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1. Elızmények 
 
A Budapest Airport Zrt. a repülıtér mőködésével kapcsolatos kérdésekrıl több éve 
párbeszédet folytat a környezı érintett önkormányzatokkal. Eddigi tárgyalások témája 
elsısorban a repülıtér forgalmából fakadó káros hatások repülıtér területén belüli és 
lakókörnyezetben történı mérséklése volt. 
A BA Zrt. úgy döntött, hogy egyeztetést kezdeményez a szomszédos és érintett 
önkormányzatokkal a térség – különösen közúti – közlekedési helyzete kérdésében azzal a 
céllal, hogy a minden érintett fél számára gondot jelentı fıvárosi elérhetıség javítási, 
fejlesztési kérdéseiben közösen támogatott elvi megoldás szülessen. 
Ennek érdekében BA Zrt. megkereste a térségben jelentıs helyismerettel és 
tervelızményekkel rendelkezı FİMTERV Mérnöki Tervezı Zrt-t. és felkérte egy a jelen 
helyzetet orvosolni képes tervelızményeket összegzı munka elkészítésére.  
 
Még a szerzıdés megkötése elıtt megtörtént az elsı konzultáció az érintett önkormányzatokat 
képviselı tisztségviselık, felkért szakértık részvételével, majd megkezdıdött a közös munka 
a BA Zrt. koordinálása mellett. 
 
A konzultatív testület munkájában való részvételre állandó meghívottak: 

Budapest Fıváros Önkormányzata 
Budapest XVII. kerület Önkormányzata 
Budapest XVIII. kerület Önkormányzata 
Ecser Önkormányzata 
Üllı Önkormányzata 
Vecsés Önkormányzata 

valamint a 
BA Zrt. 
FİMTERV Zrt. volt. 

 
A tervezı cég által összeállított program tervezet és személyes konzultáció alapján 
szerzıdéskötésre került sor. 
 
A tervezıi munka során a BA Zrt. kezdeményezésére több alkalommal konzultatív testületi 
egyeztetések történtek, melyeken a tervezı prezentáció formájában beszámolt a munka 
elırehaladásáról, a testület tagjai pedig véleményükkel segítették a munka folytatását és a 
végleges dokumentáció kialakítását. 
 
 
A FİMTERV Mérnöki Tervezı Zrt. rövid bemutatása 
 
A FİMTERV jogelıdjét a Fıvárosi Mélyépítési Tervezı Irodát (majd késıbb Vállalat) 1950-ben alapított a 
fıváros akkori vezetése elsısorban Budapest újjáépítése során felmerülı tervezési feladatok végzésére. A cég 
elsısorban közlekedési, közmő és híd- szerkezettervezési feladatokban kapott szerepet. Ennek megfelelıen 
ezeken a területeken vált a szakma meghatározó szellemi bázisává. 1992-tıl magántulajdonú 
részvénytársaságként mőködik változatlan profillal és szakmai tudással. A korábbi nagyvállalatok sorsát 
elkerülve 250 fıt megközelítı létszámmal jelenleg a legnagyobb magyar tulajdonú tervezı szervezet. 
2006-ban a FİMTERV cégcsoporttá alakult szétválasztva egy tervezıi és egy háttérfelvételeket biztosító 
vállalkozássá. 
A repülıtérhez és a megközelítési kapcsolataihoz kötıdı tervezési feladatokban mintegy 25 éve vesz részt a 
FİMTERV. Jelentısebb feladatai a Ferihegyi repülıtérre vezetı út mőtárgyainak átépítése, burkolatának 
megerısítése, a T1 közúti elıtér fejlesztési, majd kiviteli tervezése, Ferihegy vasúti megállóhely tervezése, T2 
közúti elıtér távlati fejlesztése tervezése, Bud Cargo bázis infrastruktúrája tervezésében való részvétel. 
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2. Feladat célja 
 
A repülıtér tágabb környezetét érintı közlekedési hálózat bıvítésére, átépítésére, fejlesztésére 
több különbözı szintő terv készült. A tervek állami, önkormányzati, befektetıi 
kezdeményezésre készültek, közöttük összhang – elsısorban a különbözı idıpontok miatt – 
nem mindenkor van meg. A Budapest Airport Zrt. maga is készített terveket saját belsı 
területén létesítésre kerülı fejlesztésekkel kapcsolatban, melynek a külsı közlekedési 
hálózatra is hatással vannak. 
 
A különbözı tervelızmények hálózati szemlélető áttekintése egy-egy önálló tervezési feladat 
során csak részben történik meg, a térségi szemlélet ez esetekben nem érvényesülhet. 
Fentiek alapján szükséges és indokolt az egyes tervek, fejlesztések áttekintése, számbavétele, 
értékelése. Egyes esetekben 30 évnél régebbi tervelızmények figyelembe vétele is felmerül, 
ezért indokolt mindegyik aktuálisságának felülvizsgálata. 
Az elmúlt idıszak terveibıl felállítható egy olyan projektlista, mely a térség közlekedési 
hálózati elképzeléseit tartalmazza és lehetıséget ad azok kölcsönhatásait, figyelembe véve 
szükségességük megítélése. 
Több esetben egyes projektek az idı múlásával szerepüket veszítik, majd ismét elıtérbe 
kerülnek, esetenként szerepük, kialakításuk változik meg. 
Elsısorban a koncepcionális tervek esetében fordul elı ellentmondás a távlati fejlesztések 
megítélésekor. A repülıtér térségére vonatkozó közlekedési tervek feltárásával, 
kapcsolódásuk, szerepük értékelésével lehetıség nyílik a térség közlekedési rendszerében 
érintett összes szereplı számára elfogadható és támogatható hálózat megfogalmazására és 
megvalósításának ütemezésére. 
 
A terv készítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a térség kiszolgálását döntıen meghatározó és 
a megrendelı szándékaként jelen dokumentációban vizsgálandó közlekedési rendszerébıl a 
közúti közlekedés nem emelhetı ki, elsısorban a kötöttpályás közlekedés és annak fıvárosi 
kapcsolata miatt indokolt a közlekedés, mint komplex rendszer figyelembe vétele. 
 
Jelen dokumentáció megkísérli a vizsgált térségben különbözı idıtávban megvalósítható 
fejlesztések közül kijelölni azokat, melyek közös támogatottsággal a források megszerzése 
iránti versenyben reálisan indíthatók. 
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3. Jelenlegi állapot 
 
A térség közúti fıhálózati elemeinek jelenlegi állapota meghatározó a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülıtér megközelítése szempontjából. Az egyes utak kiépítettsége, 
nyomvonala, csomópontjainak kialakítása, szabályozásuk módja, valamint a forgalmi 
terhelésük kihat a szolgáltatás színvonalára.  
 

 
A térséget terhelı fı sugár és haránt irányú forgalmi áramlatok 

 
A rendelkezésünkre álló forgalmi adatok (BKRFT adatai, illetve OKA) alapján a forgalmi 
igényekés irányuk vizuálisan a fenti módon jeleníthetık meg. 
A meghatározó tengelyek az alábbiak: 

sugár irányban: 
• M5 autópálya és bevezetı szakasza, valamint a 4601 j. út és a Nagykırösi út 
• 4-es és 400-as fıút és bevezetı szakaszaik a Ferihegyi repülıtérre vezetı út és az Üllıi út  
• 31-es fıút, a 3103 j. és a 3111-3101 j. utak nyomvonala és bevezetı szakaszuk a Pesti út 
harántoló-győrő irányban: 
• M0 gyorsforgalmi út (jelenleg autóút) 
• Szentlırinci út – Sallai utca – Petıfi utca – Haladás utca – Ráday Gedeon utca – Csévézı 

utca – Bélatelepi út – Lırinci út – Táncsics Mihály utca (illetve Baross utca – Ferihegyi 
út) – Cinkotai út  

• Könyves Kálmán körút – Hungária körút 
valamint tehermentesítı jelleggel a  

• Határ út – Kıér utca - Éles sarok – Fehér út 
• Nagysándor József utca – Hunyadi utca – Simonyi Zsigmond utca – Sibrik Miklós út 
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A térégben kialakuló torlódás mértéke és a szakaszok helye jelzi a kapcsolatok állapotát és 
utal a szükséges beavatkozások helyére. 
 

 
A térség közúthálózatán kialakuló torlódásos szakaszok 

 
A térségben tapasztalható torlódások a sugár irányú, harántoló hálózati elemek mentén és 
azok keresztezési pontjain jelennek meg. A legtöbb anomália az alábbi utakon tapasztalható: 

• Ferihegyi repülıtérre vezetı út (4. sz. fıút fıvárosi bevezetı szakasza) 
• Üllıi út XVIII. és XIX. kerületi szakaszai 
• Pesti út – Jászberényi út (31. sz. fıút fıvárosi bevezetı szakasza) 
• Nagykırösi út (4604 j. út fıvárosi bevezetı szakasza)  
• Gyömrıi út  
• Határ út – Kıér utca 

• Sibrik Miklós út 

• Méta utca – Sallai Imre utca – Petıfi utca – Haladás utca – Ráday Gedeon utca 
– Csévézı utca – Bélatelepi út – Lırinci út és Baross utca (belsı M0 győrő) 
  



Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtérhez kötıdı közúti infrastruktúra fejlesztése – Tanulmány 
 

11199ml_05_31.docx  63/9 

3.1. A Ferihegyi repülıtér kiépítésének és továbbfejlesztésének közlekedési 
hálózatra gyakorolt hatása 

 
Egy új repülıtér létesítésének gondolata a budaörsi létesítmény átadását követıen igen hamar, 
már 1938-ban napirendre került. A helyét végül is Pestszentlırinc, Rákoshegy és Vecsés 
határában lévı sík területen jelölték ki, mely korábbi tulajdonosa Mayerffy Xavér Ferenc 
reformkori személyiség után a Ferihegy (-puszta) nevet viselte.  
 
A területet több településeket összekötı makadám és földút szelte át, melyek nyomai és egyes 
szakaszai még ma is fellelhetık, illetve használatban vannak.  
 

 
A Ferihegyi repülıtér területe által érintett korábbi úthálózat a 3. katonai felmérés térképén (részlet) 

 
A munkálatok 1939. október 26-án kezdıdtek. A létesítmény földmunkái a korábbi 
úthálózatot megszakította, melyek közül a legjelentısebbek a 

− Budapest-Gyömrı közötti út, melynek fıvárosi szakasza a repülıtér kerítéséig ma is a 
Gyömrıi út nevet viseli, további a repülıtér területén túli részei földútként 
megtalálható, az M0–t közúti aluljárón átvezetve keresztezi. A Gyömrı-Újtelepre 
beérkezı szakaszát ma is Budapesti útnak nevezik. 

− Pestszentlırinc-Rákoshegy közötti út, mely Pestszentlırincen ma a Semmelweis utca 
nevet, Rákoshegyen a Ferihegyi út nevet viseli. 

 
Egyik út pótlása sem történt meg, az akkor leginkább mezıgazdasági termékeket a 
szomszédos települések és a Budapest piacaira szállítók más útvonalakat választottak. 



Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtérhez kötıdı közúti infrastruktúra fejlesztése – Tanulmány 
 

11199ml_05_31.docx  63/10 

 
A repülıtér fejlesztése során elvágott közúti kapcsolatok és kiváltásaik 

 
A világháborút követıen 1948-ban kezdıdtek meg a helyreállítási munkálatok és a beton 
futópálya kiépítése is 2500 m hosszban. E fejlesztés további közúti kapcsolatokat nem 
érintett, az Igló utca – Baross utca összekötésen 1957-ig menetrend szerinti autóbusz járatok 
közlekedtek (61, 61/A).  
Az 1958-ban történt pálya hosszabbítás során az utóbbi kapcsolat elvágásra került és helyette 
megépült a Csévézı utca – Bélatelepi út – Baross utca nyomvonalon haladó útvonal, mely a 
mai napig mőködik. 
 
A repülıtér nagyarányú fejlesztése és ezzel a második futópálya és az új terminál építése 
1977-ben kezdıdött meg, ekkor szakadt meg a Vecsést és Ecsert összekötı (3101jelő) út és 
helyette Vecsés határában új nyomvonalon épült ki. Vecsési szakasza ma is az Ecseri (út) utca 
nevet viseli  
 
A települések, településrészek közötti közúti kapcsolatban azóta további lényeges változás 
nem történt az M0, illetve a 4-es fıút Vecsést és Üllıt elkerülı szakasza átadásáig. 
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3.2. Ferihegyi repülıtérre vezetı út 

 
A város központjától 16 km-re létesült repülıtér megközelítésére 1940-1943 között 
bazaltbeton burkolatú utat (gyorsforgalmi út) építettek, a Pestszentlırinci szakaszon a 
személygépkocsik részére 2x1 sávos 7,5 m széles zárt pályát és 2-2 sávos kétirányú 
szervizutat az üzemek és lakóterület kiszolgálására. A fıpályán három aluljárót létesítettek a 
keresztezı forgalom zavarmentes keresztezése számára.  
A városközpont felé a Gyömrıi úti szétválástól csak a 2x1 sávos fıpálya került 
továbbvezetésre, melyen három ívvel merevített gerendahíd épült a Gyömrıi út, a ceglédi és 
lajosmizsei vasútvonal felett. A kispesti Lehel utca és a kıbányai Vasgyár utca közötti 
forgalmas út felett szintén felüljáró épült. Ezzel a Határ úttól keresztezésmentes kapcsolat 
épül ki a repülıtér fogadó épületéig. 
 

 
Ívvel merevített gerendahíd az „EVIG”-nél a Gyömrıi út kifelé haladó úttestje felett 

 

 
Ferihegyi repülıtérre vezetı út mőtárgyai és hálózati kapcsolatai 

 
A út besorolása többször változott, volt városi fıútvonal, autóút, lakott területen kívüli 
fıútvonal. Kiépítési paraméterei miatt a jelenlegi 90 km/órás megengedett sebesség nem 
tekinthetı biztonságosnak, átfogó felülvizsgálata indokolt. 
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Az évtizedek során a pályán  több beavatkozás történt, melyek közül a legjelentısebbek: 
− A beton kerékvezetıket acél vezetıkorlátokra cserélték mintegy 40 évvel ezelıtt, majd 

a korrodált festett korlátszalagok horganyzottra lettek cserélve. A korlát oszlopok ma 
is az eredetiek. 

− A 70-es években az észak-déli (ma 3-as metró) építésével a Kıbánya és Kispest 
közötti szakasz jelentıs hosszban átépült a metró végállomás és jármőtelep helyigénye 
miatt. 

− A Csévézı utcai és az Igló utcai aluljárók támfalának állagromlása miatt sürgıs és 
gyors beavatkozás vált szükségessé, ezért az 1985 nyarán az aluljárókat felüljáró 
váltotta fel. A Felsıcsatári úti mőtárgy átépítése nem vált szükségessé, állékonysága 
megfelelı, még ma is használható. 

− A ceglédi és lajosmizsei vasút feletti, valamint a Gyömrıi út feletti ívhidak 
állapotromlásuk miatt kiváltásra kerültek, mely egyben nyomvonal korrekcióval járt. 

− A fıpálya burkolata több alkalommal aszfaltszınyeget kapott a háborús bombák 
okozta felületi károk és a betontáblák dilatációinak átrepedése miatt. Legutóbb 2010 
végén kapott vékony bevonatot az EU elnökség protokoll útvonal státusza miatt. A 
szervizutak 1-2 aszfaltszınyeget kaptak, egyes szakaszokon jó, más szakaszokon 
elfogadhatatlan állapotban vannak (kátyús, nyomvályús, dilatációs repedésekkel 
szabdalt). 

 
Az út forgalmi terhelése 2010-ig folyamatosan nıtt, évek óta az eltőrhetı mértéket meghaladó 
forgalom terheli. A forgalom emelkedésének legfıbb oka, hogy tervezett fejlesztések 
elmaradása és alternatív útvonalak forgalomcsillapítása folytán a térségbıl erre a tengelyre 
terelıdött át a közúti forgalom. Az elmúlt két évben a forgalmi terhelés stagnálása a gazdasági 
okokra vezethetı vissza. 
Ezt a hatást erısítette fel a 4. sz. fıút Üllıt és Vecsést elkerülı szakaszának átadása, mely 2x2 
sávval nagykapacitású fıhálózati kapcsolatként direkt folytatásává vált az idıközben a T1 és a 
városhatár között 2x2 sávossá bıvített városi fıútnak. Ma az Üllıi út helyett a 4. számú fıút 
fıvárosi szakasza a Ferihegyi repülıtérre vezetı út. 
 
Az út kiépítése szakaszonként jelentısen eltér: 
 

Szakasz Jellege Sávszám Korlátozások 

Határ út – Gyömrıi út külsıségi 2x1 90-50-90-70-90 km/óra 
Gyömrıi út – Sajó utca zárt pályás városi út 

szervizutakkal 
2x1+2+2 Felsıcsatári útnál 3,65 m 

magaságkorlátozás a 
sebesség: 90-50-90 km/óra 

Sajó utca – T1 osztott pályás városi út 2x2 50 km/óra 
T1 városhatár külsıségi 2x2 70 km/óra 
 
Az út rendkívül zavarérzékeny, melynek több fı oka van: 

− a megengedett sebesség többszöri változása, mely nincs összefüggésben a kiépítési 
jellemzık változásával, 

− magasságkorlátozás, mely a fokozatosan javított és kiegészített jelzésrendszer ellenére 
nem elég hatékony, a városhatár felıl történı behajtás még mindig gyakori, mely 
általában mőtárgyba ütközéssel és a forgalom tartós leállásával jár. 

− a BKV jármővei a legkritikusabb belsı szakaszon jelennek meg és relatív kis 
sebességükkel visszafogják a forgalmat. 
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Az úton az emelt sebesség és a korlátozások ellenére csaknem egységesen 70 km/óra sebesség 
alakul ki, mely tartósan tartható. Az 50 km/ó korlátozásos szakaszok ideiglenes állapotokból 
maradtak vissza, melyeket a forgalom általában nem veszi figyelembe. 
 
A megmaradt egyetlen Felsıcsatári úti aluljáróban a többszöri szınyegezés miatt magassági 
korlátozást kellett elrendelni, mely jelenleg 3,65 m. A gyakorlatban gyakori a magas 
jármővek közlekedése, mely általában heti rendszerességgel okozza a forgalomleállását. Ezek 
az események komoly sérülések esetén több órára megbénítják a forgalmat. A kifelé haladó 
irány számára van lehetıség a korlátozott szakasz kikerülésére, míg a városközpont felé 
haladók – amennyiben az út külsı végén behaladnak – már nem tudnak letérni. A múlt évben 
telepített elektronikus rendszer figyelembe nem vétele ma is elıfordul. 
 

 
Ferihegyi repülıtérre vezetı út magasságkorlátozó rendszere 

 
A Ferihegyi repülıtérre vezetı úton a D portánál még 1998-ban telepítettek a párhuzamos 
repülıtéri iparvágány keresztezéssel kombinált közúti-vasúti csomóponti berendezést. A 
késıbbi 2x2 sávra szélesítéskor átépült, mőködésének szerepe van a fıvárosba irányuló 
forgalom nagyságának szabályozásában. 
 
A T1 közúti elıtere és hozzá kapcsolódóan a Ferihegyi repülıtérre vezetı út elıtérrel határos 
szakasza 2005-ben épült át és kapott forgalom által befolyásolt jelzılámpás szabályozást. 
A T1 és a városhatár között 2005-ben épült ki a 2x2 sávos kialakítás, melyhez csatlakozott a 
4. számú fıút Vecsést és Üllıt elkerülı szakasza, mely a T2 felé különszíntő közúti 
kapcsolatot létesített. Az új osztott pályás gyorsforgalmi úti paraméterekkel megépült utat 
késıbb autóúttá minısítették. 
 
A legutóbbi beavatkozás 2010-2011-ben a KÖKI terminál építése során történt. Ekkor a le és 
felhajtási kapcsolatok módosultak és a 2x2 sávosra történı útfejlesztést biztosító terület 
elépítésre került. A beruházás teljes befejezése még nem történt meg. 
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3.3. Üllıi út 

 
A vizsgált térség történelmileg kialakult fıútja a IX.-XIX.-XVIII. kerület közlekedési 
tengelyét jelentı Üllıi út. 
Szerepe az évtizedek során megváltozott. A korábbi 4. sz. országos fıút fıvárosi bevezetı 
szakasza, mely a tranzit és helyi forgalmat hordozta megváltozott és belsı városi fıúttá vált, 
mely elsısorban az M5-405. sz. utak megépültével, majd az M0 keleti szektorok átadásával és 
a 4. sz. fıút Vecsést és Üllıt elkerülı nyomvonalának forgalomba helyezésével állt elı. Ez 
utóbbi fejlesztésekkel egyidıben megszőnt a 4. sz. fıút része lenni a XVIII. és XIX. kerületi 
szakaszokon. 
A 2x1 sávos út csak jelentıs torlódásokkal tudta a korábbi szerepét betölteni, mára csaknem 
teljesen a helyi forgalom tölti ki a kapacitását. Az úttest mentén oldalfekvéső zártpályás 
vágányzónán halad a Határ út és a Béke tér között az 50-es villamosvonal, mely egyedüli 
végighaladó tömegközlekedési viszonylat. Az út csomópontjai csúcsidıben túlterheltek, 
csaknem mindegyik egy-egy önálló torlódást okozó pont. 
 
Kiemelkedıen szők keresztmetszetet jelentenek az alábbi csomópontok: 

Corvin körút 
Lehel utca 
Kossuth tér 
Darányi Ignác utca 
Lakatos utca 
Szarvascsárda 
Szarvascsárda tér 
Sallai Imre utca 
Béke tér 

 
Az út három helyen keresztez vasúti vágányokat, melyek a következık: 
 
Vonal száma Vonal neve Jellege Biztosítás módja 
142 Lajosmizsei vonal 

vagy 
mellékvonal fénysorompó 

--- „Burma” vágány összekötı 
vonal 

nincs, a korábbi csapórudas 
sorompó elbontásra került 

100 Ceglédi vonal fıvonal fél- és fénysorompó 
 
A lajosmizsei és a kelebiai vasúti vonalakat összekötı Burma vágány léte erısen vitatott, ma 
gyakorlatilag járhatatlan, a 142-es (lajosmizsei) vonallal való keresztezése ki van emelve, a 
Soroksár felé vezetı szakaszát a természet vette birtokba. Szerelvények tolatása heti-havi 
rendszerességgel az egykori emelıgépgyárig fordul elı. 
 
A két másik átjáró különszintő keresztezéssé történı átépítésére már készültek tervek és a 
fejlesztési tervekben is helyt kaptak. A fıváros és Vecsés határán lévı átjárót a 100-as vonal 
rekonstrukciója során átépítették, de a végleges különszintő keresztezés megvalósítása még 
engedélyeztetés alatt áll. A lajosmizsei vonal feletti átemelés tervei több évtizedesek, 
gyakorlatilag új terv készítése szükséges. 
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3.4. 4. számú fıút 

 
A városhatár térségében jelentıs változást a 4. sz. fıút Vecsést és Üllıt elkerülı szakaszának 
megépülte hozott. 
A fıvárosból Pest megyébe Vecsésen, majd Üllın keresztül haladt a 4-es fıút. A 2x1 sávos út 
korábban tranzit, ma agglomerációs forgalmat hordoz. A 2005. évi Vecsést és Üllıt elkerülı 
2x2 sávos út fıútként került forgalomba helyezésre az Üllı és Gyömrı közötti 4613. j. útig 
terjedı szakasza. A régi útra visszakötı szakasza 2x1 sávos. A Budapest határától 2x3 sávos 
út a Market Centrál bevásárlóközpontnál 2x2 sávos fıpályára és egy-egy sávos szervizútra 
válik szét, melyeknek kettıs körforgalmú alcsomópontjai vannak. A visszatérı szervizutakkal 
ismét 2x3 sávos út a régi 4-es úttal (ma 400-as út) alkotott csomópontja jelzılámpás 
szabályozású. 
Ekkor épültek ki a közbensı különszintő csomópontok, így a T2-t kiszolgáló és az idıközben 
megépült M0 csomópontrendszer. Az üllıi végcsomópont az átadáskor nem volt jelzılámpás 
szabályozású, azt a balesetveszélyesség miatt késıbb létesítették. Az új út forgalma eléri az 
M5 vagy az M3 autópályák fıváros határán mért értékét, mely jelzi az Alföld felıl érkezı 
agglomerációs forgalom nagyságát. Ez csúcsidıben 1600-1700 E/óra forgalmat jelent 
irányonként. Ennek a forgalomnak döntı hányada a Ferihegyi repülıtérre vezetı út felé halad. 
Az új út – tekintettel arra, hogy gyorsforgalmi út besorolású az út környezetében lévı 
lakóövezetek és ipari-kereskedelmi-logisztikai létesítmények forgalmát csak meghatározott 
távolságban kiépített csomópontokon tudja felvenni. 
Ezek a csomópontok: 

− 400. sz. fıút (régi 4. sz. fıút), Market Centrál csomópont 
− Ferihegy T2 csomópont 
− 1301. j. út (Vecsés-Ecser között) csomópontja 
− M0 csomópont 
− 6303. j. út (Üllı-Gyömrı) végcsomópont 

 
Az elsı és utolsó csomópont jelzılámpás szabályozású, a többi különszíntő. 
Az út Cegléd felé történı továbbépítése szerepel a gyorsforgalmi utak között, mint 1. ütemő 
fejlesztés. 
 

 
A 4- es autóút Ferihegy felé közelítı szakasza  
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3.5. Gyömrıi út 

 
A Gyömrıi út a X. kerületi Kıér utcától a repülıtér kerítéséig terjedı út. 
Az út elsı szakasza mintegy 2250 hosszban 2x2 sávos kialakítású, melybıl szakaszosan egy-
egy sáv a várakozást szolgálja. Jelentısebb csomópontja az indító Kıér utca – Vaspálya utca 
5 ágú csomópont, melynek egyik Kıér utcai ágát a Ceglédi vasútvonal szintbeni fél- és 
fénysorompós átjárójával keresztezi.  
A legforgalmasabb csomópont a Sibrik Miklós úti, mely minden irányt biztosító 
torkolatonként 3-4 sávos kiépítéső. A 2x2 sávos szakasz az Újhegyi útig tart. További 
szakasza 400 m-es 9 m körüli szélességgel és 2x1 sávos kiépítéssel. 
A Hangár utcától a Gyömrıi út 2500 m hosszban a Ferihegyi repülıtérre vezetı út 
szervizútjaként szolgál a Csévézı utcai csomópontig. Ezen a szakaszon csatlakozik a Határ út 
felıl érkezı fıpálya az osztott pálya közé. A Hangár utca és a Felsıcsatári úti aluljáró között a 
kifelé haladó irány számára egy kihajtó épült a szervizút elérésére, mely funkciót korábban a 
benzinkúton való áthajtás pótolt. Az ellen irányban az autóbuszok számára megnyitásra került 
a korlát, mely a Kıbánya-Kispest végállomás elérését szolgálta a Köki építésének idejére.  
A Felsıcsatári út és a Csévézı utca közötti ingatlanok és a befelé irányt szolgáló útra 
utcatorkolatok kötnek. A Csévézı utcai csomópont az egyetlen a térségben, mely a XVIII. 
kerület és egyben Dél- és Kelet-Pest kapcsolatát biztosítja. Csúcsidıben kapacitáshiányos. 
 
A Ferihegyi repülıtérre vezetı út és szervizútjai ezt követıen leválnak a Gyömrıi út 
vonaláról. A további mintegy 1500 m-en földútként halad tovább az erdı széle mentén, majd 
a Hungarocontrol fıépületével az Igló utcába köt. 
 
Forgalmi terhelése a kiépítésnek megfelelıen alakul, az Újhegyi út és a Hangár utca közötti 
2x1 sávos szőkület mint folyópályán lévı, a csomópontok mint helyi forgalmi akadály 
mőködnek. További forgalom felvétele érdekében mind a pálya, mind csomópontjai átépítése 
lenne szükséges. 
 

 
A Gyömrıi út a középen zárt pályán vezetett Ferihegyi repülıtérre vezetı úttal 
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3.6. M0 autóút (távlatban autópálya) 

 
A fıvárost körbeölelı, a tranzitforgalom városon kívüli lebonyolódását biztosító körgyőrő 
ütemezett építéssel valósul meg. 
Az 1980-as években megindult építést követıen az elsı a fıváros úthálózatán érezhetı 
változást az M1-M5 autópályák közötti kapcsolat létrejöttével 1994-ben tapasztalhattuk. 
hasonló léptékő változást a 11-es útig való átadás hozta 2008-ban.  
 
Jelenleg folyik az elsı átadott szakasz 2x3 sávossá bıvítése, mely várhatóan megoldja a 
jelenlegi kapacitás gondokat. A kör bezárása legkorábban 2020-ra várható. 
A 2008-as átadás hozta a repülıtér és környezete számára a régen várt változást. Az addig 
alsóbbrendő úthálózaton bonyolódó győrő irányú forgalom eltőnt az agglomeráció 
településeirıl és azok élhetıbbé váltak. Hasonló változást hozott az M0-hoz kapcsolódó 4-es 
úti fejlesztés is. 
A két út átadása jelentısen felértékelte a térség eddig alulhasznosított területeit, megindult a 
logisztikai területek kijelölése és betelepülése. Az M0 a repülıtér országból való 
elérhetıségének ugrásszerő javulását hozta, az eljutások tervezhetıvé váltak. 
 
Az általában 2x2 sávos autóútként jelölt, de autópálya paraméterekkel megépült út a 
folyamatban lévı szélesítések befejeztével autópályaként mőködhet. 
 
Az M0 forgalmi terhelése szakaszonként változó, a térséghez közeli Ecser-M5 közötti szakasz 
még jelentıs tartalékokkal bír. Az Országos Közúti Adatbázisban (OKA) 2010. évben 42-
48.000 E/nap forgalmi értékek szerepelnek a vizsgálat tárgyát képezı szakaszon. 
 

 
M0 - M4 csomópont Vecsés és Ecser határán 
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3.7. A repülıtér kapcsolódása a közlekedési hálózathoz 

 
A repülıtér fejlesztése során folyamatosan bıvültek azok a kapcsolódási pontok, melyek az 
egyes funkciók kiszolgálása érdekében a városi és országos hálózattal kapcsolatot 
biztosítanak. 
Jelen állapotban a gépjármőforgalom kiszolgálására az alábbi kapcsolatok mőködnek. 

 Helyszín Funkció Jellemzı jármőtípus 
--- Igló utca Cargo forgalom tgk 
A porta T1 közúti elıtér szolgálati és teher szgk, tgk 
D porta Ferihegyi repülıtérre 

vezetı út városhatár 
szolgálati és teher tgk 

J porta T2 közúti elıtérrıl a 
régi repülıtér bekötı 
úton 

szolgálati és teher tgk, szgk 

E porta T2 közúti elıtér Catering és építési 
forgalom 

tgk 

 Ferihegyi repülıtérre 
vezetı út városhatár 

Repülıtéri Rendıri 
Igazgatóság 

szgk 

 
A lebonyolított forgalom tekintetében az elsı három beléptetési pont figyelembe vétele 
szükséges. 
A cargo forgalom jelentıs része jelenleg az Igló utcán közelíti meg a repülıteret. Az 
ugyancsak a légiforgalomhoz kötıdı funkciót ellátó Hungarocontrol személygépkocsi 
forgalmával együtt mintegy 100 E/óra jármőterhelés mérhetı. 
Az utasforgalomból fakadó közúti forgalom a T1 és T2 elıterén keresztül kapcsolódik a 
közúti hálózathoz. A T1 terminál jelenleg a diszkont légitársaságokat szolgálja ki, közúti 
kapcsolata a terminál átépítésekor került felbıvítésre, a nyári csúcsok idején is megfelelı, 
szolgáltatást nyújt. Az elıtérre behajtó forgalom a változó igények miatt 220-500 E/óra érték 
között ingadozik. 
A T2 terminál kapacitása mintegy négyszerese a réginek. Kapcsolódása az országos 
hálózathoz a 4. sz. fıúton kialakított különszintő csomóponton keresztül biztosított. A 
terminál forgalmán kívül a J és E porta forgalma is ezen a csomóponton keresztül kapcsolódik 
az úthálózathoz. A bekötı út (96261. j. út) forgalma 500-850 E/ó között változik. 
 

 
A repülıtér meglévı és tervezett közlekedési kapcsolatai  
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3.8. Vasúti kapcsolatok 

 
100-as vasútvonal 
 
A térség egyetlen kötöttpályás vonala a Budapest-Cegléd-Szolnok vasút. 
A valamikor meghatározó teher- és személyszállítási rendszer mára szerepébıl jócskán 
veszített. A tömegáru szállítás a közútra terelıdött, a leromlott vasúti infrastruktúrának 
köszönhetıen megerısödött a közúti személyszállítás.  
A vasúti hálózat rekonstrukciója egyik elsı felújítás alatt álló eleme a 100-as vonal, melynek 
vágányhálózata néhány éve újult meg a repülıtér térségében. Néhány nagy költségigényő és 
nem lezárult engedélyeztetési eljárás alatt álló létesítmény megvalósítása még hátra van. A 
repülıtér és a környezı települések számára az alábbi vasúttal kapcsolatos infrastruktúra áll 
rendelkezésre, illetve megvalósítása várható. 
 
Vasútállomások és megállóhelyek: 
 
Kıbánya-Kispest vasútállomás, mely mellé tömegközlekedési végállomások települtek, innen 
indul a városközpont felé a 3-as metróvonal, illetve Ferihegy felé a 200-as autóbusz, szintén 
itt van a végállomása a T1-ig közlekedı győjtı-elosztó funkciót ellátó 93-as autóbusznak. 
 
Pestszentlırinc vasútállomás szerepe a környezı üzemek megszőnésével (Lırinci Fonó, 
Kıolajipari Gépgyár, Evig) forgalma jelentéktelenné vált, mely nehézkes megközelíthetısége 
miatt jelentısen nem fog változni. 
 
Szemere telep vasúti megállóhely korábban a repülıtérhez legközelebbi utasforgalmi 
létesítmény volt. Kedvezıtlen elhelyezkedése miatt leginkább gyalog vagy egy megállót 
autóbuszon utazva lehetett a repülıtérhez eljutni. Az itt kiágazó Burma vágány mentén 
elhelyezkedı Kavicsbánya vasútállomás ma már nem mőködik.  
 
A Ferihegy megállóhely T1 rekonstrukcióját követıen 2007-ben került átadásra, mely 
korszerő kialakítású és a régi terminál felé különszintő gyalogos kapcsolattal rendelkezik. 
Építése során a FEREX számára az új pálya helye elıkészítésre került. 
 

 
Ferihegy megállóhely 
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A diszkont légitársaságok utasai között közkedveltté vált annak ellenére, hogy a beépített 
liftek általában nem mőködnek és a gyalogos híd a terminál épületéig nem épült ki. A 
vandalizmus és a fenntartás hiányosságai elszomorító képet nyújtanak. 
 
Vecsés vasútállomás elsısorban a helyi igényeket elégíti ki, a repülıtér felé továbbjutás a 
terminálok felé nem biztosított. A zónázó vonatok már itt nem állnak meg csak Ferihegy r. 
megállóhelyen. 
 
Üllı vasútállomás szintén a helyi igények kiszolgálását végzi, kapcsolata a repülıtérrel nincs. 
 
Repülıtéri iparvágány 
A repülıtér rendelkezik saját iparvágánnyal, mely Szemere teleprıl ágazik ki, forgalma 
kizárólag eseti, mint második üzemanyag betáplálási útvonal szerepel, légi áru szállításra 
történı igénybevétel nem jellemzı. 
 
Útátjárók és különszintő vasúti keresztezések 
A vasúti keresztezések az elmúlt évtizedek során valamelyest változtak, a közelmúltban 
állandósultak, a közeli jövıben fejlesztésük várható. 
 

Helye Biztosítás módja Megjegyzés 
Gyömrıi út – Kıér utca fél- és fénysorompó  
Lehel utca – Vasgyár utca a 3-as metró építésekor 

megszüntetésre került 
Sibrik M. felüljáró vette át a 
szerepét 

Sibrik Miklós út felüljáró (2x2 sáv)  
Ferihegyi repülıtérre vezetı 
út 

felüljáró (2x1 sáv)  

Lakatos utca – Felsıcsatári út közúti átjáró megszőnt 
gyalogos átjáró üzemel 

A Sárkány Center építésekor 
gyalogos felüljáró épült 

Pestszentlırinc vasútállomás gyalogos felüljáró  
Ráday Gedeon utca közúti híd (2+1 sávos)  
Külsı keleti körút (terv) közúti felüljáró (2x2 sávos) építési engedély 2x1 sávos 

kiépítésre rendelkezésre áll 
Szemere telep v.m. kézi mőködtetéső sorompó kombinált közúti-vasúti 

átjáró engedélyezés alatt van 
Ferihegy v.m. gyalogos felüljáró a 100-as vasútvonal 

rekonstrukciója során épült 
Üllıi út fél- és fénysorompó Különszint építési enge-

délyezése folyamatban van 
Vecsés Lincoln út közúti aluljáró  
Vecsés állomás  
Dózsa György út 

fél- és fénysorompó  

Vecsés Telepi út gyalogos felüljáró  
Vecsés kisállomás fénysorompó  
Vecsés József utca fél- és fénysorompó  
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A repülıtér utas és közúti forgalma miatt a  

Szemere telepi  
Üllıi úti 

útátjárók biztonságossá tétele sürgetı feladat. 
 

 
A 100-as ceglédi vonal útátjárója 

 

 
Gyalogos felüljáró a Sárkány Centernél 

 
Budapest városhatár térségében két spontán gyalogos átjáró „mőködik”. Mindkettı a 200-as 
autóbuszjárat egy-egy megállójához vezetett a D porta, illetve a RRI közelében. 
Megszüntetésük vagy kiváltásuk biztonsági okokból sürgetı feladat. 
 
A Ferihegyi repülıtérre vezetı utat keresztezi a repülıtéri iparvágány, mely kézi mőködtetéső 
és a T1 terminál megközelítését szolgáló jelzılámpás csomópontrendszerrel összefüggésben 
lévı fénysorompóval biztosított. 
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3.9. A repülıtér városi közösségi közlekedési kapcsolatai 

 
A repülıtér városi kapcsolatát – a már említett – vasúti kapcsolaton túl a BKV által 
üzemeltetett 200 E autóbusz viszonylata szolgálja. Ez a járat az évek során többször is „nevet” 
váltott, volt repülıtéri különjárat, 193, 193 E, reptérbusz, útvonala alig változott és mindenkor 
jellemzıje volt az átlagnál magasabb színvonalú szolgáltatás. Belsı végállomása folytán jó 
kapcsolatot biztosít a fıváros gyorsvasúti (metró) hálózatával és a nagyvasúti (MÁV) 
hálózattal egyaránt. 
 
Kıbánya-Kispest végállomásról 5.05 és 23.45 között induló jármővek 

csúcsidıben 8 perces 
napközben 12 perces 
üzemzárás elıtt 20-30 perces 

követési idıközzel közlekednek. A menetidı 28 perc. A Liszt Ferenc repülıtér 2-es 
termináljától a jármővek 4.15 és 22.50 között indulnak, a menetidı 24 perc. 
 
A BKV a szolgáltatást VOLVO 7700 típusú jármővekkel biztosítja, melyeken 35 ülıhely és 
68 fı állóhely van. Az utastér klimatizált, a széles ajtók gyors utascserét tesznek lehetıvé, a 
nagy csomaggal utazók számára a második ajtóval szemben van lehetıség a poggyász 
elhelyezésére. 
Ugyancsak a második ajtó szolgál a kerekes székesek felszállására. 
A VOLVO 7700-as jármő európai viszonylatban már nem a legkorszerőbb, de a hazai 
jármőállomány tekintetében még a jó kategóriába tartozik. 
 
Az autóbuszvonal 8 közbensı megállója a környék lakosainak és a munkahelyekre – többek 
között a repülıtér üzemeltetésében részt vevı vállalkozásokhoz utazók eljutását biztosítja.  
A szolgáltatás színvonala megfelelınek minısíthetı, a menetrend tartása, a telítettség, a 
szolgáltatás színvonala szempontjából egyaránt. 
 
Kizárólag a T1 terminálhoz közlekedik a 93-as autóbusz, szerepe megváltozott, a XVIII. 
kerületbıl a repülıtéren dolgozók szállításán túl helyi igényeket is kielégít. 21 db közbensı 
megállója és módosított útvonala miatt a menetideje 31 percre növekedett, így a Kıbánya-
Kispesten lévı belsı végállomásról a repülıtérig szinte senki sem veszi igénybe. 
 
A repülıtérre egyéb személyszállítási szolgáltatók is biztosítják az eljutást. Ezek az eszközök 
a személygépkocsi kategóriába sorolhatók. 
Ezek közül a két legjelentısebb forgalmú az 

Airport Shuttle Minibusz 
Fıtaxi 

Mindkettı háztól házig biztosítja az utasok eljutását. 
 
A repülıtér kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolatait az elızı fejezetben részletesen 
tárgyaltuk. 
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4. Adatgyőjtés 

4.1. Egyeztetések az érintett önkormányzatokkal 

 
A tervezés elsı szakaszában minden érintett önkormányzat, illetve polgármesteri hivatala 
delegált képviselıjével, munkatársával egyeztetést kezdeményeztünk, mely során a település, 
illetve kerület repülıtérhez kötıdı közlekedési gondjai áttekintésre kerültek. 
 
Ezek között a: 

− a repülıtér mint létesítmény forgalomkeltı hatása 
− az úthálózat repülıtér miatti forgalom növekedése 
− repülıtér közelségébıl fakadó kedvezı területfejlesztési elképzelések és azok 

közlekedési kapcsolatai 
− a repülıtér mint munkahely közlekedési vonzatai  

kérdésköre merült fel leggyakrabban. 
 
Az egyes egyeztetéseken elhangzottak tömör összefoglalóját adjuk a következıkben. 
 
4.1.1. Ecser Önkormányzata 
 
A település közlekedési viszonyait az M0 megépülte egyértelmően pozitívan befolyásolta. A 
korábban a településen átvezetı agglomerációs közúti tehermentesítı út melynek része volt a 
3101 jelő út forgalma jelenısen csökkent, ma már az átmenı forgalom nem számottevı. A 
gyorsforgalmú győrőhöz Ecser közvetlenül nem csatlakozik, ennek is köszönhetıen többlet 
forgalom nem jelent meg. 
A település délnyugati külterületén befektetık a repülıtér cargo igényeire alapozva teljes 
közmő szolgáltatást nyújtó területelıkészítést végeztek. A cargo bázis vecsési oldalra 
kerülésével jó közlekedési kapcsolatai ellenére ez a terület nem indult fejlıdésnek. A 
településrıl a fıváros felé irányuló forgalom részben a XVII. kerületi Pesti úton, részben a 4-
es autóút Ferihegyi repülıtérre vezetı útvonalon halad. Mindkét útvonal nehezen járható a 
reggeli csúcsforgalom idején, a település támogatja a kapacitást és utazási kényelmet javító 
kezdeményezéseket. 
 
4.1.2. Üllı Önkormányzata 
 
A település a 4-es fıút (autóút) Üllıt és Vecsést elkerülı szakasza megépítésével kedvezı 
helyzetbe került, egyrészt az átmenı fogalom a ma 400-as fıút (korábban 4-es fıút) 
nyomvonalán jelentısen csökkent. Hasonlóan kedvezı változást hozott az M0 megépülte, 
mely a külsı agglomeráció haránt irányú útjairól elszívta a forgalmat. 
A település 4-es fıúttal párhuzamos területén logisztikai területet jelölt ki, melyen néhány cég 
már megnyitotta telephelyét. Mind a város, mind a gazdasági fejlesztési terület a 4. sz. fıút – 
4603 jelő út jelzılámpás szabályozási csomóponton át közelíthetı meg. A korábbi 
balesetveszély a jelzıs irányítással megszánt, ugyanakkor az áteresztı képessége – a 
kialakítása miatt – elégtelen. Ezért a településrıl Budapest felé haladók egy része továbbra is 
Vecsésen keresztül kénytelen haladni. 
Üllı érdekelt a Maglódi út vonalában a Maglódi út vonalában egy a meglévı felüljárót 
csomóponttá bıvítı fejlesztésben. 
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4.1.3. Vecsés Önkormányzata 
 
A város számára a 4. számú fıút (autóút) megépítése a tranzit forgalom jelentıs részének 
átrendezıdését hozta. Az M0 megépültével a Gyál – Vecsés – Ecser útvonal forgalma is 
lecsökkent, ugyanakkor a repülıtér közelségének köszönhetıen a gazdasági területek 
fejlıdése intenzívebbé vált, melynek forgalomkeltı hatása kedvezıtlen tendenciák 
megjelenését hozta. Vecsés logisztikai fejlesztési területei közül a fıváros határa mentében 
történtek jelentısebb mértékő betelepülések, míg a 4. sz. fıút menti Oskar Airport elnevezéső 
projekt még nem indult el. 
 
A már jelenleg mőködı logisztikai területek közúti kapcsolatai még további fejlesztéseket 
igényelnek, így a XVIII. kerület Helsinki út és Vecsés Széchenyi utca összekötése, a XVIII. 
kerület Alacskai út meghosszabbítása Vecsés területén Gyál határa mentén az M0 eddig 
kevéssé kihasznált csomópontjáig, mely a teherforgalomtól mentesítené a város úthálózatát. 
 
A fıvárossal való közlekedési kapcsolat javítása érdekében Vecsés számára kiemelt 
fontosságú az Üllıi út 4. sz. fıút csomópontjának és a 100-as (ceglédi) vasútvonal 
különszintő keresztezésének megvalósítása. A megvalósításra csak olyan változatot 
támogatnak, mely hosszú távú megoldást ad a térség közlekedési kapcsolataira. 
 
A város számára fontos az Ecseri út (volt 3101 jelő út) 4. számú út feletti felüljáróhoz 
kapcsolódó csomópont kiépítése, mely a település Fı úttól északra esı lakóterületének, a 
tervezett Oskar Airport logisztikai terület és a Bud Cargo bázis számára a meglévı fı- és 
mellékúti hálózat terhelése nélkül nyújt jó kapcsolatot az országos gyorsforgalmi úthálózattal. 
 
A Budapest Airport a repülıtér 4. sz. út menti – jelenleg csak részben hasznosított – területén 
iroda és kereskedelmi fejlesztéseket tervez, melyhez két új közúti kapcsolat létesítésével 
számol. 
Az itt kialakuló centrum közösségi közlekedési kapcsolatára megoldást jelenthet a T2 
terminál kötöttpályás kapcsolatát biztosító vasút vagy metró megállójának kiépítése. 
 
4.1.4. XVII. kerületi Önkormányzat 
 
Az egyeztetések során a kerület területét érintı fejlesztések közül a két legnagyobbal 
kapcsolatosan merültek fel kérdések, melyek az alábbiak: 

− Külsı keleti körút Bélatelepi út és Pesti út közötti nyomvonala a kerület számára nem 
elfogadható. Az út megépítését támogatják, de további egyeztetést tartanak 
szükségesnek. 

− Az M4-es autópálya új fıvárosi bevezetése ügyében álláspontjuk az, hogy városi 
fıútként való kiépítése támogatható, nyomvonalát a Rákoshegy és a repülıtér közötti 
szakaszon pontosítani kell.   
A kerület elsısorban az Összekötı út és Helikopter utca (Pesti út) közötti szakasz 
kiépítésében érdekelt.   
A másik, vasút menti alternatív nyomvonalat a kerület nem támogatja.   
A Helikopter utca felé az erdın áthaladó nyomvonalon a Külsı keleti körúttal közösen 
vezetett nyomvonalat támogatják. Mind az újszászi, mind a hatvani vasútvonal 
keresztezése közúti aluljáróval történjen. 

− Az egyeztetések eredményétıl függıen az Összekötı út meghosszabbítása, illetve a 
Ferihegyi út és Baross utca (Bélatelepi út) összekötése a kerületi útfejlesztés 
módosulhat. 
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4.1.5. XVIII. kerület Önkormányzata 
 
A repülıtér és fıváros, illetve a 4. sz. út menti agglomeráció és fıváros közötti közúti 
forgalom döntı része a kerületen halad át. A sugár irányú forgalom mellett a harántoló, a 
repülıteret a város felıl megkerülni szándékozó forgalom is a kerület lakóövezeteit érintı 
útján halad át (Méta utca – Petıfi utca – Ráday Gedeon utca – Csévézı utca). 
 

− A Ferihegyi repülıtérre vezetı út megnyitását (2x3 sávossá tételét) a kerület 
támogatja, mert ezzel a gyors belvárosi kapcsolat a közelben lakók számára is 
elérhetıvé válik. A túlterhelt „gyorsforgalmi” út forgalmának lebonyolódásában 
segíthet a Kıbánya felé vezetı Gyömrıi út, mely az Újhegyi útig tartó 2x1 sávos 
szakaszt kivéve 2x2 sávos. 

− A Külsı keleti körút megépítésében érdekelt a kerület, hiszen a lakótömbökbıl szívná 
el a területidegen forgalmat. A csomópontok helyének kérdésében további pontosítást 
tartanak szükségesnek, a XVII. kerület felé vezetı szakaszon készek a nyomvonallal 
kapcsolatos egyeztetésben részt venni. 

− A kerület külsı határán létesülı logisztikai terület és a Királyhágó utca közötti közúti 
fejlesztésben érdekeltek és az Alacskai utca M0 felé való kikötését támogatják, mert 
mind az Üllıi utat, mind a Nagykırösi utat tehermentesíti. 

− A kerület az Üllıi út – 100-as vasútvonal különszintő keresztezését évtizedek óta 
szeretné megvalósíttatni. Egyetértve Vecsés véleményével hosszú távra kell a térség 
közlekedését megoldani, helyi beavatkozás (minimál program) nem elfogadható. 

− A repülıtér kötöttpályás kapcsolatára az 50-es villamossal szemben a metró kiépítését 
támogatják, mely nyilvánvalóan hosszú távú projekt lehet. 

− A FEREX megvalósulása a kerület számára csak akkor hoz hasznot, ha a kerületi 
utasok is igénybe vehetik. 

− A kerületet terhelı forgalom csökkentése érdekében kötöttpályás átszállási pontokhoz 
P+R parkolók létesítését tartják fontosnak. 

 
4.1.6. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
 
A fıváros által elfogadott és várhatóan ez év során felülvizsgálatra kerülı a közlekedési 
hálózat fejlesztését összefoglaló dokumentum a Budapest Közlekedési Rendszerének 
Fejlesztési Terve. 
A BKK számára a BKRFT-ben megfogalmazott szakami-mőszaki tartalom ma is irányadó, 
ugyanakkor a projektek ütemezése felülvizsgálatra szorul. A prioritások újragondolása, a 
környezeti hatások fokozottabb figyelembevétele várható a terv átdolgozása során. 
A források korlátozott volta miatt a környezetbarát és kötöttpályás közösségi közlekedés 
várhatóan elırébb sorolódnak és a közúti biztonsági szempontok is teret fognak nyerni a 
megvalósítás sorrendisége meghatározása során. 

− A Ferihegyi repülıtérre vezetı út 2x3 sávossá tétele szerepel a BKRFT-ben forgalmi 
túlterhelése ismert, a kötöttpályás fejlesztésekkel együtt vizsgálva döntendı el 
támogatottsága. 

− A Külsı keleti körút projekt megvalósulása a közeli jövıben nem várható, az érintett 
kerületek támogatása sem egyértelmő. 

− A 4. sz. fıút új nyomvonala szintén csak nagy távlatban valósulhat meg, egyes XVII. 
kerületi szakaszai megvalósítása elképzelhetı. A Hungária körútig való bevezetés 
szükségessége várhatóan felülvizsgálatra kerül. 
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A Ferihegy térség közlekedésfejlesztését egy közúti és kötöttpályás fejlesztéseket elemzı 
tanulmányban kell vizsgálni, melyben az elıvárosi vasút, P+R, közúti metró egymásra épülı 
rendszerként kerül több változatban elemzésre. A vizsgálat során forgalmi szimulációval kell 
igazolni az egyes változatok mőködıképességét, CBA vizsgálattal kell az alternatívák 
gazdasági szempontú összevetését megtenni. 
 
 
4.1.7. Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármester-helyettes 
 
A Fıváros ez évben tervezi a 2008-2009-ben elkészült Budapest Közlekedési Rendszerének 
Fejlesztési Terve felülvizsgálatát. A korábban elkészített munka alapelvei helyesek, azok újra 
gondolása nem idıszerő. Szükséges azonban a tervben szereplı projektek listájának 
áttekintése, a megvalósításuk ütemezése annak érdekében, hogy a megváltozott finanszírozási 
környezethez illeszkedjen.  
Az értékelési szempontok változása miatt a belsı városrészeket terhelı forgalom mérséklése, 
a közösségi és kerékpáros forgalom elıtérbe helyezése még inkább meghatározó szemponttá 
vált. A gépjármővel érkezık utazási szokásainak megfelelı alternatívák felkínálásával történı 
befolyásolása szintén elıtérbe kell kerüljön (behajtásidíj bevezetése, P+R rendszer erısítése, 
multimodális csomópontok kialakítása). 
A repülıtér térségi kapcsolatai esetében is ezek a szempontok kell érvényesüljenek a 
támogatandó fejlesztések kiválasztásánál. A Fıváros számára is fontos a kapcsolat javítása a 
külsı kerületekkel és az agglomerációs településekkel, ezek közül a dél-pesti régió a repülıtér 
miatt kiemelt szereppel bír.  
 
A térség komplex hálózatfejlesztésén belül a közúti kapcsolatokat a jelenleg betöltött és 
távlati szerepük mérlegelésével, a közösségi közlekedés melletti egyensúlyra figyelemmel 
indokolt fejleszteni.  
A Fıváros támogatja az egyes térségek és projektek helyzetfeltárására vonatkozó 
tanulmányok készítését, mely segíti a szakmai döntések meghozatalát. 
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4.2. Térségi közlekedési fejlesztések 

4.2.1. Kötöttpályás fejlesztések 
 
A repülıtér és a városközpont gyors kapcsolatára több kötöttpályás elképzelés is született. 
 
Metró 
Az észak-déli (mai néven) 3-as metró Kıbánya-Kispest vasútállomásig való kiépítése során 
már számoltak a vonal további, távlatban a T2 terminálig való meghosszabbításával. A Határ 
úti metróállomással egybe épült az elágazó mőtárgy, mely az Üllıi út alatt másfeles 
mélységben (a metróalagút fölé egy gyalogos aluljáró még beépíthetı) való továbbvezetést 
vette figyelembe. 
 
A metró továbbvezetésével a jelenlegi végállomás szerepe jelentısen csökken és csak 
betétjárat indítása lenne a feladata (minden második szerelvényt indítaná és fogadná). A 
szerelvények követési ideje a Határ úttól induló Üllıi úti ágon így 4 perc. Az utasforgalomhoz 
igazodó ütemes menetrend Pestszentlırinc központjától vagy egy esetleges Méta utca – 
Nagykırösi út – M5 térségében létesítendı multimodális csomópont felé vezetı szárnyvonal 
kiágazását követıen 8-8 perc követési idıt igényel.  
A Pestszentlırinc Béke tér térségében tapasztalható utaslépcsı miatt a T2 felé vezetı utolsó 
szakaszon 16 perces követés biztosítható. A becsült menetidı a Határ úttól 25 perc, a 
belvárosból 40 perc. Ez a nagyvasúti szolgáltatást sem eljutási idıben, sem utaskényelem 
tekintetében meg sem közelíti. 
 
Közúti vasút – villamos 
 
A jelenlegi 50-es villamos meghosszabbításának vizsgálata a városhatár, Vecsés Market 
Centrál felé az Üllıi út mentén a fıváros megrendelésére megtörtént. Alternatívaként 
vizsgálatra került a vonal T2-ig való meghosszabbítása is. A sőrő megálló kiosztás és a közúti 
forgalom zavarása miatt a becsült eljutási idı a Határ úti végállomástól a terminálig kb. 40 
perc, melyhez 8 perces követési idı tartozik a Béke téren túli szakaszon. Az elképzelés 
ütközik a 3-as metró fejlesztési elképzelésével, mely az 50-es villamost váltaná fel ugyanazon 
útvonalon. 
Ez a szolgáltatás nem megfelelı színvonalat biztosít, hiszen átszállással a belváros mintegy 
60 perc alatt lenne elérhetı. 
 
Nagyvasúti kapcsolatok 
 
A vasúti hálózat fejlesztése három eleme érinti a repülıteret. 
 
Ferihegy Expressz 
 
A közeli megvalósíthatóság érdekében a meglévı vágányhálózat egyes elemei átépítést 
követı felhasználásával és egyes szakaszokon harmadik vágány kiépítésével az egyik 
belvárosi (valószínőleg Keleti) pályaudvarról a T1 érintésével a T2-ig közlekedı gyorsvasúti 
szolgáltatás beindítása. Ez a Ferihegy Expressz-ként (FEREX) ismert vasúti fejlesztés. 
A Keleti pályaudvarról induló szerelvények és Kıbánya-Kispest állomásokon állnának meg a 
fıvárosi közösségi közlekedés eszközérıl (metró) történı kapacitív átszállás érdekében. A 
repülıtér felé haladva még a Ferihegy megállóhelyen állna meg biztosítva a T1 elérhetıségét, 
majd esetlegesen a városhatár közeli a környéki közlekedési kapcsolat és P+R parkoló miatt 
létesíthetı megállóhelyen, azt követıen érné el a T2 elıterében kiépítésre kerülı végállomást. 
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A vasút – amennyiben a T1 és T2 terminál gyors és kulturált elérhetısége is biztosítottá válik 
– a két terminál közötti átszálló kapcsolatot is biztosíthatja, felváltva a BKV 200-as autóbuszt. 
 
Nagysebességő vasút 
 
A Bécs felıl érkezı és a Balkán felé (Isztambul) haladó nagysebességő vasút Budapesten két 
helyen állna meg. Az egyik a vasúti átszállás biztosítására Kelenföldön (esetleg Ferencváros 
vá.) és Ferihegyen a távlati fejlesztéseken korábban szerepeltetett T3 terminálnál. A Budapest 
területén a jelenlegi vasúti területeken kiépítésre kerülı független pályán halad, a 100-as 
(Ceglédi) vasúti vonaltól Pestszentlırinc állomás után a Csévézı utca térségében válik el. 
A T1 terminált meg sem közelíti, a T2 terminált délrıl elkerüli. A repülıtér területén végig 
mélyvezetésben halad. Feltételezett nyomvonala az M4 mentén, attól északra halad és Üllı 
térségében délre fordulva keresztezi azt. A megvalósítására belátható idın belül nem kerül 
sor, ugyanakkor területrendezési terveken átvezetése megtörtént, illetve folyamatban van. 
Abban az esetben, ha a T3 terminál véglegesen elvetésre kerül, a T2-vel való kapcsolatát újra 
kell gondolni, mely a T2 közúti elıterének kialakítását alapvetıen befolyásolja. 
 
Ceglédi (100-as) vasútvonal 
 
A néhány éve átadott Ferihegy megállóhely a vonal rekonstrukciója során készült. A 
megállóhely létesítés gondolata a tervezıktıl származik, megvalósulása a szakma kitartó 
támogatásának köszönhetı, szerény kialakításának oka a pénzügyi források hiányának tudható 
be. Hiányosságai ellenére forgalma a T1 diszkont légitársaságok elıre törésének, a BKV 
közelében lévı végállomásának és a repülıtér legforgalmasabb személyzeti portáinak (A és 
B) köszönhetıen folyamatosan növekedik. Sajnálatos módon a T1 épülettömbjével való 
kapcsolat nem valósult meg, a gyalogos felüljáró bekötése elmaradt, a terminál felújítása 
ezzel a fontos közlekedési szemponttal nem is számolt. 
 

 
Kötöttpályás fejlesztések (BKRFT 2008) 

 
 1 metró (50-es villamos)  3 -  FEREX 
 1/a metró szárnyvonal 3/a -  elıvárosi vasút (S bahn) 
 2 42-es villamos 4  nagysebességő vasút 
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4.2.2. Közúti fejlesztések 

4.2.2.1. Ferihegyi repülıtérre vezetı út 
 
A repülıtér megközelítését szolgáló zártpályás 2x1 sávos út kiépítése az 1930-as évek végén 
a repülıtér létesítése kapcsán történt meg. A Határ úttól a mai T1 terminálig tartó szakasz 
bazaltbeton burkolattal, kétoldalt beton kerékvetıvel az akkori legkorszerőbb kialakítást 
kapta. Ma az Üllıi út helyett a 4. számú fıút fıvárosi szakasza a Ferihegyi repülıtérre vezetı 
út. 
 
Az évtizedek során több állagmegóvó beavatkozás történt, melyek közül a legjelentısebbek: 

− A beton kerékvezetıket acél vezetıkorlátokra cserélték. 
− A Kıbánya és Kispest közötti szakasz jelentıs hosszban átépült. 
− A Csévézı utcai és az Igló utcai aluljárókat felüljáró váltotta fel, a Felsıcsatári úti 

mőtárgy még az eredeti. 
− A ceglédi és lajosmizsei vasút feletti, valamint a Gyömrıi út feletti hidak átépültek. 
− A fıpálya burkolata többször aszfaltszınyeget kapott, a szervízutak állapota egyes 

szakaszokon jó, más szakaszokon elfogadhatatlan.  
 
 

 
Ferihegyi repülıtérre vezetı út a megmaradt Felsıcsatári úti aluljárónál 

 
Az út forgalmi terhelése folyamatosan nı, évek óta az eltőrhetı mértéket meghaladó forgalom 
terheli. A rendkívüli mértékő forgalom, a zárt pálya, a köztes szakaszon lévı magasság 
korlátozás, a változó megengedett sebesség mind veszélyhelyzet forrása. 
 
A BKRFT a szervizutas szakaszon az út 2x3 sávossá tételével számol, mely egymagában a 
korlát elbontásával kis hatékonyságú lenne. A kritikus keresztmetszetek azt követıen a 
különszintő csomópontok átemelt szakaszai lennének. Ezért a három érintett helyszínen a 
keresztezésmentes 2x1 sávos átemeléseket 2x2 sávossá kell átépíteni.  
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Ferihegyi repülıtérre vezetı út 2x3 sávossá alakítása elsı üteme 

 
A terv a Sajó utca és a T1 terminál közötti utca közötti mintegy 400 m-es szakaszon is 2x3 
sávos kialakítás kiépítésével számol a mostani aszimmetrikus sávszélességő 2x2 sávos 
kialakítás helyett.  
 
Hasonló kapacitásgondok merülnek fel a belsı 2x1 sávos szakaszon is, melyen több 
mőtárgyat kell szélesíteni és a korábbi bekészített átvezetés helyett új megoldást találni 
Kıbánya-Kispest (KÖKI) térségében. A belsı – Határ útig terjedı – legterheltebb 2x1 sávos 
szakasz bıvítése a fejlesztési tervben nem szerepel.  
A terv külön nem szerepelteti a Gyömrıi út Hangár utca és Újhegyi út közötti szakaszának 
2x2 sávossá fejlesztését, azt a Ferihegyi repülıtérre vezetı út csatlakozó projektjeként kezeli. 
 
A Külsı keleti körút keresztezésénél különszintő csomópont létesül, mely sugár és győrő 
irányú fıhálózati kapcsolatként épül ki. 
 
Tekintettel arra, hogy az eddigi rendelkezésre álló adatok szerint a teljes (Határ út és T1 
közötti) mintegy km hosszú szakasz kapacitáshiányos, a vizsgálatok az egész útvonalra való 
kiterjesztése indokolt. 
 

4.2.2.2. Külsı keleti körút 
 
A tejes körút a tervek szerint a Soroksár elkerülı út és a Nagytarcsai út (Cinkota) M0 
csomópontja között húzódik. Ennek egy közbensı szakasza megvalósítása egy korábbi 
ütemben reálisan megtörténhet.  
Pestszentlırinc területén a tervezett Auchan bevásárlóközpont közlekedési kapcsolatai 
biztosítására valósult volna meg a Ferihegyi repülıtérre vezetı út és szervizútjai, valamint a 
100-as vasútvonal feletti felüljáró, melyhez kapcsolódó közúti ágak is megépültek volna. A 
beruházás jelenleg áll, építési engedélye rendelkezésére áll.  
A repülıtér szempontjából a Csévézı utca (Bélatelepi út), majd a Pesti út felé vezetı szakasza 
meghatározó, mely biztosítja a Ferihegyi repülıtérre vezetı út, 4-es út új bevezetése és a 31-
es út fıvárosi bevezetése (Pesti út – Jászberényi út) sugár irányú utak közötti összekötést. Az 
egyeztetések szerint a Bélatelepi út és a Pesti út közötti szakaszon közös nyomvonalon kell 
haladjon az új 4-es úttal. 
A Pestszentlırinc felé való továbbvezetése alagútban történne, mely még viták tárgyát 
képezik, csakúgy mint az Üllıi úttal való csomóponti kapcsolata. 
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4.2.2.3. 4-es fıút új fıvárosi bevezetı szakasza 
 
Az országos fıúthálózat részét képezı, az Alföld és Budapest közötti kapcsolatot biztosító 4. 
számú fıút történelmileg kialakult fıvárosi bevezetı szakasza a közelmúltig az Üllıi út volt. 
 
A két kerület központján is áthaladó út kiváltására évtizedek óta születtek tervek. Az elsı 
lépést az M5 autópálya átadása hozta, mely az Albertirsa térségében megépült 405. számú 
fıúttal kiegészülve a tranzit forgalom egy részét levette a 4. sz. fıút agglomerációs 
szakaszáról.  
A következı lépés az Üllıt és Vecsést elkerülı, már gyorsforgalmi úti paraméterekkel 
kiépített „elkerülı” szakasz megépítése hozta, mely két végén visszakötött a régi 
nyomvonalra, ugyanakkor kapacitása többszöröse volt az elıtte és utána lévı szakaszoknak. 
A fıváros határán megjelenı feszültség oldására a Ferihegyi gyorsforgalmi út T1 és 
városhatár közötti szakasza 2x2 sávossá épült át és azt követıen jogilag is a 4. sz. fıút 
fıvárosi bevezetı szakaszává vált. 
 
A 4. sz. fıút fıvárosi bevezetésének távlati nyomvonalváltozatai a fejlesztési tervekben 

− a repülıtér területét északról elkerülı 
− a repülıtér területét délrıl elkerülı 
− a repülıtér területét mélyvezetésben keresztezı  

útvonalon vezetett közös végpontjuk a Hungária körút – Salgótarjáni út csomópont. A 
jelenleg érvényben lévı BKRFT-ben már csak a repülıteret északról elkerülı nyomvonal. (Az 
újszászi vasútvonal mellett vezetett változat már korábban elvetésre került.) 
 
A jelenleg érvényben lévı alternatíva a következı: 
A pálya Üllı térségét elhagyva kiválik a néhány éve átadott pályából és az M0 keresztül délre 
lévı csomópontjához kapcsolódik, majd a természetvédelmi területet (Merzse-mocsár) a 
repülıtér határa mentén elkerülve halad Alsó-Rákoshegy felé. A lakó- és zártkerti övezet 
között áthaladva a városi erdı területén a Külsı keleti körúttal alkot csomópontot. A 
csomópont és a Pesti útig terjedı szakasz még további egyeztetéseket követıen 
véglegesedhet.  
A további szakasza az újszászi vasút mentén haladva éri el a Salgótarjáni út nyomvonalát és 
halad a Hungária körútig. 
 
Az út több szakaszának nyomvonala bizonytalan, a szükségessége és a kiépítés szintje 
vitatott. 
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4.3. A térség közelmúltban indított ingatlan fejlesztései 

 
A repülıtér közelsége, valamint a város és a repülıtér közötti út menti területek 
felértékelıdése tapasztalható. A gazdaság fejlıdésének hullámainak megfelelıen születnek és 
valósulnak meg a légi személy és áruforgalomra alapozott tervek. 
 
A projektek két fı csomópontra oszthatók 

− kereskedelmi és iroda fejlesztések 
− logisztikai bázisok fejlesztése 

 
A kerületek és az agglomerációs települések területfejlesztési terveikben igen sok olyan 
gazdasági övezetet jelöltek ki, melyek feltételezik a légi forgalom gazdaság és térségfejlesztı 
hatásának megjelenését. 
 
Kereskedelmi és irodafejlesztések a városközponttól kifelé haladva: 
 
 
Neo Center  
 
(Üllıi út – Vak Bottyán utca között) a Ferihegyi repülıtérre vezetı út belsı végénél épülne a 
kereskedelmi iroda funkciójú létesítmény, a hosszadalmas elıkészítés ellenére még nem 
indult el. (Tervezett átadás 2011.) 

17.000 m2 irodaház 
17.000 m2 bevásárló és szabadidı központ  
650 parkolóhely 

 

 
Neo Center 

 
A projekt jelenleg is áll, a befektetıi szándékok nem ismertek. A három ütemben épülı 
komplexum a metró elágazó mőtárgya fölé épülne, mely jelentısen nehezíti a létesítmény 
megvalósítását. 
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KÖKI terminál 
 
Kıbánya-Kispest vasútállomás az 1970-es évek végén épült ki intermodális csomóponttá a 
BKV metró és autóbusz végállomás megvalósításával. A fıváros elsı ilyen jellegő 
létesítménye szerény kereskedelmi és P+R szolgáltatást is nyújtott. 2011 végén nyílt meg az 
átépített létesítmény a korábbi funkcióit megtartva 

50.000 m2 kereskedelem 
7.000 m2 iroda 
1600 parkolóhely 

 
A létesítmény a fıváros és az agglomeráció közötti forgalomra számítva jelentıs költséggel 
átépítette a közúti kapcsolatokat. A tömegközlekedéssel közlekedık és a környékben lakók 
keresik fel a kereskedelmi létesítményt. 

 
KÖKI 

 
 
Airport Business Park 
 
Vecsés területén a Lırinci út mentén helyezkedik el. Iroda és raktár parkként definiálja magát 
3 ütemben 

42.000 m2 raktár 
12.600 m2 iroda 

valósult meg. A létesítményhez 310 férıhelyes parkoló is épült. 
A közlekedési fıhálózathoz a 4-es út városhatárnál lévı Agip kút melletti különszintő 
csomópontjával kapcsolódik. 

 

 
Airport Business Park 
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Quadrum Irodapark 
 
A 4. sz. fıút mellett épült irodaépületek összesen 22.000 m2-es területet foglalnak magukban. 
I. ütemben átadott építményben 

5000 m2 iroda 
459 db parkolóhely 

valósult meg. 
Megközelítése a 4. sz. fıút Agip kút melletti különszintő csomópontján át lehetséges. 

 
Qadrum Irodapark 

 
 
Market Central 
 
A 4. sz. fıút mellett létesült. Az együttes beépítéső integrált kereskedelmi park a 4. sz. és a 
400. sz. fıutak csomópontjánál található. A csak, kereskedelmi üzletek 2007-ben nyitottak. 
Forgalmuk a kis 4-es úton közlekedıkbıl és a környék települései lakosságából tevıdik össze. 

44.000 m2 kereskedelmi terület 
1550 parkolóhely 

létesült. 
 

 
Market Central 
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Logisztikai fejlesztések 
 

− Bud Cargo City 15.000 m2  
− Oskar Airport ipari, logisztikai és vállalkozási park 
− Airport City Plaza XVIII. kerület Üllıi út menti – volt szovjet – laktanya 
− Airport City Logistic Park - Vecsés 
− Vecsés – Felsıhalom 
− Vecsés – 4-es fıút menti terület 
− 3101 j. út menti területek 
− Befik Intermodális Központ - Logisztikai Park – Ecser 500 ha területő fejlesztés 
− Goodman Logisztikai Park – Üllı  155.000 m2  

 

 
BUD Cargo City 

 

 
Airport City Logistic Park - Vecsés 

 
Ezek a beruházások a repülıtér és a fıváros kapcsolatát nem befolyásolják, megközelítésük 
csak egy rövid szakaszon és a csúcsidın kívül terhelik az agglomeráció által igénybevett 
utakat. 
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5. Tervek, dokumentumok, jogszabályok 

 

Országos jelentıségő dokumentumok: 
 

1. 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrıl (OTrT) szóló 2003. évi 

XXVI. törvény módosítása 

2. 122/2011. (VI. 29.) Kormányhatározat 

 

 

Regionális jelentıségő dokumentumok: 
 

3. Pest Megye Területrendezési terve – 2001. 

4. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 2011. 

 

 

Települési jelentıségő dokumentumok: 
 

Budapest területét érintı dokumentumok: 

5. Budapest Településszerkezeti terve - 2010 

6. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve – 2009. 

7. XVII. kerület Városrendezési és Építési szabályzat (KVSz), valamint Rákosmente 

közlekedésfejlesztési akcióterve 

8. XVIII. kerület közlekedésfejlesztési koncepciója - 2009 

 

Agglomerációs településeket érintı dokumentumok: 

9. Ecser Településszerkezeti terve módosítása – 2006. 

10. Üllı településrendezési terve – 2007. 

11. Vecsés Településszerkezeti és Területfelhasználási Terve 2010. évi módosítása 

 

 

Egyéb tervek: 
 

12. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtér és környezete fejlesztési és rendezési 

tanulmányterv 

13. BUD Future repülıtér fejlesztési program 
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5.1. 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi 
XXVI. törvény módosítása (Váti Kht.) 

 
Az OtrT az M4-es autópályát az M0 és az országhatár közötti útként határozza meg. A 
térképeken ugyanakkor az M4 két fıvárosi bevezetı szakaszával számol, a jelenlegi Ferihegyi 
gyorsforgalmi útra kötı és egy új a repülıteret északról elkerülı nyomvonallal. Az elágazás 
Üllı térségében van jelezve. 
A vasútfejlesztések közül a nagysebességő vasút nyomvonalában történt módosulás, a Szerbia 
és Románia felé vezetett új nyomvonal a Kelebiai helyett a Budapest-Cegléd-Kecskemét-
Szeged oh. útvonalra került át. Budapesten belül az újszászi, (120-as) vonalról való 
leágazással számol. 
A terv jelöli a Tápió menti új fıutat M0-ra csatlakozással szerepelteti mind a 31-es fıút 
tehermentesítı útját. 
 
Az ország szerkezeti tervének igényekhez való igazítása folyamatosan szükséges. A 2008. évi 
törvényben tett módosításokat a 2011. évi kormányhatározat már felülírta, ezek átvezetése 
elıtt. 
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5.2. A kormány 122/2011. (VI. 29) Kormány határozata a gyorsforgalmi és 
fıúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervérıl. 

 
A dokumentum szerint a térséget érintı fejlesztések az alábbiak: 
 
Folyamatban lévı fejlesztések: 
M0 autóút/autópálya M1-M5 közötti 2x3-ra bıvítés. 
 

1. ciklus (2011-2016 között) 
− M4 autópálya Üllı térségét érintı megvalósíthatósági tanulmány eredményétıl 

függıen Újhartyán kezdıponttal is elképzelhetı (405 sz. fıúttól) 
– Törökszentmiklós nyugat   
2x2 sáv 89,8 km 

 
2. ciklus (2017-2020 között) 

--- 
 

3. ciklus (2021-2024 között) 
− M0 autópálya M6 – 51-es út között  

2x4 sávra bıvítés 11,2 km 
− M0 autópálya M5-M31 közötti 2x3 sávra bıvítés 22 km 
− 31 kiemelt fıút (Tápiósági feltáró út) (M0-Tápiószecsı között 2x2  24,9 km 

 
A dokumentum és két melléklete ellentmondásban van egymással, mert az M4 Üllıtıl az új 
fıvárosi bevezetéssel 2x2 sávos autópályaként szerepel a nagytávú tervlapon, míg az 
ütemezés táblázatában és térképén nem látható. 
 

 
 
 

Gyorsforgalmi és fıúthálózat hosszú fejlesztési terve 
(részlet a tervlapból)  
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5.3. Pest Megye Területrendezési Terve (Pestterv Kft., Közlekedés Kft.) - 2011. 

 
A terv a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervében foglaltakkal azonos elemeket 
tartalmaz, melyeket korábban már ismertettünk. Emlékeztetıül: 
 

− Tápió menti fıút M0 és M4 közötti, a városhatáron haladó szakasza megjelenik a 
terven 

− A 31-es fıút Maglódot délrıl elkerülı szakasza M4-M0-ás csatlakozással szintén új 
elem 

− A fıvároson belül megjelenik az M4 bevezetı szakasza városi fıútként (A törvény 
szöveges részében nem szerepel az M0-tól befelé esı szakasz) 

− Az M4 bevezetése a X., XVII. és XVIII. kerület találkozása térségében az akkor 
valószínőbbnek ítélt erdıt átszelı Külsı keleti körúti nyomvonalra tér rá. 

− A nagysebességő vasút nyomvonala ezen a terven már a 100-as (ceglédi) vonalból 
való kiágazással jelenik meg érintve a T3 terminál tervezett területét. 
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5.4. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló 2005. évi LXIV. 
törvény módosítása (PestTerv Kft.) – 2011. 

 
A terv a 2008. évi OTrT-hez képest néhány változást már tartalmaz, melyek a következık 

− Tápió menti fıút M0 és M4 közötti, a városhatáron haladó szakasza megjelenik a 
terven 

− A 31-es fıút Maglódot délrıl elkerülı szakasza M4-M0-ás csatlakozással szintén új 
elem 

− A fıvároson belül megjelenik az M4 bevezetı szakasza városi fıútként (A törvény 
szöveges részében nem szerepel az M0-tól befelé esı szakasz) 

− Az M4 bevezetése a X., XVII. és XVIII. kerület találkozása térségében az akkor 
valószínőbbnek ítélt erdıt átszelı Külsı keleti körúti nyomvonalra tér rá. 

− A nagysebességő vasút nyomvonala ezen a terven már a 100-as (ceglédi) vonalból 
való kiágazással jelenik meg érintve a T3 terminál tervezett területét. 
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5.5. Budapest Településszerkezeti terve (BVTV Kft.) – 2010. 

A terv a 2008. évi OTrT-ben szereplı fıvárost érintı elemeket tartalmazza, valamint a 
BKRFT hálózati fontosságú elemeit: 
 

− A Külsı keleti körút Pestszentlırincet mélyvezetéső nyomvonalon keresztezı 
változata szerepel a tervben, a 4-es bevezetés nyomvonalát a Pesti útnál keresztezi 

− Az M4 bevezetése két alternatív nyomvonalon jelenik meg egyik a vasút mentén a 
Helikopter utca folytatásaként, míg a másik a Rákoshegyet délrıl elkerülı és a Külsı 
keleti körúttól független nyomvonal  

− A X. kerületi Maglódi út Újköztemetıtıl délre haladó nyomvonalon való 
meghosszabbítása a Bélatelepi útig szerepel a tervben 

− A távlati T3 közúti bekötése 
− A 3-as metró meghosszabbítása a T2-ig szerepel a tervben 
− A nagysebességő vasút nyomvonala a 100-as (ceglédi) vonalból való kiágazással 

jelenik meg érintve a T3 terminál tervezett területét. 
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5.6. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (BKRFT) 
(FİMTERV által vezetett konzorcium) - 2009. 

 
A fıváros 2009-2010 évben megújított közlekedési rendszerterve a készülı agglomerációs 
tervvel együtt készült, néhány bizonytalan pont kivételével megegyezı hálózati fejlesztéssel 
számol. 
A közúti fejlesztések közül a repülıtér és térsége szempontjából relevánsak az alábbiak: 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı út rekonstrukciója a T1 terminál és a Gyömrıi út között a 
Gyömrıi út Újhegyi útig való szélesítésével együtt. Ez gyakorlatilag a 2x3 sávos pálya 
megvalósítása. 

− M4 fıvárosi bevezetése a repülıtér területétıl északra, délrıl megkerülve 
Rákoshegyet, majd Pesti út (Jászberényi út) mentén a központ felé 

− Külsı keleti körút nyomvonalára a 4-es és 31-es utak közötti szakaszon két változatot 
tartalmaz, csatlakozó szakaszai változatlanok 

− Üllıi út – MÁV ceglédi vonala keresztezésének különszintősítése 
− XVII., Ferihegyi út és Baross utca összekötése 
− XVII., Összekötı út meghosszabbítása új 4-es bevezetésig 
− XVIII., Halomi út – Vecsés Széchenyi utca összekötése 
− XVIII., Alacskai út –Gyál és Vecsés határán haladó az M0 37. sz. csomópontja felé 

vezetı út összekötése 
− XIX., Vak Bottyán utca, XVIII., Fedezék utca összekötésének és hiányzó szakaszának 

kiépítése 
− XVIII., Nefelejcs utca kiépítése a Honvéd utcáig 
− Körvasút menti körút 
− Nagysebességő vasút kiépítése a ceglédi vasútvonal mentén, majd elválva a T3 

terminál érintésével és a T2 terminál délre való elkerülésével 
− FEREX Keleti pu. – Ferihegy T2 terminál között 
− 3-as metró meghosszabbítása a Határ út és T2 között az Üllıi út alatt 
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5.7. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSz) 

(MŐ-HELY Rt.) - 2005. 
Rákosmente Közlekedésfejlesztési akcióterve 
„START 17” Beindítjuk Rákosmentét - 2007. 

 
 
A kerület több terve is tartalmaz közlekedésfejlesztési projekteket, melyek az alábbiak: 

− 4. sz. fıút (távlati autópálya) új fıvárosi bevezetése 
− Külsı keleti körút 
− Tápió menti fıút 
− Ferihegyi út meghosszabbítása a 4-es bevezetésig és összekötése a Baross utcán 

keresztül a Bélatelepi útig 
− Baross utca – Lırinci út összekötése 
− T3 terminál bekötése a közúti hálózatba 
− Nagysebességő vasúti fejlesztés 

 

 
A kerület az egyes tervezett hálózati elemek nyomvonalát további pontosítást követıen tudja 
csak támogatni. Szükségesnek tartja az egyes utak hálózati szerepének, csomópontjainak és 
keresztmetszeti kialakításának tisztázását. A legtöbb kérdés a 4-es út bevezetése és a Külsı 
keleti körút ügyében merült fel. 
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2012. február 14-i három érintett kerületi és a fıváros önkormányzat képviselıi közösen 
egyeztették a 4-es fıút új bevezetése és a Külsı keleti körút nyomvonalát. A tárgyalás 
eredménnyel zárult és a tervezı (Rhorer Ádám Közlekedés Kft.) a kompromisszumos 
nyomvonalnak kívánatos helyét egy áttekintı térképen rögzítette. A további pontosítás már 
csak tanulmánytervi szinten részletes nyomvonal vizsgálat során lehetséges. 
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5.8. XVIII. kerület közlekedésfejlesztési koncepciója (FİMTERV Zrt.) – 2008. 

 
A kerület közlekedésfejlesztési terve a fıváros 2008-2009-ben készült közlekedési 
rendszerfejlesztési terve alapján, annak kerületre való lebontásaként készült el. A repülıtér 
térségi közlekedési kapcsolatai szempontjából meghatározó projektekként az alábbiak 
szerepelnek: 
 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı út 2x3 sávossá fejlesztése  
− Külsı keleti körút 
− M4 autópálya fıvárosi bevezetése 
− Üllıi út – 100-as vasútvonal különszintő keresztezése 
− Alacskai út – M0 összekötés kiépítése 
− Fedezék utca –Vak Bottyán utca útvonal kiépítése 
− FEREX vasúti vonal kiépítése 
− Nagysebességő vasútvonal T3 terminált érintı nyomvonala 

 
A terv részletes forgalmi elemzést tartalmaz a repülıtér környezetére Budapest határán belül. 
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5.9. Ecser településszerkezeti tervének módosítása (Pestterv Kft.) – 2006. 

 
A terv az M0 autóút (távlatban autópálya) építése idején készült. A cél a repülıtér területe és a 
település közötti zóna logisztikai célú igénybevételének helyi jogszabályi elıkészítése volt. 
 
A terv a jelen feladat szempontjából az alábbi közlekedésfejlesztési elemeket tartalmazza: 

− M4 autópálya új fıváros bevezetése, mely az M0-ig gyorsforgalmú útként épül ki, 
majd a logisztikai területen haladva éri el Budapest határát. 

− (A terven „B” változatként szerepel az M4 vasút menti nyomvonala, mely elvezetésre 
került) 

− Tápiómenti fıút, mely Ecser területén a fıváros határa mentén halad a 31-es fıúttól az 
M4 bevezetésig. 
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5.10. Üllı Településrendezési terve (A.D.U. Építész Iroda Kft.) – 2007. 

 
A terv elsısorban állami beruházások területigényét biztosítja, illetve azokhoz kapcsolódó 
települési fejlesztéseket. A tárgyi feladat szempontjából az alábbi hálózati elemek említése 
indokolt: 

− M4 Üllı – Törökszentmiklós 2x2 sávos kiépítése 
− M4 – Üllı Maglódi út különszintő keresztezésével csomópont létesítése a logisztikai 

terület második kijárataként 
− M4 repülıteret északról elkerülı nyomvonalának kiágazása 
− M4 – 4603 jelő út csomópontjának különszintő kiépítése 
− Nagysebességő vasút M4 autópályával közel párhuzamos nyomvonala 
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5.11. Vecsés Településszerkezeti és Területfelhasználási Terve 2010. évi 
módosítása (URBANITAS Kft.) 

 
Vecsést a repülıtér közelsége folytán a legjobban érintik a közlekedési hatások, egyben mind 
a területfelhasználás mind a közlekedési hálózat fejlesztése meghatározó eleme a repülıtér. A 
tervben a legfontosabb a repülıteret és a kapcsolódó logisztikai területeket feltáró fejlesztések 
a következık: 

− BA Zrt. BudCargo bázisa 
− Oskar Airport logisztikai terület 
− 4-es fıút – Ecseri út csomópont kiépítése 
− 3101 jelő út menti logisztikai terület 
− XVIII. kerület Halomi út – Vecsés Széchenyi utca összekötése 
− XVIII. kerület Alacskai út – M0 37. sz. csomópont közötti út kiépítése Vecsés 

területén 
− Üllıi út – 100-as vasútvonal különszintő keresztezése 
− Nagysebességő vasút 4. sz. fıút menti szakasza a T2 terminál és Üllı határa között. 

 
A terv nem tartalmazza a FEREX nyomvonalát Budapest városhatára és T2 között. 
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5.12. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtér és környezete fejlesztési és rendezési 
tanulmányterv (Pestterv Kft. – Város-Teampannon Kft. – Közlekedés Kft.) – 
2011. 

 
A terv az eddig ismertetett projekteken túl újabbakat nem tartalmaz. A tervlapon és a 
szöveges részben is említett fejlesztések az alábbiak: 

− M4 fıvárosi bevezetése 
− Külsı keleti körút 
− Gyömrıi út fıúti helyzetének felülvizsgálata 
− Alacska utca – Vecsés területén új út kiépítésével – összekötése az M0 autóúttal 

(távlatban autópályával 
− Bélatelepi út és 4. sz. fıút összekötése mélyvezetésben a régi futópálya mentén  
− FEREX vasúti fejlesztés 
− Nagysebességő vasút 

 
A terv elsısorban a létesítményt, mint a térség egyik meghatározó településszerkezetet és 
közlekedési hálózatot formáló objektumát vizsgálja, forgalmi elemzést nem tartalmaz, a 
tervelızményekben (országos, megyei, agglomerációs és települési rendezési tervek) szereplı 
hálózat fejlesztésekkel számol. Mint e tekintetben összegzı terv megerısíti azoknak a 
projekteknek a szükségességét, melyek a korábbi tervekben megjelentek. 
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5.13. BUD Future repülıtér fejlesztési program 

 
A Budapest Airport a következı évek fejlesztéseit a „BUD Future” néven futó programba 
foglalta össze. Ennek a közeli jövıben megvalósuló elemei a következık: 

BUD Cargo City két csarnokban elhelyezett 15.000 m2 –es légi áruszállítási bázis 
Hotel Budapest Airport szálloda építése a T2 elıterében 

 
E program részeként már megvalósultak: 

Magyar Posta légipostai elosztó központja 
Sky Count (Égi Udvar) terminál 
 

Mindegyik fejlesztési eleme átrendezi a környék közlekedési kapcsolatait, közülük a Cargo és 
a posta fejlesztés elsısorban az M0 felé növeli a forgalom nagyságát, Sky Court mind 
Budapest, mind a tágabb térség forgalmára növelı hatással van, míg a szálloda fejlesztés – 
mely a légi tranzit forgalomra épül – közúti forgalom növekedést nem okoz. 
 
A többi fejlesztés megvalósulása rövid távon nem várható. A legnagyobb hatást a városhatár 
környéki terület fejlesztése fog indukálni, mely két új közúti csatakozás kiépítését is igényli. 
A T1 környéki területek funkció változása is szükségessé teszi a közúti csatlakozások 
felülvizsgálatát. 
 

 

BUD Future program elemei 
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6. Tervelızmények összesítı értékelése 
 
A feltárt tervelızmények, valamint az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések során 
kialakult azon projektek sora, melyekkel a térség közlekedési hálózat fejlesztése során 
számolni kell. 
 
A projektek három fı csoportra oszthatók: 
 

1. Országos utak és városi fıutak fejlesztése 
 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı út 
− 4. sz. fıút – 100-as vasútvonal keresztezése 
− 4. sz. fıút új nyomvonalon való kiépítése Üllı – M0 – repülıtértıl északra 

vezetve, majd visszakötve a Jászberényi út vonalára 
− Külsı keleti körút 
− Tápió menti fıút 
− 31. sz. fıút tehermentesítı szakasza M0-ig (Maglód elkerülı) 
 
 

2. Helyi jelentıségő fejlesztése 
 

− XVII., Bélatelepi út – Ferihegyi út összekötése 
− XVII., L ırinci út – Baross utca összekötése 
− XVII., Összekötı út meghosszabbítása 
− XVIII., Halomi út – Vecsés Széchenyi utca összekötése 
− XVIII., Alacskai út – Vecsés M0 összekötése 
 
 

3. Logisztikai területek új kapcsolata kiépítés 
 

− BUD Cargo City – Vecsés Ecseri út – 4. sz. út csomópont 
− Üllı logisztikai terület második feltáró csomópont – 4. sz. út csomópont 

 
A közúti fejlesztéseket a következı oldalon látható összesítı térképen jelenítjük meg. 
 

Az egyes projektek megvalósításának elıkészítése különbözı fázisban van, a jelenlegi 
gazdasági recesszió következtében megvalósításuk átértékelés jelenleg folyik, vagy várható.  
A gazdaságban folyó átalakulások az egyes projektek indokoltságát, mőszaki tartalmát, 
funkcióját befolyásolják, így a korábbi elıkészített beruházások idıszakonkénti újraértékelése 
indokolt és szükséges. 
 
Az alábbiakban az egyes fejlesztési elemekrıl rövid összefoglalót adunk, melyben megadjuk 
a fejlesztés fı szakaszpontjait az elıkészítés helyzetét és amennyiben van, a finanszírozási 
hátteret. 
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Projektek összesítı ábrája 
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6.1. Ferihegyi repülıtérre vezetı út 

 
A fıvárosi hálózat mindig kiemelt szereppel bíró eleme volt a Ferihegyi repülıtérre vezetı út. 
A repülıtér megközelítését csaknem egyedül biztosító út folyamatos járhatósága, szolgáltatási 
színvonala mindenkor fontos szempont volt. 
A 4. sz. fıút bevezetı szakaszának e nyomvonalra helyezése következménye volt a 
szerepének változása, immár a tranzit és agglomerációs forgalom számára is kijelölt 
nyomvonallá vált. 
A szerepkörének bıvülése ellenére jelentıs fejlesztése nem történt meg, a burkolat 
szınyegezésén és a T1 és városhatár közötti szakasz 2x2 sávosra való kiépítésén túl 
beavatkozás nem történt. 
A fejlesztés elmaradása következtében mind a csomópontok, mind a folyópálya szakaszok 
korlátosan váltak alkalmassá a megnövekedett forgalom kezelésére.  
A teljes szakasz az alábbi részszakaszokból áll össze, melyek mind önálló problémasorral 
küzd, melyeket egy átfogó a közúti biztonságát elıtérbe helyezı tanulmányban kell 
megvizsgálni. 
 
Ferihegyi repülıtérre vezetı út szakaszai és csomópontjai - Határ út – Budapest 
városhatár között –  

− Határ út és KÖKI terminál közötti szakasz 

− KÖKI terminál és Felsıcsatári út közötti szakasz 
− Felsıcsatári úti (Lakatos utcai) csomópont 

− Felsıcsatári út és Csévézı utca közötti szakasz 
− Csévézı utcai (Ráday Gedeon utcai) csomópont 
− Csévézı utca és Igló utca közötti szakasz 

− Igló utcai (Szemere telep) csomópont 
− Igló utca és T1 terminál közötti szakasz 

− T1 terminál és városhatár közötti szakasz 
 
Feltárt fejlesztések, projektek: 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı út és csomópontjai 

− 4-es - Üllıi út –ceglédi vasútvonal – Ferihegyi repülıtérre vezetı út csomópontja 
− 4-es fıút (autóút) (M4) 

− M4 fejlesztése és fıvárosi bevezetése 
− Külsı keleti (ipartelepi) körút 
− Tápió menti fıút 

− 31-es fıút Maglódot délrıl elkerülı szakasza 
− Logisztikai területek és megközelítésük 

− Települések és kerületek úthálózat fejlesztési tervei 
− Hálózathoz kapcsolódó kiegészítı fejlesztések 

 

A térkép tartalmazza azokat a beavatkozási igényeket, melyek vizsgálatát szükséges 
elvégezni.  
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6.2. 4. sz. fıút 100-as vasútvonal különszintő keresztezése 

 
A megvalósulás elıtti stádiumban lévı projekt része a 100-as vonal rekonstrukciójának, 
fontos hogy a kiépülı változat vegye figyelembe a távlati fejlesztéseket helybiztosításával, 
illetve mőtárgyak bekészítésével. 
A vasúti átjáró kiváltásán túl több megoldandó fejlesztési program is csatlakozik a vasúti 
projekthez, mely a térség logisztikai, kereskedelmi létesítményei, illetve a repülıtér közúti 
kapcsolatait biztosítja vagy javítja. 
 
4-es fıút - Üllıi út – 100-as vasútvonal – Ferihegyi repülıtérre vezetı út térsége  
– Budapest városhatára környezete – 

− MÁV ceglédi vonal és az Üllıi út keresztezése 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı út – Üllıi út csomópont 
− Logisztikai gerincút – Market Centrál (kettıs körforgalom) 

− 4-es fıút és a 400-as fıút csomópontja 
− Repülıtér két új közúti kapcsolata 

 
A felsorolt fejlesztési pontok és szakaszok mind a Ferihegyi repülıtérre vezetı út, mind a 4. 
sz. fıút jelenlegi szakaszán igényként felmerülı fejlesztésekkel összhangban vizsgálandók. 
A területre esik a repülıtér T2 terminálja kötöttpályás megközelítését biztosító vasúti 
(FEREX) és metró fejlesztések nyomvonala. 
A térség ilyen szempontú áttekintése ez idáig nem történt meg, esetleges multimodális 
csomóponttá bıvítése érdekében a további vizsgálatok és tanulmányok szükségesek. 
 

 
Multimodális csomópont elvi sémája 
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6.3. 4. sz. fıút (M4) új f ıvárosi bevezetése 

 
Az országos gyorsforgalmi útfejlesztések között nem szereplı fejlesztés a közel azonos 
idıben készített térségi és fıvárosi tervekben szerepel. A nyomvonal végleges kijelölése még 
nem történt meg. 
 
Az Üllınél a jelenlegi nyomvonalból kiváló 2x2 sávos út az M0 csomópontig, illetve a 
fıváros határáig országos hálózati elem, majd a csatlakozó XVII. és X. kerület területét érintı 
szakaszon a BKRFT-ben szerepel. A korábbi 5.7. fejezetben jeleztük a nyomvonal 
pontosítására irányuló kezdeményezés sikerét, ugyanakkor a belsı Hungária körútig terjedı 
szakaszon kiépítésének szükségességét az egyeztetések során többen vitatták. A projekt 
kritikus szakaszai és csomópontjai: 
 

− M4 – 4-es fıút szétválása Üllı térségében 
− Üllıi (4603 jelő út) csomópontja felbıvítése 

− Új csomópont létesítése Üllı logisztikai területe kiszolgálására 
− M0 csomópont Ecser térségében (bekészítve) 

− A repülıtér és Rákoshegy elkerülése 
− T3 terminál csomópont helybiztosítása 
− Kapcsolat a Külsı keleti körúttal 

− Hungária körútig való továbbvezetés 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezett út több szakaszán merül fel nyomvonalra, ütemezés, 
kiépítési szintre vonatkozó kérdés, a teljes projekt szakaszra vonatkozó vizsgálat készítése 
javasolt. 
 

6.4. Külsı keleti (ipartelepi körút) 

 
A fıváros legkülsıbb győrőjének megvalósítása a Kormány és a Fıváros közötti M0-ás 
győrővel egyidıben meg kellett volna valósulnia. Sajnálatos tény, hogy a korábbi két 
elıkészített szakasz (Nagykırösi út – Ipacsfa utca és Nefelejcs utca – Bélatelepi út) ugyan 
engedélyezési, illetve kiviteli terv szinten elkészült, de a finanszírozást felvállaló projektek 
átalakulása, elmaradása miatt a kivitelezésük nem kezdıdött meg. 
 
A fıváros közútfejlesztései elmaradása, az M0 csaknem teljes kiépülése, illetve a folyamatban 
lévı bıvítése új helyzetet hoz,melyre a még nem véglegesített országos útdíj és a fıvárosi 
dugódíj programok is hatással vannak.  
 
A kerületek közötti (XXIII., XX., XVIII., XVII., XV I.) közúti kapcsolat jelenleg is 
megoldatlan, ugyan a fıváros teherforgalmi korlátozása valamelyest egyesítette a közutat 
pótló jelenlegi hálózati elemek terhelését az igény jelen van és folyamatosan növekszik. 
A közút szerepe, nyomvonala, csomópontjai, kiépítési szintje 10 év elteltével felülvizsgálatra 
szorul, a tervek korszerősítése indokolt. 
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Az út nyomvonalán pontosítandó szakaszok és csomópontok: 
 

− Nyomvonal pontosítás Pestszentlırincen 
− Üllıi úti csomópont 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı úti csomópont 
− Erdın átvezetı szakasz 
− Csévézı utcai csomópont 

− Határ erdı menti szakasz 
− M4 csatlakozás, közös nyomvonalon vezetés 

− Átvezetés Kıbánya Kertváros és Akadémia újtelep között 
 

6.5. Helyi jelentıségő és logisztikai fejlesztésekhez köthetı beavatkozások 

 
A feltárt projektek között több csak kisebb térség problémáját kezelı fejlesztést is feltártunk. 
Ezek között a legtöbb a hiányzó hálózati kapcsolatokat pótló néhány száz méteres útépítés, 
vagy egy-egy új csomópont a csatlakozó útépítéssel.  
 
Ezek közé sorolandó a XVII. kerület területén tervezett három útépítés, melyek szükségessége 
a 4-es új bevezetés paraméterei meghatározása során még módosulhat. 
 
A XVIII. kerület és Vecsés, valamint az M0 közötti kapcsolat szempontjából bír fontossággal 
a fıváros határa mentén települt logisztikai területeket is kiszolgáló két fejlesztés, melyek 
megvalósítása segít a Ferihegyi repülıtérre vezetı út – 4. sz. fıút útvonal nehézjármő 
forgalom alóli mentesítésében, illetve részarányának mérséklésében. 
 
A logisztikai célú két fejlesztés indokoltsága kötıdik az általunk kiszolgálandó logisztikai 
terület betelepülési ütemétıl, illetve az általunk indukált forgalom nagyságától. 
 
A Vecsés területén lévı 4. sz. úton létesítendı csomópont a BUD Cargo City I. ütemében még 
nem szükséges, ugyanakkor az Oscar Airport néven futó, a 4. sz. út Vecsés felıli részén 
megvalósuló fejlesztési terület beépítése sem ismert, így ennek a csomópontnak kiépítése 
rövid távon nem várható. 
 
Üllı határában a logisztikai terület második kijárata szükségessége még nem egyértelmő. A 
jelenlegi – a település közúti kapcsolatát is biztosító jelzılámpás csomópont alulméretezett, 
de relatív kis építési költséggel felbıvíthetı, míg az új csomópont kiépítése a 4. sz. fıút 
autóúti besorolása miatt nagyságrenddel költségesebb.  
Az új csomópont kialakításakor figyelemmel kellene lenni a 4. sz. út új nyomvonalára, mely 
közel ebben a szelvényben válna el a régitıl. 
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7. Ajánlott közlekedési hálózat és a kiépítés ütemezése 

7.1. A közlekedési hálózat javasolt elemei és azok jellemzıi 

A vizsgálatok tárgyát képezı projektek mindegyike bele illeszthetı egy egységes hálózatba, 
így törölni nem javasolunk egyetlen fejlesztést sem. Az egyes fejlesztések elemzése és a 
konzultációkon elhangzott érintett önkormányzatok kikötései következtében néhány esetében 
az eredetitıl eltérı kiépítés javasolt az alábbiak szerint:  
 
Ferihegyi repülıtérre vezetı út 
A repülıtér és környezete Budapest központjával való közúti kapcsolattartás legfontosabb 
hálózati eleme. Fejlesztése a jelenlegi állapota miatt indokolt, a fejlesztés mértéke a többi 
közlekedési hálózati elem függvényében állapítandó meg. Elızetes vizsgálatok ütemezett 
fejlesztés szükségességét igazolják. 

4. sz. fıút – 100-as vasútvonal keresztezése 
A projekt a közeli jövıben a vasút rekonstrukciója keretében meg kell valósuljon, így rövid 
távon számolni kell vele. Megvalósítása a Ferihegyi repülıtérre vezetı úttal együtt jelentısen 
javíthatja a T2 terminál és az agglomeráció közlekedési kapcsolatait a fıváros irányába. 

4. sz. fıút új nyomvonalon való kiépítése Üllı – M0 – repülıtértıl északra vezetve, majd 
visszakötve a Jászberényi út vonalára 
Ennek a hálózati elemnek szükségességét, illetve egyes szakaszai kialakítását, hálózati 
szerepét kell tisztázni, Rákoshegyet elkerülı, a Pesti utat tehermentesítı szerepe kedvezı, 
ugyanakkor a városi autóút jellege nemkívánatos. Megvizsgálandó szükséges-e az Üllı – M0 
közötti szakasz kiépítése, mely ezt a nyomvonalat autópálya bevezetéssé tenné. A Hungária 
körúti csatlakozása a jelenlegi forgalmi viszonyok ismeretében kérdéses. 

Külsı keleti körút 
Az M0 és a tervezett Körvasút sori körút közötti elhelyezkedése, a kerületek közötti közúti 
kapcsolatok, logisztikai és lakóövezeti területeket összekötı szerepe miatt szükségessége 
egyértelmő. Hálózati szerepe és nyomvonala a teherforgalom fıvárosi szabályozása miatt, 
valamint a lakóövezetek kiépülte miatt újra gondolandó. 

Tápió menti fıút és 31. sz. fıút tehermentesítı szakasza M0-ig (Maglód elkerülı) 
Tekintettel arra, hogy szerepük a tárgyi feladatban nem meghatározó, a tervben szerepeltetjük, 
de további vizsgálatát nem folytatjuk. 

Önkormányzati kezdeményezéső helyi közúti kapcsolatok kiépítése 
Annak ellenére, hogy össz-hálózati szerepük kicsi, a programok között szerepeltetjük ezeket a 
fejlesztéseket, mert a vizsgált területen belül vannak és a fıhálózatra hatásuk kedvezı. 

− XVII., Bélatelepi út – Ferihegyi út összekötése 
− XVII., L ırinci út – Baross utca összekötése 
− XVII., Összekötı út meghosszabbítása 
− XVIII., Halomi út – Vecsés Széchenyi utca összekötése 
− XVIII., Alacskai út – Vecsés M0 összekötése 

Logisztikai területeket feltáró utak 
A csomóponti fejlesztések a települések helyi munkahelyek létesítésében szerepet vállaló 
logisztikai cégek megtelepülése miatt fontosak, mellyel a fıvárosba utazók száma csökkenhet. 

− BUD Cargo City – Vecsés Ecseri út – 4. sz. út csomópont 
− Üllı logisztikai terület második feltáró csomópont – 4. sz. út csomópont 
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7.2. Tervezett közlekedésfejlesztési projektek ütemezése  

 
Az egyes projektek elıkészítettsége igen eltérı. A nagyobb forrásigényő és hosszú 
elıkészítést igénylı projektek rövidtávon nem jöhetnek szóba. Közeli megvalósítás csak 
azoknál a beruházásoknál képzelhetı el, ahol a tervek (és engedély) rendelkezésre állnak, 
illetve az nem építési engedély köteles. Egy közlekedési beruházás átfutási ideje a tervezéstıl 
az engedélyeztetésen át a kivitelezéssel együtt 3-5 év, így az ilyen jellegő projektek 
legkorábban középtávra ütemezhetık 
 

projekt megnevezése rövidtáv középtáv hosszútáv finanszírozó 

Fıutak 

Ferihegyi repülıtérre 
vezetı út * 

2x3 sávos kialakítás 
korlát bontással 

mőtárgyak, út  2x2 
sávossá bıvítése 

 Fıváros 

4. sz. fıút – 100-as 
vasútvonal keresztezése 

különszínt kiépítése   MÁV / NIF 

Külsı keleti körút 
Nefelejcs utca – 
Bélatelepi út között 

Nagykırösi út – 
Pesti út között 

teljes szakasz Fıváros 

4. sz. fıút (M4) új nyom-
vonalon való kiépítése 

  
M0 – Pesti út 
között 

Fıváros 

Tápió menti fıút 
Repülıtér és térsége – fıváros elérhetısége szempontjából 
nem releváns projekt 

NFM / NIF 

31. sz. fıút tehermentesítı 
M0-ig (Maglód elkerülı) 

Repülıtér és térsége – fıváros elérhetısége szempontjából 
nem releváns projekt 

NFM / NIF 

Önkormányzati utak 

XVII., Bélatelepi út – 
Ferihegyi út összekötése 

Új út kiépítése a forráshoz jutás függvényében 
Helyi önkor-
mányzatok 

XVII., L ırinci út – Baross 
utca összekötése 

Új út kiépítése a forráshoz jutás függvényében 
Helyi önkor-
mányzatok 

XVII., Összekötı út 
meghosszabbítása 

Új út kiépítése a forráshoz jutás függvényében 
Helyi önkor-
mányzatok 

XVIII., Halomi út – 
Vecsés Széchenyi utca 

Új út kiépítése a forráshoz jutás függvényében 
Helyi önkor-
mányzatok 

XVIII., Alacskai út – 
Vecsés M0 összekötése 

Új út kiépítése a forráshoz jutás függvényében 
Helyi önkor-
mányzatok 

Logisztikai területek feltárása 

BUD Cargo City – Vecsés 
Ecseri út – 4. sz. fıút 
csomópont 

 
Különszíntő 
csomópont 
kiépítése 

 Befektetık 

Üllı logisztikai terület 
második csomópont –  
4. sz. fıút  

 
Különszíntő 
csomópont 
kiépítése 

 Befektetık 

* a metró fejlesztés függvényében az ütemezése módosulhat 
 
Az egyes projektek megvalósítása elıkészítése érdekében a meglévı tervdokumentációk 
áttekintése, korszerősítése indokolt. 
elsısorban a három nagy projekt 

− Ferihegyi repülıtérre vezetı út 
− 4. sz. fıút új nyomvonalon való kiépítése Üllı – M0 – repülıtértıl északra 

vezetve, majd visszakötve a Jászberényi út vonalára 
− Külsı keleti körút 
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Az egyes projektek részletes elemzése során már kitértünk a megalapozó tanulmányok 
szükségességére, e három projekt egymásra hatásának vizsgálatára. 
Elsısorban a Ferihegyi repülıtérre vezetı út esetében szükséges a kötöttpályás közlekedéssel 
való összehangolt fejlesztés vizsgálata, mely a kiépítés mértékét és ütemezését 
befolyásolhatja. 
A 4-es út bevezetése szükségessége, kiépítési szintje és paraméterei szakmai egyeztetéseken 
gyakran felmerül. Indokolt e hálózati elemnek az üllıi elválástól a Hungária körútig történı 
részletes felülvizsgálata. 
 
Már a megvalósítás küszöbén álló projekt, melynek tervei a közelmúltban készültek a 

− 4. sz. fıút – 100-as vasútvonal keresztezése 
csomópontnak, ennek felülvizsgálata szükségtelen. 
 
A Tápió menti fıút és a 31. sz. fıút Maglódot elkerülı szakasza a jelen tanulmány 
szempontjából nem bír jelentıséggel, szerepük a 4. sz. fıút bevezetése során tisztázandó, 
hiszen a fıváros határán kívül csatlakoznak rá. 
 
A helyi önkormányzati hálózati fejlesztések minden nagyobb projekttıl függetlenül 
megvalósíthatók, kétségtelenül kedvezıen hatnak a párhozamos fıutak forgalmi terhelésére. 
 
A logisztikai területeket feltáró csomópont építések a betelepülés függvényében válnak 
szükségessé, így megvalósításuk a gazdasági recessziót követı élénkülés üteméhez köthetı. 
 

  

A projektek ütemezése 
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8. Felhasznált források: 
 
2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása (Váti 
Kht.) 
 
A kormány 122/2011. (VI. 29) Kormány határozata a gyorsforgalmi és fıúthálózat hosszú távú fejlesztési 
programjáról és nagytávú tervérıl. 
 
Pest Megye Területrendezési Terve (Pestterv Kft., Közlekedés Kft.) - 2011. 
 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása (PestTerv Kft.) - 
2011 
 
Budapest Településszerkezeti terve (BVTV Kft.) – 2010 
 
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (FİMTERV által vezetett konzorcium) - 2009. 
 
XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSz) (MŐ-HELY Rt.) - 2005. 
Rákosmente Közlekedésfejlesztési akcióterve „START 17” Beindítjuk Rákosmentét - 2007. 
 
XVIII. kerület közlekedésfejlesztési koncepciója (FİMTERV Zrt.) – 2008. 
 
Ecser településszerkezeti tervének módosítása (Pestterv Kft.) – 2006. 
 
Üllı Településrendezési terve (A.D.U. Építész Iroda Kft.) – 2007. 
 
Vecsés Településszerkezeti és Területfelhasználási Terve 2010. évi módosítása (URBANITAS Kft.) 
 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtér és környezete fejlesztési és rendezési tanulmányterv  
(Pestterv Kft. – Város-Teampannon Kft. – Közlekedés Kft.) – 2011. 
 
Vecsés 3101 jelő út menti területek forgalmi hatásvizsgálata (Közlekedés Kft.) 2006. 
 
100. sz. vasútvonal Kıbánya-Kispest – Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztése 
különszintő csomópont építés a Bp.-Szolnok vasútvonal keresztezésében (Közlekedés Kft.) 2010. 
 
Vecsés, Oskar Airport vállalkozási övezet közterületi közlekedési létesítményeinek megvalósíthatósági 
tanulmánya (Közlekedés Kft.) 2008. 
 
Ferihegyi repülıtérre vezetı út városi fıútként való kiépítése Megvalósíthatósági tanulmányterv (FİMTERV 
Rt.) 1994. 
 
Ferihegyi repülıtér városi, közúti, vasúti közlekedési kapcsolatainak fejlesztése (FİMTERV Rt.) 1999. 
 
Budapest Belváros – Ferihegyi repülıtér között létesítendı gyorsvasút elıtanulmánya (MÁVTI Kft. –
FİMTERV Rt.) 2006. 
 
Ferihegyi repülıtér 1–es terminál térségi kapcsolatrendszerének tanulmánya (FİMTERV Rt.) 2006. 
 
Bud Cargo City 1. ütem engedélyezési és tender tervei – külsı infrastruktúra munkarészek (FİMTERV Zrt.) 
2010-2011. 
 
Bud Cargo létesítésével kapcsolatos közlekedési hatástanulmány (FİMTERV Zrt.) 2010. 
 
Bud Future Program (Budapest Airport Zrt.) 
 
 




