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KIVONAT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYBÓL 
(BUDAPEST XXIII. KERÜLET) 

kezdőszelvény: 75+00, végszelvény: 125+00 
 

3.2.2.1.1 Vonalvezetés  
 
Soroksár állomás bejárati ívéig a jelenlegi vágány mellé kerül bal oldalra elhelyezésre a második vágány 
5,0 m vágánytengely távolságra. A második vágány helye a korábbi kialakításból adódóan biztosított.  
 
Soroksár állomás  
Az átmenő fővágányoknak és a megelőző vágányoknak minimum 80 km/h-val járhatónak kell lenniük. 
A Soroksár állomás - Soroksár-Terminál állomás közötti vasútvonal felé a végponti kapcsolatának 80 
km/h-s közlekedést kell lehetővé tennie kitérő irányban legalább két vágányról. A „Nagy Burma” 
vágányról (Soroksár – Szemeretelep) az állomáson legalább egy peronos vágánynak kell elérhetőnek 
lennie, 40 km/h sebességgel.  
Az állomás baloldalán található, jelenleg rakodási, illetve iparvágány kiszolgálási funkciókat biztosítani 
kell. Egy megelőző vágányok használható hossza legalább 750 m lesz, többi megelőző vágányt a 
geometriailag lehetséges legnagyobb használható hosszal alakítunk ki.  
Az állomás végponti íveinek tervezési sebessége minimum 80 km/h mind a 150 sz. vonalon mind pedig 
a Soroksár állomás - Soroksár-Terminál állomás közötti vasútvonalon a jelenlegi geometria kis mértékű 
módosításával.  
Jelen projekt keretében elvégzendő Soroksár állomás átépítését össze kell hangolni a csatlakozó, 
megelőző szakasz átépítésével a forgalom folyamatos fenntartása mellett.  
 
Soroksár (kiz.) – Dunaharaszti elágazás (kiz.)  
A vonal tervezési sebessége Soroksár állomás végponti ívét követően 160 km/h. A Soroksár állomás - 
Soroksár-Terminál állomás közötti vasútvonal vágányával párhuzamos szakaszon a tervezési 
sebességnek és az ott elhelyezett létesítményeknek megfelelő vágánytengely távolságot és szabadon 
tartandó teret biztosítani kell a bal vágány és a Soroksár-Terminál állomás felé menő vágány között.  
A tervezett második vágány a jelenlegi vágány jobb oldalára kerüljön. Soroksár állomás végponti ívétől 

Dunaharaszti elágazásig 4,20 m vágánytengelytávolságot kialakítva. 

3.2.2.4 Utak, útátjárók  
 
Az útátjárók műszaki megoldása 160 km/h sebességű vasúti közlekedéshez illeszkedik. Ennek 
megfelelően a jelenleg különszintű keresztezések továbbra is különszintűek maradnak. 3 db új 
különszintű átjáró (két gyalogos és egy gyalogos és kerékpáros átjáró) épül a vonalon.  
 
92+27 hm szelvényben közúti aluljáró létesül, azonban csak a vasúti pálya alatti zárt keret a projekt 
része. A csatlakozó „U” keretek külön projekt keretében valósulnak meg.  
 
A vonalszakaszon található átjárók felújításra kerülnek.  
A vonalszakaszon található átjárók listáját és a tervezett beavatkozások összefoglalását a 3. számú 
mellékletben csatoltuk.  
 
3.2.2.5 Magasépítémények, P+R parkolók  
 
Soroksár állomás: A felvételi épület korhű jelleggel felújításra kerül. Perononként perontetők 

létesülnek az utasforgalmi szempontból forgalmas részére. A vágányokon történő átközlekedést új 

gyalogos aluljáró fogja biztosítani, és 1 db. raktárépület bontásre kerül. P+R és B+R létesül. 
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Település  Férőhelyek száma 
(db) P+R  

Férőhelyek száma 
(db) B+R  

Soroksár  10  20  

 

Az új vágány építése miatt több helyen is olyan közelségbe kerülnek lakóingatlanok, amelyek esetében 

kisajátítás szükséges, továbbá a vasútvonal mentén vannak olyan lakóépületek, amelyek 

rezgésterhelését a jelenleg rendelkezésre álló rezgésvédelmi intézkedésekkel (10 dB(v)) sem lehet az 

előírt határérték alá csökkenteni, ezek esetében kisajátítás vagy funkcióváltás javasolt. A kisajátításra, 

vagy funkcióváltásra javasolt ingatlanokat az alábbi táblázatok foglalják össze: 

Területi érintettség: 

Település  Vasúti védősáv miatt bontandó épületek 
(hrsz.)  

Bp. XXIII. kerület  185367, 185368, 185369, 185370, 185371, 
196394/2, 187947/1  

 

Település  Határérték feletti rezgésterhelés miatt 
javasolt kisajátítás (hrsz.)  

Bp., XXIII. kerület  184527, 184540, 184670, 184671, 184686, 
184692/2, 184702, 184705, 185355, 185362-
185366, 196394/2  

 

 

Érintett ingatlanok a Magyar Közlöny alpaján 
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3.5.2 Településrendezési tervek  
 
Budapest XXIII. kerület – Soroksár  
 
Soroksár Kerületi Építési Szabályzatát a 26/2017. (IX.22.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el 
a kerület Képviselő-testülete. A Budapest-Belgrád vasútvonal a kerület nyugati felén fut É-D irányban, 
közel párhuzamosan a Ráckevei (Soroksári)-Dunával. A beavatkozás a vasút és a H6 HÉV vonal 
keresztezésétől délre tervezett. A vasút területe „KÖk-XXIII” besorolású kötöttpályás közlekedési 
övezet. A vasút két oldalát jellemzően „Lke” jelű kertvárosi övezetek határolják. Jelentősebb kivétel ez 
alól Soroksár állomás környezete, ahol települési gyűjtőút, illetve „Gksz” gazdasági kereskedelmi-
szolgáltató, „Mk” keretes mezőgazdasági és „Vi” intézményi területek kísérik a vasút területét. Az ív 
külső oldalától jelentős kiterjedésű „Ek” besorolású közjóléti erdő, majd „Má” általános mezőgazdasági 
területek szegélyezi a pályát. A kerület dél-keleti határához közeledve a vasútvonal keleti oldalán már 
a Bilk és az ahhoz kapcsolódó funkciókat befogadó „K-Log” jelű különleges nagy kiterjedésű, 
szállítmányozási-, raktározási és logisztikai területek következnek.  
A vasúti pálya fejlesztésével kétvágányú vasútvonal jön létre, ahol az egyik vágány a jellemzően a 
jelenlegi vágány nyomvonalán, míg a második tőle keletre vagy nyugatra kitérve épül meg. Északról 
haladva a Soroksági állomás felé a meglévő pályától keletre, míg az állomást követően a meglévő 
vágány tengelyétől nyugatra létesül a másik vágány. A keresztszelvény bővülése és a vonalvezetés 
korrekciója miatt a pálya területigénye mindkét oldalán kisebb-nagyobb mértékben érintheti a 
szomszédos övezeteket. Az állomás északi bevezető oldalán a tervezett vasút területe a Török utcától 
délre, a vágányok nyugati oldalán több helyen érint „Lk” és „Lke” jelű lakóterületeket. Az állomástól 
délre, a pálya nyugati oldalon szintén várható a szomszédos övezetek érintettsége.  
A felvételi épület korhű jelleggel felújításra kerül. Perononként perontetők létesülnek az utasforgalmi 
szempontból forgalmas részére. Soroksár állomás előtt tervezett P+R parkoló „Vt-H” jelű beépítésre 
szánt kiemelt jelentőségű helyi központi terület építési övezetbe esik, míg a B+R tároló a vasút 
területén létesülne. Az átközlekedést új közúti és a peronok elérhetőségét új gyalogos aluljáró fogja 
segíteni.  
 
A tervezett fejlesztés megvalósításához várhatóan módosítani szükséges a helyi építési 

szabályzatot. 

Zajterhelés: 

A vizsgált vonalon távlati állapotban a pályához közelebbi épületeknél a túllépés mértéke 

településenként a következő: 

Település  nappal  éjjel  

Soroksár  0-6,2 dB  0-14,7 dB  

 

határérték túllépés következtében a tervezési terület menti védendő területek egyes részein 

zajvédelmi intézkedésekre van szükség. A zajvédelmi intézkedések hatására a zajterhelésnek meg kell 

felelni a jogszabályban meghatározott határértéknek. Az új vágány építése miatt több helyen is 

megközelíti a nyomvonal lakóingatlanokat, amik zajvédelmi szempontból védendőnek tekinthetőek. 

Az új vágányhoz közeli épületek kisajátításra kerülnek, a védendő (lakó) funkció megszüntetésével, 

emiatt ezeket az épületeket nem vettük figyelembe a vizsgálat során. 
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Soroksár – Kelebia, 150. sz. vasútvonal mentén távlatban szükséges zajárnyékoló falak: 
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Passzív védelem  
 
Az tervezési terület környezetében egyes lakóingatlanok esetén az állomás megközelíthetősége, illetve 

a belátás miatt még várható határérték feletti zajterhelés, ezért itt passzív védelem javasolt a 

következő táblázatban közölt helyeken: 
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Rezgésvédelem: 
 
A távlati időszakban a vasúti szerelvények száma az éjszakai megítélési időszakban (22:00-6:00)  
 
− Soroksár – Dunaharaszti közötti szakaszon 38,  

 
szerelvényre tehető. A biztosított kapacitások és ezáltal a leközlekedtetett vonatok alapján a 

legterheltebb időszak a késő esti 22:00-23:00-ig, valamint a 4:00-6:00 óráig tartó időközök. 

Legforgalmasabb félórában irányonként 1 személyvonat/félóra a reális, ennél sűrűbb követés csak 

kizárás esetén várható - üzemszerű közlekedtetés esetén nem. Tehervonatok esetén a 

legforgalmasabb félórában irányonként 2 vonat/félóra a reális, ennél sűrűbb követés csak kizárás 

esetén várható - üzemszerű közlekedtetés esetén nem. 

A tervezési szakasz alábbi helyszínein javasoljuk beépíteni rugalmas sínágyazatot: 

 

A 15 dB(v)-s rezgéscsökkentést igénylő szakaszokon az alábbi épületek vannak: 

Település  Javasolt kisajátítás vagy funkcióváltás (hrsz.)  

Bp., XXIII. kerület  184527, 184540, 184670, 184671, 184686, 
184692/2, 184702, 184705, 185355, 185362-
185366, 196394/2  

 

FORRÁSOK: 

Környezeti Hatástanulmány (csak a tanulmány): 
https://www.soroksar.hu/uploads/_/originals/5cf6c446-d7c5-4820-858e-b014ed2a1602.pdf  
 
Környezeti Hatástanulmány (teljes anyag, mellékletekkel): 
https://bacs-
filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1784/8659136016145095884/publicLink/BUBE.ZIP  
 
Magyar Közlöny (2021. 34. szám): 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3cfcc4780868d88b2ccb05dabf4f7763fd00c1c8/
megtekintes#;=belgrád  
 
Interaktív tájékoztató térkép (saját készítés, számítógépen javasolt használni): 
http://ter.info.hu/bb_bpxxiii/index.html  

 

https://www.soroksar.hu/uploads/_/originals/5cf6c446-d7c5-4820-858e-b014ed2a1602.pdf
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1784/8659136016145095884/publicLink/BUBE.ZIP
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1784/8659136016145095884/publicLink/BUBE.ZIP
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3cfcc4780868d88b2ccb05dabf4f7763fd00c1c8/megtekintes#;=belgrád
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3cfcc4780868d88b2ccb05dabf4f7763fd00c1c8/megtekintes#;=belgrád
http://ter.info.hu/bb_bpxxiii/index.html

