25 120 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útpálya és egyéb burkolat bontása - NYÍLT VONAL 28-40 1 300 m2 7 8 450



Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - NYÍLT VONAL 28-40 1 350 m2 18 24 300

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - NYÍLT VONAL 28-40 670 m2 14 9 380

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Szegély építés - NYÍLT VONAL 28-40 520 m 6 3 120

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - NYÍLT VONAL 28-40 500 m2 2 1 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - NYÍLT VONAL 28-40 800 m3 3 2 400

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Töltés építése - NYÍLT VONAL 28-40 400 m3 5 2 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Forgalomtechnika - NYÍLT VONAL 28-40 1 egység 1 684 1 684

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág útépítés vágány helyén - CSÖMÖR 40-44 1 600 m2 25 40 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Buszperon építése - CSÖMÖR 40-44 300 m2 50 15 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útpálya és egyéb burkolat bontása - CSÖMÖR 40-44 2 000 m2 7 13 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útburkolat építése ("E" terh. oszt.) - CSÖMÖR 40-44 3 260 m2 20 65 200

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - CSÖMÖR 40-44 150 m2 18 2 700

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Útburkolat, parkoló építése ("B" terh. oszt.) - CSÖMÖR 40-44 940 m2 14 13 160

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Járdaburkolat építés - CSÖMÖR 40-44 1 900 m2 10 19 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Szegély építés - CSÖMÖR 40-44 1 700 m 6 10 200

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés - CSÖMÖR 40-44 820 m2 2 1 640

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Föld kitermelése bevágásból, elszállítás - CSÖMÖR 40-44 1 400 m3 3 4 200

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Töltés építése - CSÖMÖR 40-44 1 000 m3 5 5 000

Útépítés/Forgalomtechnika Csömöri ág Forgalomtechnika - CSÖMÖR 40-44 1 egység 5 003 5 003

Útépítés/Forgalomtechnika Hungaroring Útburkolat építése ("D" terh. oszt.) - Hungaroring 18 m2 2 400 43 200

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út zúzottköves vágány bontása 5 200 vm 50 260 000

Vasútépítés
Pillangó u. - Szentmihályi út

zúzottköves vágány min. 54r. 

(felszini vezetés)
2 500 vm 300 750 000

Vasútépítés
Pillangó u. - Szentmihályi út

sínkörülöntéses vágány építése min. 54r. 

(magasvezetés)
1 900 vm 380 722 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út harmadik sín 5 500 fm 130 715 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út kitérő és átszelés bontása 6 csop. 1 320 7 920

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út mn blokkos kitérő min 54r. 10 csop. 75 000 750 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út mn blokkos átszekési kitérő min 54r. 2 csop. 100 000 200 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út mn blokkos nagysugarú kitérő min 54r. 1 csop. 100 000 100 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út energiaemésztő ütközőbak 4 db 30 000 120 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út középperon 300 m2 200 60 000

Vasútépítés Pillangó u. - Szentmihályi út szélső peron 2 000 m2 200 400 000

Vasútépítés Szentmihályi út - Thököly út zúzottköves vágány bontása 3 200 vm 50 160 000

Vasútépítés
Szentmihályi út - Thököly út

zúzottköves vágány min. 54r. 

(felszini vezetés)
2 500 vm 300 750 000

Vasútépítés
Szentmihályi út - Thököly út

vb. lemezes vágány min. 54r. 

(mélyvezetés)
1 300 vm 500 650 000

Vasútépítés Szentmihályi út - Thököly út kitérő és átszelés bontása 3 csop. 1 320 3 960

Vasútépítés Szentmihályi út - Thököly út mn blokkos kitérő min 54r. 5 csop. 75 000 375 000

Vasútépítés Szentmihályi út - Thököly út mn blokkos átszekési kitérő min 54r. 1 csop. 100 000 100 000

Vasútépítés Szentmihályi út - Thököly út mn blokkos nagysugarú kitérő min 54r. 1 csop. 100 000 100 000

Vasútépítés Szentmihályi út - Thököly út szélső peron 2 000 m2 200 400 000

Vasútépítés Thököly út - Cinkota zúzottköves vágány bontása 8 500 vm 50 425 000

Vasútépítés
Thököly út - Cinkota

zúzottköves vágány min. 54r. 

(felszini vezetés)
7 000 vm 300 2 100 000

Vasútépítés
Thököly út - Cinkota

vb. lemezes vágány min. 54r. 

(mélyvezetés)
4 675 vm 500 2 337 500



Vasútépítés Thököly út - Cinkota kitérő és átszelés bontása 15 csop. 1 320 19 800

Vasútépítés Thököly út - Cinkota mn blokkos kitérő min 54r. 22 csop. 75 000 1 650 000

Vasútépítés Thököly út - Cinkota mn blokkos átszekési kitérő min 54r. 4 csop. 100 000 400 000

Vasútépítés Thököly út - Cinkota átszelés min 54r. 3 csop. 40 000 120 000

Vasútépítés Thököly út - Cinkota energiaemésztő ütközőbak 1 db 30 000 30 000

Vasútépítés Thököly út - Cinkota középperon 895 m2 200 179 000

Vasútépítés Thököly út - Cinkota szélső peron 4 178 m2 200 835 600

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 173-180 1 400 vm 50 70 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 173-180 1 400 vm 300 420 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - ILONATELEP 180-182 400 vm 50 20 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - ILONATELEP 180-182 440 m2 15 6 600

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - ILONATELEP 180-182 100 vm 300 30 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - ILONATELEP 180-182 300 vm 380 114 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - ILONATELEP 180-182 1 100 m2 120 132 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 182-200 3 400 vm 50 170 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő kitérő bontása - NYÍLT VONAL 182-200 2 csop. 1 200 2 400

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 600 vm 50 30 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 1 350 m2 15 20 250

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 300 vm 300 90 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 300 vm 380 114 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 2 csop. 75 000 150 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - KISTARCSA KÓRHÁZ 200-203 1 100 m2 200 220 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - KISTARCSA 210-214 1 030 vm 50 51 500

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő kitérő bontása - KISTARCSA 210-214 1 csop. 1 200 1 200

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - KISTARCSA 210-214 420 m2 15 6 300

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - KISTARCSA 210-214 500 vm 300 150 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - KISTARCSA 210-214 300 vm 380 114 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - KISTARCSA 210-214 900 m2 200 180 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - ZSÓFIALIGET 214-218 800 vm 50 40 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - ZSÓFIALIGET 214-218 600 m2 15 9 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - ZSÓFIALIGET 214-218 240 vm 300 72 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - ZSÓFIALIGET 214-218 560 vm 380 212 800

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - ZSÓFIALIGET 214-218 810 m2 200 162 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 218-221 600 vm 50 30 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 218-221 600 vm 300 180 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 218-221 1 200 vm 50 60 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő kitérő bontása - NYÍLT VONAL 218-221 5 csop. 1 200 6 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - NYÍLT VONAL 218-221 533 m2 15 7 995

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 218-221 1 120 vm 300 336 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - NYÍLT VONAL 218-221 510 vm 380 193 800

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - NYÍLT VONAL 218-221 4 csop. 75 000 300 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos átszelési kitérő min 54r. - NYÍLT VONAL 218-221 1 csop. 100 000 100 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő átszelés min 54r. - NYÍLT VONAL 218-221 1 csop. 40 000 40 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő energiaemésztő ütközőbak - NYÍLT VONAL 218-221 1 db 30 000 30 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő középperon felszínen - NYÍLT VONAL 218-221 1 172 m2 200 234 300

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 227-238 2 200 vm 50 110 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 227-238 2 200 vm 300 660 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - SZILASLIGET 238-244 1 200 vm 50 60 000



Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - SZILASLIGET 238-244 516 m2 15 7 740

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - SZILASLIGET 238-244 920 vm 300 276 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - SZILASLIGET 238-244 280 vm 380 106 400

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - SZILASLIGET 238-244 1 208 m2 200 241 600

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 244-269 1 200 vm 50 60 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - NYÍLT VONAL 244-269 516 m2 15 7 740

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő Bevágáskészítés - NYÍLT VONAL 244-269 4 000 m3 3 12 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő Töltésépítés - NYÍLT VONAL 244-269 4 000 m3 5 20 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 244-269 910 vm 300 273 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - NYÍLT VONAL 244-269 300 vm 380 114 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - NYÍLT VONAL 244-269 1 200 m2 200 240 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 244-269 5 000 vm 50 250 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - NYÍLT VONAL 244-269 552 m2 15 8 280

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 244-269 5 000 vm 300 1 500 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - MOGYORÓD 269-278 1 987 vm 50 99 330

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő kitérő bontása - MOGYORÓD 269-278 2 csop. 1 200 2 400

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - MOGYORÓD 269-278 840 m2 15 12 600

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - MOGYORÓD 269-278 1 160 vm 300 348 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - MOGYORÓD 269-278 840 vm 380 319 200

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - MOGYORÓD 269-278 2 csop. 75 000 150 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - MOGYORÓD 269-278 1 060 m2 200 212 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 278-289 2 200 vm 50 110 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 278-289 1 800 vm 300 540 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - NYÍLT VONAL 278-289 400 vm 380 152 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - SZENTJAKAB 289-293 800 vm 50 40 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő kitérő bontása - SZENTJAKAB 289-293 1 csop. 1 200 1 200

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - SZENTJAKAB 289-293 390 m2 15 5 850

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - SZENTJAKAB 289-293 240 vm 300 72 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - SZENTJAKAB 289-293 560 vm 380 212 800

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - SZENTJAKAB 289-293 1 220 m2 200 244 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 293-328 6 800 vm 50 340 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - NYÍLT VONAL 293-328 6 800 vm 300 2 040 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - NYÍLT VONAL 293-328 2 csop. 75 000 150 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 5 401 vm 50 270 060

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő kitérő bontása - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 5 csop. 1 200 6 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő peron bontása - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 2 170 m2 15 32 550

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 3 970 vm 300 1 191 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány ágyazatragasztással min. 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 520 vm 380 577 600

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 3 csop. 75 000 225 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos átszelési kitérő min 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 csop. 100 000 100 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő átszelés min 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 csop. 40 000 40 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő energiaemésztő ütközőbak - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 2 db 30 000 60 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő középperon felszínen - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 470 m2 200 294 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő szélső peron felszínen - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 264 m2 200 252 800

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 715 vm 300 214 500

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 2 csop. 75 000 150 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány bontása - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 400 vm 50 20 000

Vasútépítés Cinkota - Gödöllő zúzottköves vágány min. 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 440 vm 300 132 000



Vasútépítés Cinkota - Gödöllő mn blokkos kitérő min 54r. - GÖDÖLLŐ 328-352-02,52 1 csop. 75 000 75 000

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 2-6 200 vm 50 10 000

Vasútépítés Csömöri ág peron bontása - CINKOTA ALSÓ 6-8 240 m2 15 3 600

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 8-14 600 vm 50 30 000

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - ÁRPÁDFÖLD 14-19 500 vm 50 25 000

Vasútépítés Csömöri ág peron bontása - ÁRPÁDFÖLD 14-19 300 m2 15 4 500

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 19-23 400 vm 50 20 000

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - SZABADSÁGTELEP 23-28 500 vm 50 25 000

Vasútépítés Csömöri ág peron bontása - SZABADSÁGTELEP 23-28 282 m2 15 4 230

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - NYÍLT VONAL 28-40 1 200 vm 50 60 000

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - CSÖMÖR 40-44 400 vm 50 20 000

Vasútépítés Csömöri ág kitérő bontása - CSÖMÖR 40-44 4 csop. 1 200 4 800

Vasútépítés Csömöri ág peron bontása - CSÖMÖR 40-44 552 m2 15 8 280

Vasútépítés Csömöri ág zúzottköves vágány bontása - ÜZEMI VÁGÁNY 44-61+58 1 960 vm 50 98 000

Vasútépítés Hungaroring Föld kitermelése bevágásból - HUNGARORING 3 m3 126 000 378 000

Vasútépítés Hungaroring Töltés építése - HUNGARORING 5 m3 144 000 720 000

Vasútépítés Hungaroring zúzottköves vágány min. 54r. - HUNGARORING 300 vm 3 340 1 002 000

Vasútépítés Hungaroring mn blokkos kitérő min 54r. - HUNGARORING 75 000 csop. 4 300 000

Vasútépítés Hungaroring energiaemésztő ütközőbak - HUNGARORING 30 000 db 2 60 000

Vasútépítés Hungaroring szélsőperon építése - HUNGARORING 200 m2 960 192 000

Vasúti távközlés Pillangó u. - Szentmihályi út Távközlési kábelhálózat - nyomvonalon magasveztében 1 000 m 19 18 750

Vasúti távközlés Pillangó u. - Szentmihályi út Vasúti távközlés - Ösr vezér tere állomás 1 készlet 437 500 437 500

Vasúti távközlés Pillangó u. - Szentmihályi út Vasúti távközlés - Rákosfalva állomás 1 készlet 150 000 150 000

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út Távközlési kábelhálózat - nyomvonalon felszínen 500 m 19 9 375

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út Vasúti távközlés - Egyenes utcai ltp. állomás 1 készlet 150 000 150 000

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út Vasúti távközlés - Sashalom, Thököly út állomás 1 készlet 437 500 437 500

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út Vonali rádiótelefon rendszer 1 készlet 375 000 375 000

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út KFM hírközlő berendezéseit (vonatirányítás berendezéseit vasútasok költségelik) 1 készlet 137 500 137 500

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út KUD berendezések 1 készlet 287 500 287 500

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út MUDI berendezesek 1 készlet 225 000 225 000

Vasúti távközlés Szentmihályi út - Thököly út Blok-poszt berendezesek 1 készlet 225 000 225 000

Vasúti távközlés Thököly út - Cinkota Távközlési kábelhálózat - nyomvonalon kéregvezetésben 1 000 m 19 18 750

Vasúti távközlés Thököly út - Cinkota Távközlési kábelhálózat - nyomvonalon felszínen 500 m 19 9 375

Vasúti távközlés Thököly út - Cinkota Vasúti távközlés - Mátyásföld Jókai mór utca állomás 1 készlet 437 500 437 500

Vasúti távközlés Thököly út - Cinkota Vasúti távközlés - erzsébetliget állomás 1 készlet 137 500 137 500

Vasúti távközlés Thököly út - Cinkota Vasúti távközlés - Cinkota állomás 1 készlet 162 500 162 500

Vasúti távközlés Cinkota - Gödöllő Vasúti távközlés 1 egység 112 000 112 000
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