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Témaválasztás indoklása 

Az egyén helyváltoztatási igénye egyidős az emberiséggel. A közlekedés ezt a 

helyváltoztatást keretek közé helyezi, strukturált rendszerbe foglalja, valamint műszaki 

eszközökkel segíti. A térség-, terület-, településfejlesztés egyik legfontosabb szempontja, 

hogy az adott hely a földrajzi térben hol helyezkedik el, valamint milyen közlekedésföldrajzi 

kapcsolatokkal rendelkezik. A közlekedési hálózat tekinthető egy település „keringési 

rendszerének érhálózataként”, legyen szó kis faluról, vagy milliós lélekszámú 

metropoliszról. A jó településfejlesztőnek tudni kell felmérni, azokat az igényeket, amik az 

adott településen felmerülnek és azoknak megfelelően javaslatot tenni a helyi közlekedés-

infrastruktúra kialakítására, fejlesztésére. 

Szakdolgozatomban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közlekedéshálózatát 

mutatom be. Azért esett a választásom erre a kerületre, mert személyes kötődésem mellett, 

jelenleg a soroksári önkormányzatnál dolgozom, mely munka során sok személyes 

tapasztalatot szerzek a kerület közlekedési problémáiról. Soroksár legutóbbi közlekedési 

koncepciója a 2007. évben készült. Az azóta eltel 12 évben a hazai közlekedési kultúra sokat 

változott, a gépjárművek száma nőtt, valamint a tranzit teheráruforgalom is jelentősen 

emelkedett. A közösségi közlekedésben is változtak az utasigények. Úgy gondolom, hogy a 

kerületnek szüksége van egy új irányvonalra, amely mentén a közlekedésfejlesztés – az 

országos és a fővárosi tervekkel összhangban – el tud indulni a közeljövőben.    

 Soroksár sajátos helyzetben van tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 

területi és települési önkormányzatként működik, vagyis bizonyos, a kerület mindennapjait 

befolyásoló kérdésekben döntési joga van. A kerületi autonóm önkormányzás a fővárosban 

megvalósul, azonban számos, kerületeken átívelő kérdésekbe a kerületi önkormányzatnak 

nincs döntési joga, ilyen például a fővárosi közösségi közlekedés szervezése. Ezt a budapesti 

közlekedésfejlesztés alapproblémájának látom. 

A dolgozatban – a hierarchiának megfelelően – elemzem az európai uniós, az országos, a 

fővárosi, valamint a kerületi közlekedési stratégiákat, koncepciókat, valamint vizsgálom 

azok egymásra épültségét. Továbbá kiemelem a kerület közlekedésfejlesztése 

szempontjából fontos programokat, terveket, amelyek a jövőben megvalósításra kerülnek. 

Szakdolgozatom zárásaként megfogalmazom a saját közlekedésinfrastruktúra-fejlesztési 

terveimet, víziómat.    
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1. Történelmi áttekintés 

Szakdolgozatom első fejeztében röviden ismertetem Budapest Főváros XXIII. kerületének 

történelmét, vizsgálva azt, hogy egy Római-kori limes-település, hogyan vált sváb lakosságú 

mezővárossá, majd a XX. század végére, miként lett a főváros legnagyobb területű kerülete. 

A fejezet második felében a kerület történelmét közlekedés-specifikus kontextusba helyezve 

mutatom be. 

1.1.  Soroksár terület-, és népességfejlődésének áttekintése 

Soroksár egyes kutatások szerint már i.e. I. évszázadban lakott terület volt, erről késő vaskori 

szórványleletek tanúskodnak. A Római-korban Soroksár és a vele szomszédos Dunaharaszti 

települések mezsgyehatárán stratégiai jelentőségű, határmenti erőd húzódott. A legfrissebb 

kutatási eredmények szerint, a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ bővítésére szánt 

területen (déli kerületrész) i.sz. II-V. századi szarmata település maradványait tárták fel a 

régészek. (regeszet.aquincum.hu 2019.01.15) Történészek úgy vélik, hogy a dél-budapesti 

kerületek és a Csepel-sziget északi része a honfoglalás idején is lakott terület lehetett, ennek 

egyik bizonyítéka a közeli Taksony település neve is. Soroksár település első említése egy 

1067. évi adománylevében történt, „Swrwk” néven. Anonymus, magyar királyi krónikás 

említi elsőként a maihoz hasonló hangzású, „Surcusar” elnevezést. Az etimológia szerint a 

szó a „kanyarulat” és „mocsár” szóösszetételből ered, ami valószínűsíthetően az akkori Kis-

Duna-ágra vonatkozott. (KASZA S. 1997) Az Árpád-ház uralkodása alatt a település többször 

is gazdát cserélt. A Soroksáry család, Adony család és Haraszti Ferenc tulajdona is volt. A 

XIV.-XV. században a terület erősen pusztásodott, a falu kiürült. Az Oszmán Birodalom 

hódoltsága idején a terület teljesen lakatlan volt. A település újranépesítése I. Grassalkovich 

Antalhoz, Mária Terézia királyi kamarai tanácsosához, az Újszerzeményi Bizottság 

elnökéhez köthető. 1720. évtől kezdődően németeket telepítettek be Soroksárra, akik első 

sorban a mai Baden-Württemberg tartományból és Bajorország Svábföld régiójából 

érkeztek. A földesúri és megyei adókedvezményeknek köszönhetően a lakosság 1744-ben 

már elérte a 927 főt. (KASZA S. 1997) A falu történelmében mérföldkőnek számított, amikor 

Mária Terézia, 1759-ben mezővárosi rangot adott Soroksárnak, és a település vásár tartására 

jogosulttá vált. A lakosságszám növekedésével szükségessé vált a kor infrastruktúrájának 

fejlesztése is. Ennek keretében megépítették a falu templomát és az első iskola is megnyitotta 

kapuit. Az első népszámlálási adatok alapján 1870-ben 4.726 fő lakott Soroksáron. Hatvan 

évvel később 1930-ban, már 14.387 fő volt a lakosságszám. (KSH, 2019) Ennek legfőbb oka 
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a település fővároshoz való közelsége volt, továbbá olyan infrastruktúra-fejlesztések 

történtek, melyek vonzották a lakosságot. 1872. évben Soroksár nagyközségi rangra 

emelkedett és ez időszakban vált ki a településből Kispest (ma XIX. kerület) és Szentlőrinc 

(ma XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre néven). A svábság a századforduló idején 

is többségben volt Soroksáron. A lakosság mindössze 17,9 százaléka beszélt ekkor 

magyarul. (KASZA S. 1997) A II. világháború után több soroksári lakost elhurcoltak a 

Szovjetunióba kényszermunkára, ún. „málenkij robot”-ra. A legfájóbb esemény a svábok 

1946. évi kitelepítése volt. Soroksárról kb. 5000 főt telepítettek vissza erőszakkal, 

mindenüket hátrahagyva az anyaországukba. 1950. január 1. napján a „Budapest főváros 

területének új megállapításáról szóló 1949. évi XXVI. törvény” alapján Soroksár a 

fővároshoz csatolták, azonban nem önálló kerületként, hanem Pestszenterzsébettel együtt 

lett Budapest XX. kerülete. Társkerületként Soroksárnak több hátránya származott a közös 

önkormányzatból, mint előnye. 1992. szeptember 27. napján a Polgári Szövetség Soroksárért 

Egyesület indítványára népszavazás döntött az elválásról. 1994. december 11. napján 

megtartott önkormányzati választások alkalmával a választópolgárok megválasztották a 

kerület első képviselő-testületét, ezáltal Soroksár Budapest legfiatalabb kerületeként a 

főváros önálló, XXIII. kerületévé vált. A XXIII. kerület lakosságszáma 2018. január 1. 

napján 22.897 fő volt. (KSH 2018) A fővárosban a legalacsonyabb lélekszámú kerület 

Soroksár. 

1.2.  Soroksár közlekedésfejlődésének áttekintése 

Budapest és a Duna közelsége már az ókorban meghatározta a település közlekedési 

szerepét. A római-kori limes részeként a terület fontos határterülete volt a Római 

Birodalomnak. A középkorban a közép-magyarországi észak-dél irányú közlekedés egyik 

fontos települése lehetett az akkori Soroksár. A török hódoltság alatti elnéptelenedés miatt a 

XVI-XVII. században a településnek semmilyen szerepe nem volt az akkori 

közlekedéshálózatban. A svábok betelepítése, a település mezővárosi rangra emelése ismét 

„rárajzolták” a térképre Soroksárt. Az I. katonai felmérés (1780-1784) során készült térkép 

alapján Pestről kiindulva és déli irányban haladva az első település Soroksár. [1. ábra] A 

korabeli térkép a „Markt” jelöléssel jelezte, hogy a település mezővárosi rangú és vásárok 

tartására jogosult. Soroksáron egy É-D-i irányú főutca haladt át, mely délen két irányba 

ágazik el, Dunaharaszti-Taksony, valamint Alsónémedi (Némety) és Ócsa (Ótsa) irányába. 
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A legközelebbi vásár megtartására jogosult település a Soroksártól több, mint 60 kilométerre 

fekvő Dunavecse (Dunawetse) település volt. Már a XVIII. század végi kezdetleges 

úthálózat É-D-i iránya, valamint déli elágazása nagyon hasonló volt a kerületen áthaladó 

főútvonalak jelenlegi nyomvonalával. A II. katonai felmérés (1806-1869) térképszelvénye a 

főút mellet egy keleti irányba, Pestszentlőrinc felé vezető utat is jelöl már. A nyugati irányba 

a térkép jelöli a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágon lévő hajómalmokat. Feltehetően ekkor vízi 

járművekkel biztosított volt a közlekedési kapcsolat a falu, a Molnár-sziget és a Csepel-

sziget között. A 2. ábrán látható, hogy a megépült templom körül kialakult egy beépítetlen 

tér, amely azóta is a kerület központja. A kerület történelmi részének településstruktúrája ez 

időtájban alakult ki. 

1. ábra Soroksár az I. katonai felmérés idején (Forrás: Arcanum DVD) 
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2. ábra Soroksár és környéke a II. katonai felmérés idején (Forrás: Arcanum DVD) 

A III. katonai felmérés (1872-1884) jóval részletesebb az előzőknél. A 3. ábrán átható, hogy 

kialakult a szárazföldi összeköttetés a Molnár-sziget és a faluközpont között, továbbá 

megépültek a vasúti nyomvonalak. 

  

3. ábra Soroksár a III. katonai felmérés idején (Forrás: Arcanum DVD) 
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A hazai vasúti fejlesztések a XIX. század közepétől kezdődtek. Soroksár – köszönhetően 

előnyös közlekedésföldrajzi helyeztének – hamar profitált a hazai vasútépítésekből. 1882. 

december 5. napján nyílik meg a MÁV Budapest-Szabadka közötti vonala (jelenleg 150-es 

vonalszámú), köszönhetően a Szerb Fejedelemséggel kötött megállapodásnak, miszerint a 

két ország egymás között vasúti összeköttetést biztosít. (FRASNYÁK ZS. 2001) Soroksáron két 

iparvágány is elágazott a vasúti fővonalból. A „Nagy-Burma” iparvágány Soroksárt és a 

jelenleg Budapest XVIII. kerület részét képező Szemeretelep állomást kötötte össze. A 

vágánynak fontos szerepe volt már a szabadkai fővonal építésében, tekintettel arra, hogy a 

munkálatokhoz szükséges kavicsot a szemeretelepi bányából szállították. A másik ipari 

vágány a „Kis-Burma” később, a XX. század elején épült és Soroksár állomást, Ferencváros 

rendezőpályaudvarral kötötte össze. Mára mindkét ipari vágány használaton kívüli. A „Kis-

Burma” forgalmát 1983-ban állították le, a pálya nagy részét elbontották, azonban a Soroksár 

és Pesterzsébet határán található építőanyag-telepek kiszolgálására még néhány évig 

meghagyták iparvágányként, a kocsiforgalom a 90-es évek közepén teljesen leállt. 2006 

tavaszán a „Kis-Burma” megmaradt sínpárját is végleg elbontották. (KELLER L. 2006) A 

„Nagy-Burma” vonalat hivatalosan nem zárták be, de forgalom jelenleg nem zajlik rajta. 

Több koncepcióban is szerepel a vasútvonal rehabilitációja, azonban ez a mai napig nem 

történt meg, a pálya pedig erősen hiányos, így forgalomra alkalmatlan. A trianoni határok 

megállapítása után a Budapest-Szabadka vasútvonal magyarországi szakasza Budapest és 

Kelebia között vezetett. A XX. század első felében a vasútvonal nagy forgalmat bonyolított 

le, amely a második világháborút követően teljesen leamortizálódott. Soroksáron is 

lebombáztak egy vasúti felüljárót, melynek pillérjei a mai napig állnak. A villamosított 

pálya, valamint a megnövekedett gépjárműforgalom miatt nem lehetett újjáépíteni a 

felüljárót. A 150-es vonalszámú vasútvonal korszerűsítése a 60-70-es években zajlott. 1977. 

március 5. napján a Magyar Államvasutak a Nemzetközi Beruházási Banktól 5 millió rubel 

hitelt vett fel a vasútvonal villamosítására. (FRASNYÁK ZS. 2001) A villamosított pálya első 

üteme 1978-ban, a teljes vonal villamosítása 1979. december 8. napjára készült el. 

(Elektrotechnika 1980) A rendszerváltás után közlekedéspolitikai szempontból fontossá vált 

a hazai logisztikai hálózat kiépítése. A Magyar Kormány 1996. évi közlekedéspolitikai 

irányainak megfelelően elfogadták a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ Komplex 

Programot, melynek célja magyarországi logisztikai központok fejlesztése, újak építése, 

valamint a kombinált áruszállítás megvalósítása. (68/1996. (VII.9.) OGY határozat) A 

program tervei szerint a Budapest-Józsefváros teherpályaudvar teheráruforgalmát a Soroksár 
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külterületén létesítendő új logisztikai központba helyezik át. A komplexum kiépítése 1996-

ban kezdődött el. Kormányrendeletben foglalt kedvezményekkel próbálták a nemzetközi 

fuvarozókat „átcsábítani” az új központba, a belváros tehermentesítése és a 

környezetterhelés enyhítése érdekében. 2000. évben kiépült a 150-es vasútvonal leágazása 

és a logisztikai központ területére több iparvágány fut be. A vasútállomás hivatalos 

megnevezése „Soroksár-Terminál”. A BILK megépítésével az ország egyközpontúsága 

(Budapest-centrikus térszerkezete) tovább erősödött. (ERDŐSI F. 2005) 

A kerület infrastruktúrájának szempontjából a másik fontos kötöttpályás vonal a H6-os 

jelzésű, ráckevei (252-es vonalszámú) HÉV-vonal. 1887. augusztus 7. napján adták át a 

helyiérdekű vasútvonal első, Közvágóhíd-Soroksár közötti szakaszát, melynek hossza 10 km 

volt. (FRASNYÁK ZS. 2001) A soroksári végállomás a Budapest-Szabadka vasútvonal 

közelében létesült. A hév-vonalat rövid időn belül meghosszabbították a Soroksárral 

szomszédos, Dunaharaszti településig. A teljes, Ráckeve végállomásig tartó vonalat 1892. 

november 6. napján nyitották meg. (FRASNYÁK ZS. 2001) A vonal kihasználtsága 

folyamatosan magas volt, mely indokolttá tette a kétvágányúsítást. A XX. század elején a 

soroksári pályaszakaszt áthelyezték a település központjába, mely összekötötte Soroksár 

északi és déli településrészeit. A villamosüzemre való átállás Budapest-Soroksár 

vonalszakaszon 1910. évben történt meg. A teljes vonal villamosítása pontosan 70 évvel 

később fejeződött be. (FRASNYÁK ZS. 2001) A vonal kihasználtsága a szocializmus idején sem 

változott. A járatot első sorban a munkahelyi ingázók használták, hiszen olyan ikonikus 

gyárakat érintett a HÉV, mint a Fegyver- és Gépgyár, az Autó- és Traktoralkatrész-gyár, a 

szigetszentmiklósi Csepel Autógyár, de a Tököl-Szigetcsép-Ráckeve közötti 

termelőszövetkezeti területeken is áthaladt a vasútvonal. Tekintettel arra, hogy a pálya 

mentén milyen fontos gyárak, ipartelepek voltak, a fővonalnak számos ipari, mellékvágánya 

létesült. 

A kerületi vasúti közlekedésfejlődés mellett fontos bemutatni a közúthálózat fejlődésének 

történetét is. Mint ahogyan azt a korabeli katonai felméréseken látni lehetett, Soroksár egy 

fontos forgalmi csomópont volt, hiszen a Pestről déli irányba vezető út a településen ágazott 

további két irányba. Az egyik útvonal a Duna menti településeket kötötte össze, a másik úton 

keresztül volt biztosított az eljutás Pestről az Alföldre, valamint a déli határvidékre. A ma 5-

ös számú országút már a XVIII. században fontos szerepet töltött be az országos 

úthálózatban, összekötve Soroksárt, Ócsát, Örkényt és Kecskemétet. Az út nyomvonala a 

1930-as években megváltozott és Soroksárt nem Ócsával, hanem Alsónémedivel, Sárival 
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kötötte össze és onnan vezetett tovább Örkény, valamint Kecskemét irányába. Az új 

nyomvonal azonban az út jelentőségén és kihasználtságán nem változtatott. A 1935. évben 

az út az 1-es vonalszámot kapta, ugyanis a Bécs-Budapest útvonal, Belgrád irányú 

folytatásaként jelölték. Egy évvel később a hazai úthálózat újra számozásakor kapta meg az 

5-ös számot. A főváros lakosságszámának gyarapodása, a „Nagy-Budapest” kialakulása 

tovább növelte az útvonal jelentőségét. Már a 70-es években az újságok dugókról és 

megnövekedett menetidőkről adtak hírt, ezért szükségessé vált külön szintű keresztezések 

telepítése, mely a ráckevei HÉV-vonal felett áthaladnak. (Pest Megyei Hírlap 1976.12.24) 

A kerületben található mai GOH-felüljárónak (Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út) 

nevezett külön szintű kereszteződést 1976. decemberében nyitották meg a forgalom 

számára. (Pest Megyei Hírlap 1976.06.20) A kerületből a dél-nyugatai irányba kitérő, a 

Duna bal parti településeit összekötő út az 51-es vonalszámot kapta. A kilencvenes évek 

elején az 51-es utat közvetlenül rácsatlakoztatták az M0-ás autóútra. A Soroksárról 

Dunaharasztiba és Taksonyba vezető út az 510-es számjelzést kapta. A kerület jelenlegi, 

előnyös közlekedésföldrajzi helyzete nagyban köszönhető a fővároskörnyéki gyorsforgalmi 

úthálózat kiépítésének. A M5 autópálya fővárosi bevezető szakaszának építése 1984. évben 

kezdődött meg. Az első szakaszt egy évvel később adták át Budapest és Ócsa között, mely a 

fővárosi bevezető szakaszán érintette - az akkor még XX. kerület - Pesterzsébet-Soroksárt. 

Az autópálya teljes Röszke-Horgos, magyar-szerb határátkelőig tartó kiépítésére közel 

harminc évet kellett várni. Az M0 autóút első, 1990. évben átadott szakasza is érintette a 

kerületet. Az út a 6-os számú főutat kötötte össze az M5-ös autópályával. Az M0-ás körgyűrű 

keleti szektorának teljes, a 11-es főútig vezető szakaszának kiépítése 2008. évben fejeződött 

be. (OLÁH Z. 2008) Soroksár-Dunaharaszti határától az M0-as autóút régi, az M5-ös 

autópályába becsatlakozó szakaszát M51-es vonalszámra számozták át, ugyanis Soroksártól 

délebbre, új nyomvonalon építettek ki az M0-s délkeleti szektorát. Soroksár és a kerület 

nyugati szomszédja, Csepel közötti közlekedés a Ráckevei (Soroksári)-Duna miatt kizárólag 

vízen valósul meg. 1958. évben a Fővárosi Kishajózási Vállat indította meg a Soroksár, 

Molnár-sziget – Csepel, Királyerdő közötti kompforgalmat. (FRASNYÁK ZS. 2001) 2014. évtől 

a fővárosi közlekedési eszközök egységes számozása után, D14-es jelzésű menetrendszerinti 

járatként közlekedik a komp. Soroksár kerékpárút-hálózatának fejlesztésére 2006-2008. 

évben került sor. A kerületben a Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág, valamint a „Kis-Duna-ág” 

mellett kiépített kerékpárútat 2008. év nyarán adták át, mely nyomvonal az EuroVelo 6 

jelzésű összeurópai kerékpárút-hálózat tagjává vált. (Sorksári Hírlap 2008.06.27) 
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2. Soroksár közlekedésföldrajzi helyzetelemzése 

A következő fejezetben ismertetem a kerület közlekedésföldrajzi helyzetét, szerepét a 

nemzetközi és a hazai közlekedési infrastruktúra-hálózatban. Bemutatom továbbá a kerületi 

közlekedés jelenlegi helyzetét közúti, vasúti és egyéb alternatív közlekedési útvonalak 

szerint, kiemelve a Soroksári közlekedés problémás gócpontjait. A kerületi 

tömegközlekedés-hálózat állapotát és kihasználtságát utasszámmérési adatok segítségével 

elemzem. 

2.1.  Soroksár helyzete a nemzetközi és hazai közlekedéshálózatban 

Soroksár kedvező földrajzi fekvése mind a nemzetközi, mind a hazai közlekedési 

infrastruktúra-hálózat szempontjából előnyös. A főváros déli „kapujaként” a kelet-közép-

európai régió egyik fontos közlekedési csomópontja a kerület. A kerületet érintik a 

transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) útvonalai. Az 1989. december 8-9. között 

megtartott strasbourgi csúcson az Európai Közösség állam- és kormányfői elfogadták a 

transzeurópai hálózatok (TEN) alapelveit, melynek jogi alapjai az 1992. évi Maastrichti 

Szerződésben rögzítettek. Az európai országhatárokon átívelő infrastruktúra-hálózat a 

közlekedés mellet a távközlési (eTEN) és az energetika (TEN-E) is kiterjedt. A Páneurópai 

Közlekedési Folyosók kijelöléséről szóló döntés 1994-ben született meg. (NOVÁK É. 2008) 

A kijelölt folyosók célja, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat nyúljon túl az Európai 

Unió akkori határain és a kelet-közép-európai és a kelet-európai térség is váljon a hálózat 

részévé. Az ún. „Helsinki- folyosókat” az 1997. évi helsinki konferencián jelölték ki, 

összesen tíz folyosót. A cél az személy- és áruforgalom hatékony, gazdaságos szállítása, 

mely az egész európai térség versenyképességének javulásához, gazdaságának 

növekedéséhez vezet.  
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4. ábra Helsinki folyosók és a TEN-T hálózat elemei Magyarországon 

Forrás: Közlekedéstudományi Intézet http://www.kti.hu/wp-content/uploads/2018/11/10_a02_5-110__on.jpg  

Magyarországon a tíz közlekedési folyosóból három közúti-vasúti és egy vízi folyosó halad 

át. [4. ábra] Soroksár gyorsforgalmi úthálózatának elemei is részei a TEN-T-hálózatnak.  

 IV. folyosó: Drezda – Prága – Brno - Pozsony - Győr – Budapest – Arad – Craiova 

– Szófia – Plovdiv - Isztambul 

A folyosó az M1-es autópályán keresztül éri el a fővárost, ahonnan az M0-ás déli 

szektora biztosítja az összeköttetést az M5-ös autópályával. Az országhatárt az M43-

as autópályán keresztül éri el.  

 V. folyosó: Velence- Trieszt – Ljubljana – Maribor – Budapest – Ungvár – Lviv – 

Kijev 

o V/B folyosó: Fiume – Zágráb – Budapest 

A fővárost az M7-es autópályán keresztül éri el, a Budapest déli és keleti 

résznek eléréséhez a forgalom az M0 körgyűrűn halad keresztül.  

o V/C folyosó: Ploče – Szarajevó – Eszék – Budapest 

A fővárost az M6-os autópályán keresztül éri el, a Budapest déli és keleti 

részének eléréséhez a forgalom az M0 körgyűrűn halad keresztül.  

 X. folyosó: Salzburg- Ljubljana – Zágráb – Belgrád – Niš – Szkopje – Szaloniki 

o X/B folyosó: Budapest – Újvidék – Belgrád 

A folyosó mind közúton, mind vasúton érinti a kerületet. A fővárosból a 

szerb országhatárt az M5 autópályán keresztül, Röszke határátkelőnél éri el. 

http://www.kti.hu/wp-content/uploads/2018/11/10_a02_5-110__on.jpg
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A MÁV 150-es vonalszámú Budapest-Kelebia vasúvonal a X/B folyosó 

része. 

A VII. folyosó magyarországi szakasza a Duna teljes vonala. Tekintettel arra, hogy ez egy 

vízi folyosó, mely nem érinti a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágat a kerület közlekedésére csak 

közvetett, első sorban áruszállítási hatása van. A Csepel-Szabadkikötő teherhajó-

kikötőállomás Soroksár-Terminállal közvetett vasúti kapcsolattal rendelkezik. A kikötőből 

iparvágány biztosítja a ráhordást a 150-es vasútvonalra, vagyis a X/B folyosóra.  

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége által meghatározott európai úthálózat több útvonala is 

érinti Soroksárt, ezek az M0-ás és M51-es autóút és az M5-ös autópálya kerületi szakaszai, 

melyek az európai úthálózatban a E60 (Brest-Irkestam), E71 (Kassa-Split), valamint az E75 

(Vardø-Sitia) útvonal részei.  

A nemzetközi személy- és áruforgalomban fontos kiemelni a kerület és a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér közelségét. A reptérről a belváros irányába történő forgalom a 

Ferihegyi reptérre vezető gyorsforgalmi úton történik és nem Soroksáron keresztül, azonban 

a déli és nyugati országrészek eléréséhez már igénybe kell venni a kerületet is érintő 

gyorsforgalmi úthálózatot. Soroksár és a reptér között vasúti kapcsolat nincs. Megjegyzem, 

a főváros egyetlen, az ország legforgalmasabb reptéri terminálja egyáltalán nem rendelkezik 

vasúti kapcsolattal. Kizárólag a használaton kívüli, 1-es terminál közelében van vasúti 

megállóhely, amely az indulási és érkezési terminálokra való eljutást nem segíti. A ferihegyi 

reptér teheráru-forgalma évről évre növekvő tendenciát mutat. (SZÁSZ P. 2018) A soroksári 

logisztikai központnak ez inkább konkurenciát jelent, de a jövőre tekintettel célszerű lenne 

megvizsgálni egy közös légi-közúti-vasúti (trimodális) kapcsolat lehetőségét közvetlenül a 

két egység között. 

A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat fővároscentrikus. A hazai autópályahálózat 

legfontosabb útjai közötti kapcsolat az M0-ás körgyűrűn keresztül biztosított. A 

gyorsforgalmi úthálózat mellett a hazai vasúti hálózat is Budapest-központú. A 

legforgalmasabb vasúti fővonalak a fővárosi fejpályaudvarokból indulnak. A 

fővárosközpontú térszerkezet mind a gyorsforgalmi, mind a vasúti közlekedésben 

megnehezíti az ország kelet-nyugati irányú közlekedését, ugyanis a két országrész közötti 

forgalom kizárólag a főváros érintésével biztosított. Soroksár szerepe a hazai 

közlekedéshálózatban kiemelt, tekintettel arra, hogy több gyorsforgalmi út és egy vasúti 

fővonal is áthalad a XXIII. kerület közigazgatási területén. 
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2.2.  Közúti közlekedés 

A közutak igazgatásról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § alapján a közutakat az 

alábbiak szerint csoportosítjuk [5. ábra]: 

A. Állami tulajdonban lévő közutak, melyek az országos közúthálózatba 

tartoznak 

a. gyorsforgalmi utak (külterületi, belterületi) 

I. autópályák 

II. autóutak 

III. gyorsforgalmi utak csomóponti elemei 

b. főutak (külterületi, belterületi) 

I. elsőrendű főutak 

II. másodrendű főutak 

c. mellékutak (külterületi, belterület) 

I. összekötő utak 

II. bekötőutak 

III. állomáshoz vezető utak 

IV. gyorsfogalmi utak pihenőhelyi útjai 

V. egyéb országos közutak (csomóponti ágak, parkolóhelyi utak és 

kerékpárutak) 

B. Önkormányzatok tulajdonába lévő közutak, melyek a helyi közúthálózatba 

tartoznak 

a. belterületi közutak 

I. belterületi gyorsforgalmi utak 

II. belterületi elsőrendű főutak 

III. belterületi másodrendű főutak 

IV. gyűjtőutak 

V. kiszolgáló és lakóutak 

b. külterületi közutak 

c. kerékpárutak 

d. gyalogutak és járdák 

Az állami és az önkormányzati tulajdonú közutak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (2) a) pontja alapján a nemzeti vagyonba tartoznak. A közutak tulajdonosi 

szempontú csoportosításánál meg kell említeni az ún. magánutakat, valamint a közforgalom 

számára megnyitott területeket, melyek szintén részei az úthálózatnak, azonban nem, vagy 

csak részben tartoznak a nemzeti vagyonba.  

Magyarország úthálózat-sűrűsége 2,2 km/km2. (Magyar Közút, 2018) Budapest XXIII. 

kerület úthálózatának sűrűsége az országos átlag közel két és félszerese, 5,3 km/km2. 
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5. ábra Soroksár közúthálózata útkategóriák szerint (saját szerkesztés 2019) 
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6. ábra Soroksár közúthálózata kezelői jogkör alapján (saját szerkesztés 2019) 
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2.2.1. Gyorsforgalmi utak, főutak 

Autópályák, autóutak 

Soroksár kiváló közúti infrastruktúra-hálózatának köszönhetően több gyorsforgalmi 

útkapcsolattal rendelkezik, melyek a kerület déli és keleti szektorán haladnak végig. Az 

autópályák, autóutak a kerület gyors elérését biztosítják, egyúttal a legnagyobb 

forgalomterhelést is jelentik. Figyelemmel arra, hogy ez a forgalom Soroksár külterületét 

érinti – a belvárosba irányuló, áthaladó forgalom kivételével – a belterületi részeket nem 

terheli. A kerület déli szektorát érinti az M0-ás körgyűrű egy szakasza. A körgyűrű biztosítja 

az összeköttetést az 1-es számú főút és a 11-es számú főút között, egy háromnegyednyi 

körcikkely formában, ezáltal részben megvalósítja a főváros gyorsforgalmi körgyűrűjét. A 

Budapestről kiinduló autópályák mindegyike érinti az M0-ás autóutat. A Soroksárt érintő 

szakasza az 51-es főútra, az M51-es autóútra, valamint az 5-ös számú főútra biztosít 

csatlakozást a kerület közigazgatási határán belül. Jelentőségét tovább emeli, hogy a 

körgyűrű mellett található a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ, valamint a 

Waberer’s, hazánkban piacvezető, de nemzetközi szinten is magasan jegyzett logisztikai, 

áruszállítási cégcsoport logisztikai központja. Az M51-es autóút az M0-ás régi, a soroksári 

leágazást az M5-ös autópályával összekötő szakasza. Az M51-es autóút teljes hosszában 

Soroksár közigazgatási határán belül halad. A korábbi tervek alapán a körgyűrű keleti 

szakasza az M51-M5 csomóponttól haladt volna tovább, és a Ferihegyi reptér alatt alagútba 

vezették volna a forgalmat, ez azonban sosem valósult meg. Az M0-ás keleti szektorának 

2005-2008 közötti bővítésé során az M0-M5 csomópontot délebbre, Budapest közigazgatási 

határán kívül, Gyál külterületén alakították ki, ezáltal a „régi M0-ás” Soroksár és M5 közötti 

szakasza feleslegessé vált. Ennek ellenére egyfajta gyorsforgalmi „egérútként” funkcionál 

az M5-M0 között. Az M51-es autóút használatával egy közel 6 kilométeres M5-ös 

autópályaszakasz váltható ki a körgyűrű déli szektorából a M5-ös fővárosi bevezetőútjára 

(Nagykőrösi út) és ellenkező irányba történő haladás esetén. Az M5-ös autópálya kiemelt 

jelentőségű útvonal az országon belüli észak-déli irányú gyorsforgalmi közlekedésben. A 

fővárost, Kecskemétet és Szegedet köti össze, valamint Szerbia felé Röszkénél csatlakozik 

a szerbiai autópályához. 
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7. ábra Soroksár területét érintő gyorsforgalmi utak napi átlagos egységjárműszáma és kihasználtsága 

(Forrás: A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2017 (2018) – Magyar Közút Nonprofit Zrt.) 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2018. júliusában 

elkészített, a 2017. évre vonatkozó az országos közúthálózat átlagos napi forgalmának 

összesítő táblázatai alapján megállapítható, hogy Budapest XXIII. kerületén áthaladó 

gyorsforgalmi utak napi áltagos forgalma jelentős. [7. ábra] Az M0-ás autóút soroksári 

szakasza az 5-ös számú főút rácsatlakozásáig közel 100 százalékos, onnan a keleti szektorra 

vezető autóútszakaszon 121 százalékos kapacitás-kihasználtságú, vagyis több mint 

egyötödével meghaladja a napi átlagforgalom az autóút kapacitását. Az M5-ös autópálya 

kerületi szakaszának kihasználtsága szintén magas. 98 százalékos a kihasználtság az 

autópályán Pesterzsébet-Soroksár határától az M51-M5 csomópontig, onnantól a kerület déli 

közigazgatási határáig a napi átlagos egységjárműszám felére csökken. Ez köszönhető az 

általam korábban leírt, M51-es autóút „egérút” funkciójának. Az M51-es autóút 

kihasználtsága közepes. A főváros határán kívüli M5-M0 csomópont után (déli irányba 

haladva) az M5-ös autópálya kapacitás-kihasználtsága újra emelkedik. Soroksár közúti 

infrastruktúra-hálózatában a gyorsforgalmi utak elsősorban átmenő forgalmat generálnak. 

Az autópályák, autóutak műszaki paramétereire, felszereltségére, kialakítására szigorú 

előírások vannak, ezért az átmenő forgalom a magas kihasználtság ellenére zavartalanul 

halad, torlódás, dugó kizárólag útlezárások, balesetek alkalmával alakulnak ki. Az M5-ös 

autópályán az agglomerációból a fővárosba irányuló forgalom jellemzően a reggeli csúcsidő 

idején magasabb, a délutáni órákban a Budapestről kivezető forgalom jelentősebb.  

A hazai autópályák 1990-es évek közepétől díjkötelesek, a 2015. január 1. napján 

bevezetésre került megyei matricarendszer a díjköteles gyorsforgalmi útszakaszok körét 

kibővítette. (hvg.hu 2014.12.31) Az M0-ás autóút 1-es főút és M5-ös autópálya közötti 

szakasza továbbra is díjmentes maradt, az M51-es autóút, valamint a körgyűrű M5-M4 

közötti szakasza azonban díjköteles lett. A kerület közúti közlekedésére ez negatív hatással 
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bírt, ugyanis a díjköteles gyorsforgalmi utakat sokan Soroksáron és a többi külső kerületen 

keresztül kerülték ki.   Kiemelném a M51-es autóút forgalmi adatát, mely a 2011. évi adatok 

szerint napi átlagban 47 ezer egységjármű, ezzel szemben a 2017. évben alig haladta meg a 

32 ezer egységjárművet. Az utakon közlekedő autók száma az eltelt nyolc évben nem 

csökken. Valószínűsíthető, hogy a különbözet inkább Soroksár belterületén keresztül kerüli 

ki a díjköteles útszakaszokat. Az elmúlt évek tapasztalati alapján elmondható, hogy a megyei 

matrica rendszer a legtöbb megyében bevált, így Pest megyében is. Budapest és az 

agglomeráció között rendszeresen közlekedőknek mindenképpen előnyös, hogy az autóutak 

mellett autópályákat is használhatják a megye közigazgatási határa utáni első lehajtási 

lehetőségig. 

Elsőrendű, másodrendű főutak 

Az állami tulajdonú és kezelésű közutak Soroksár területén az előzőkben vizsgált autópálya- 

és autóútszakaszok. Minden egyéb kerületi közút önkormányzati tulajdon és a helyi 

közúthálózatba tartozik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13. § (1) pontja alapján „a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: […] 

2. településüzemeltetés ([…], a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása)”. Budapest önkormányzati rendszere kétszintű, melyben megkülönböztetjük 

Budapest Főváros Önkormányzatát, mint területi és települési önkormányzatot, valamint a 

fővárosi kerületek önkormányzatait, mint települési önkormányzatokat. Az Mötv. 23. § (4) 

bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen „törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben 

fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési 

csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint 

ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a 

forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés”.  

A főutak bemutatásnál meg kell említeni, hogy Soroksár a főváros XXIII. kerületeként 

sajátos helyzetben van a területén található közutak tulajdonosi és kezelői jogosultságának 

tekintetében. A Budapest közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi 

XLIII. törvény meghatározza Soroksár, mint Pesterzsébettől függetlenedett, önálló kerület 

határait, ezzel egyidejűleg az addigi közös önkormányzati tulajdonban lévő, Soroksár 

közigazgatási határain belül található közterületek Budapest Főváros XXIII. kerület 
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Soroksár Önkormányzatának tulajdonába kerültek. A kerületi tulajdonban álló közterületek 

mellett Soroksáron belül vannak az állam és a főváros tulajdonú közterületek is. [8. ábra]  

 

 

8. ábra Nemzeti vagyonba tartozó közterületek tulajdonosi szerkezete (saját szerkesztés 2019) 

A tulajdonjog és a kezelői (vagyonkezelői) jog több esetben elkülönül egymástól. A 

kerületen áthaladó a Magyar Állam tulajdonában lévő utak felett a kezelői jogot a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. gyakorolja. Ide tartoznak az előzőkben bemutatott autópályák, autóutak 

és azok műtárgyai. A fővárosi tulajdonban álló közterületek felett a tulajdonosi jogokat 

Budapest Főváros Önkormányzata, a kezelői jogkört a Budapest Közút Zrt. gyakorolja. A 

Soroksár Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek felett, mind a kezelői, mind a 

tulajdonosi jogkört a helyi önkormányzat gyakorolja. A tulajdonosi-kezelői jogkörök 

helyzetét némiképpen bonyolítja, hogy vannak olyan kerületi közterületek, melyek ugyan a 

kerületi önkormányzat tulajdona, azonban az üzemeltetése, fenntartása - a Fővárosi 

Önkormányzaton keresztül - a Budapest Közút Zrt. feladata. [6. ábra] A Fővárosi 

Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 

432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet határozza meg az ilyen „vegyes” közterületeket. A 

rendelet alapján sugár- és gyűrűirányú közutak, melyek az országos közúthálózat 

gyorsforgalmi úti és főúti elemeinek a főváros területén belüli összeköttetést biztosítják, 

valamint Budapest területét érintő kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben 

fontos szerepet játszó főútvonalat állnak a fővárosi önkormányzat kezelésében. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 5. számú főút teljes fővárosi szakasza (Ócsai út – 

Grassalkovich út – Helsinki út – Soroksári út), valamint a 510. számú főút Haraszti út 

elnevezésű szakasza a főváros közigazgatási határáig fővárosi kezelésű, annak ellenére, 

hogy ezek az utak csak részben állnak a főváros tulajdonában. Fontos kiemelni, hogy a 

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képezik a kerületben található gyalogos-, 

kerékpároshidak, közlekedési felüljárók, gyalogosaluljárók, valamint a Molnár-szigetre 
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vezető közúti híd is. Soroksár területén kiemelt forgalmú útnak minősített útszakaszok, 

elsősorban a közösségi közlekedés által használt útvonalak, melyek a soroksári 

önkormányzat tulajdonában állnak, de fenntartásuk, üzemeltetésük a Budapest Közút Zrt. 

feladata. A 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet néhol kissé pontatlan. A XX.-XXIII. kerület 

határán lévő Köves út Soroksár közigazgatási határán belül helyezkedik el, a Soroksári 

Önkormányzat tulajdona, a rendelet mégis XX. kerületi útként kategorizálja.  

A kerületi közlekedés szempontjából a legfontosabb útvonal a 5. számú elsőrendű főút. A 

főútvonal a fővárosból, a Budapest, Clark Ádám téri „0” kilométerkőtől indul és a kerületet 

a XX. kerületi Helsinki út folytatásában éri el. A Helsinki út, a Grassalkovich Antal út, 

valamint az Ócsai út az 5. szám főút soroksári szakasza. Külön szintű keresztezésekkel 

elérhető az M51-es autóút, valamint az M0-ás autópálya. Mind személygépjármű, mind 

tehergépjármű forgalma jelentős. Az út egyfajta „déli kapuja” a fővárosnak és a fővárosi 

agglomeráció több települését (Alsónémedi, Dabas stb.) érinti. Az M5-ös autópályával közel 

párhuzamosan halad Kecskemét, Szeged, Röszke útirányon át. Soroksár központját 

elhagyva, a Grassalkovich Antal útról délnyugati irányba történő kitéréssel érhető el a 

Haraszti út, mely az 510-es jelzésű másodrendű főútvonal kerületi szakasza. Az 510-es út is 

fontos agglomerációs településeket köt össze a fővárossal. Dunaharaszti, Taksony, valamint 

a szigethalmi Taksony vezér-híd is erre az útra csatlakozik a Csepel-szigetről. Az út déli 

végpontja a Dunavarsány külterületén található 510-es és 51-es út kereszteződése. A 

Haraszti út személygépjármű-forgalma jelentős az agglomerációból ingázók miatt. 

Tehergépjármű-forgalom ezen az útszakaszon tiltott. Az 51-es út Budapest közigazgatási 

határától a Duna bal partján lévő településeket köti össze Kalocsa, Baja érintésével és 

Szerbia felé az országhatárt Hercegszántónál éri el. Ez a másodrendű főút közvetlenül nem 

található a kerület közigazgatási határán belül, csak egy ráhordó körforgalom érinti 

Soroksárt. Az M0-ás déli szektorára történő ráhordása miatt közvetett hatásása van a kerület 

közlekedésére. Az 51-es út Taksony-Dunaharaszti irányból az 510-es út, Alsónémedi 

irányából az 5-ös út alternatívája az M0 körgyűrű és onnan főváros elérésére, ezáltal 

bizonyos szempontból tehermentesíti a kerület főútvonalait. 
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9. ábra Első- és másodrendű főutak Soroksár közigazgatási határánál mért átlagos napi egységjármű-forgalma 

Forrás: A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2017 (2018) – Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 A Magyar Közútkezelő Nonprofit Kft. forgalomszámlálási adatai nem terjednek ki a kerület 

közigazgatási határán belül haladó főútszakaszokra. Figyelemmel arra, hogy Soroksár a 

főváros déli határkerülete, a főutak első forgalomszámlálási pontjainak adataiból 

következtethetünk a kerület forgalomterhelésére. [9. ábra] A 5-ös számú főút Budapest 

közigazgatási határánál (Soroksár-Alsónémedi) mért átlagos napi forgalma 9.798 

egységjármű. Ez az érték viszonylag alacsony, melynek oka az, hogy a mérési pont az 5-ös 

főút és az M51-es autóút, valamin az 5-ös főút és az M0-ás körgyűrű keresztezésétől délre 

található, ezáltal a Soroksárról a gyorsforgalmi utakra, valamint a gyorsforgalmi utakról a 

kerületen át közlekedő egységjárművek számát nem tartalmazza. Az 51-es számú 

másodrendű főút kihasználtsága a főváros közigazgatási határánál és Dunaharasztinál 

rendkívül magas, 146 százalék. A közúthálózat struktúrájából adódóan, az 51-es utat sok 

jármű az M51-es autóútról Soroksáron keresztül éri el, mely az M5-ös autópálya és az 5-ös 

számú főút soroksári szakaszának is jelentős forgalmat generál. Az 510-es számú 

másodrendű főút Soroksár és Dunaharaszti határánál mért adatok alapján jó kihasználtságú. 

Figyelemmel arra, hogy az 510-es út a Grassalkovich Antal útra hordja, vagy onnan vezeti 

le a forgalmat, a napi átlagos 15.464 egységjármű jelentős része a Grassalkovich Antal úton 

is közlekedik. A főváros, ezáltal Soroksár területén végzett forgalomszámlálási adatok nem 

álltak rendelkezésemre. A 160/2016. (II.17.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott ITS 

BUDAPEST 2020 (Integrált Településfejlesztési Stratégia) tartalmaz egy 2011. évben a 

Közlekedés Kft. által készített közúthálózati forgalomterhelés térképet. A mérési adatok 

alapján az Ócsai út (5-ös főút) átlagos napi forgalomterhelése 15 ezer egységjármű, a 

Grassalkovich út (5-ös főút az 510-es főút kereszteződése után) 24 ezer egységjármű. 
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Tekintettel arra, hogy a hazai utakon futó autók száma 2012. évtől folyamatosan növekszik, 

a kerületi forgalom is rohamosan nő. (Portfólió 2018.09.19) 

A kerületen áthaladó első- és másodrendű főútvonalak bonyolítják a Soroksár belterületén 

áthaladó legnagyobb forgalmat, ezáltal több olyan közlekedési csomópont is van, ami lassítja 

az áthaladó forgalmat, mind észak-dél, mind nyugat-kelet irányból. A Helsinki út – 

Grassalkovich út találkozásánál található szintbeli kereszteződés és HÉV-átjáró jelentősen 

megakasztja a kerület áthaladó forgalmát első sorban a reggeli csúcsidőszakban. A 

jelzőlámpás kereszteződés a Helsinki út szervízútján található ipari egységek elérhetőségét 

biztosítják, ennek szempontjából lenne szükséges optimalizálni a lámpabeállításokat. A 

Grassalkovich Antal út – Rézöntő utcai, a Hősök terei szintbeli kereszteződések és HÉV-

átjárók jelzőlámpája a reggeli csúcsidőben lassítják a kerületből a belváros felé irányuló 

forgalmat. Az 5-ös út soroksári szakasza az északi kerülethatártól a GOH-felüljáróig 2x2 

forgalmi sávos. A felüljáró után az 5-ös út további szakasza (Grassalkovich Antal út utolsó 

szakasza – Ócsai út), valamint a 510-es főút (Haraszti út) 2x1 forgalmi sávos kialakítással 

rendelkezik. Az Ócsai úton a közlekedés folyamatos köszönhetően annak, hogy nincs olyan 

jelzőlámpás kereszteződés ezen az útszakaszon, ami megakasztaná a forgalom áramlását. Az 

510-es út soroksári szakasza a reggeli időszakban Dunaharaszti irányából, a délutáni 

időszakban a főváros irányából zsúfolt. A közlekedést nehezítik a HÉV-átjárók, az olyan 

jelzőlámpás kereszteződések, melyek kereskedelmi egységekhez vezetnek. Soroksár több 

lakóövezeti része (Orbánhegy, Millenniumtelep, Apostolhegy) is az 510-es út mentén 

található, valamint a kerülettel szomszédos Dunaharaszti új, beépítésre szánt lakóövezet is 

az út mentén kerül kialakításra. Óriási hátrány a 510-es út M0-ás autóút (esetleg 51-es főút) 

közevetlen kapcsolatának hiánya, annak ellenére, hogy a körgyűrű külön szintben keresztezi 

az 510-es utat, rácsatlakozás azonban nem épült ki. 

A Grassalkovich Antal út – Ócsai úton a személygépjármű-forgalom mellett a 

tehergépjármű-forgalom is jelentős. A kerületi gyorsforgalmi utak korlátozás nélkül, míg az 

5-ös számú főút célforgalommal megközelíthető a teherforgalom számára. A Budapest 

Intermodális Logisztikai Központ, valamint a Waberer’s telephely miatti megnövekedett 

kamionforgalmat a gyorsforgalmi úthálózat vezeti le, így annak nagy része nem érinti a 

kerület belterületi főútvonalát. A Grassalkovich Antal út számára - célforgalmi jelleggel - a 

Főváros Csatornázási Művek Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepéhez, a Knorr Bremse 

Hungary, a PPG Trilak Kft. valamint a Fővárosi Ásványvíz-, és Üdítőipari Zrt. telephelyéhez 

irányuló teherégépjármű-forgalom jelent nagy terhelést. 
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2.2.2. Egyéb utak 

A kerületi gyűjtő-, kiszolgáló- és lakóutak, továbbá a gyalogutak, járdák jelentik a 

mindennapi, lakóhelyi közlekedés legfontosabb alapelemeit. A gyűjtőutak, a lakó- és 

kiszolgáló utak forgalmát gyűjtik össze és vezetik a főúthálózatra. A lakóutak a belterület 

alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, ezzel szemben a kiszolgáló utak a nem 

lakó funkciójú területek forgalmát bonyolítják le. Külterületi közutak a beépített területen 

kívüli településrészekhez vezető közutak, ilyenek például a kerületben a zártkertekbe vezető, 

szilárd útburkolat nélküli, földutak. (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) A korábban 

ismertetett kivételekkel a felsorolt kategóriákba tartozó utak a kerületi önkormányzat 

tulajdonában és kezelésében állnak, forgalomintenzitásuk változó. A jelentősebb forgalom a 

gyűjtőutakon zajlik, tekintettel arra, hogy összegyűjtik a lakó-, és kiszolgálóutak forgalmát. 

Fontos megemlíteni a kerületben a nyugat-keleti irányú, valamint a kerületrészek közötti 

közlekedést biztosító utcákat. A Grassalkovich Antal út – Templom utca - Tárcsás utca – 

(Tisza utca – Rézöntő utca) – Könyves utca – (Zománc utca - Wekerle Sándor utca) – 

Szentlőrinci út a kerület legforgalmasabb nyugat-kelet irányú útvonala, mely összeköti a 

Soroksár-Újtelep kerületrészt a központtal, de ezen az útvonalon keresztül érhető el a XX. 

(Pesterzsébet), a XIX. (Kispest) kerület egyes részei, valamint az M5-ös autópálya és annak 

közvetlen közelében létesült bevásárlóközpontok, kereskedelmi egységek. Az útvonalon a 

közlekedést egy szintbeli HÉV-átjáró és egy vasúti átjáró is nehezíti. A reggeli és délutáni 

csúcsidőszakban az átjáróknál jelentősen feltorlódik a forgalom, ami a közlekedőknek 

lassabb, szakaszos haladást és megnövekedett menetidőt jelent. A Közlekedés Kft. 2011. 

évben készített forgalmi terhelésmérése alapján a Szentlőrinci út átlagos napi egységjármű 

forgalma 6 ezer egységjármű, amely teljes egészében kertvárosias lakóövezeten keresztül 

csatlakozik a Grassalkovich Antal útra, ezáltal nagy zaj- és környezetterhelést róva az 

ottlakókra. Másik fontos nyugat-kelet irányú útvonal a Grassalkovich Antal út – Hősök tere 

– Templom utca – Vecsés út – Túri István út – Majori utca útvonal, amely a kerületet a 

külterületekkel, zártkertekkel, a Péterimajor kerületrésszel, valamint a XVIII. kerülettel 

(Pestszentlőrinc-Pestszentimre) köti össze. Tekintettel arra, hogy az útvonal részben 

külterületen, valamint kevésbé lakott övezeteken halad keresztül, a kihasználtsága is 

alacsonyabb. Elsősorban a Péterimajorban élők, valamint a XVIII. – XXIII. kerület között 

ingázók veszik igénybe. A 2011. évi forgalomszámlálási adatok alapján napi átlagos 

egységjárműszáma 2 ezer. Az útvonalat szintén keresztezi a HÉV és a 150-es vonalszámú 

vasútvonal. A Hősök terei HÉV-átjáró jelentősen nehezíti a forgalmat, azonban az útszakasz 
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alacsonyabb kihasználtsága miatt a Vecsés utcai fény- és félsorompós keresztezés nagyobb 

fennakadásokat nem okoz a közlekedésben. További fontos útvonal a Helsinki út – 

Meddőhányó utca – Vízisport útvonal, mely a kerület északi részén található sporttelepek és 

zártkerti területek elérését biztosítja, valamint innen érhető el a pesterzsébeti Mediterrán 

lakópark. A Grassalkovich Antal út – Vecsés út – Felső Duna sor – Meder utca a kerület 

központjából a Molnár-szigetre történő bejutást biztosítja. A Templom utca a Grassalkovich 

Antal úttal párhuzamosan fut és gyűjtőútként funkciónál, azonban egyre többen „egérútként” 

használják, a szervízutakkal egyetemben. A szervízutak funkciója nem a főútvonal 

tehermentesítése, hanem a főutak mellett elhelyezkedő lakó-, és intézményi területek 

elérésének biztosítása. A megnövekedett forgalomterhelés miatt azonban a Haraszti út, a 

Grassalkovich Antal út és a Helsinki út szervízútját is egyre többen használják rendszeres 

közlekedésre, ezáltal kikerülve a forgalmi lámpákat, a HÉV-átjárókat és a torlódásokat. A 

Soroksár-Újtelep közlekedésében kiemelt jelentőségű út a Tartsay utca, a Szent László utca, 

az Újtelepi út, valamint a Köves utca. Kiemelném még a Hunyadi utcát, amely a 

lakóövezeten keresztül haladva biztosítja az összeköttetést a Haraszti út – Grassalkovich 

Antal út között, valamint az Orbánhegy kerületrész is ezen az úton keresztül érhető el. A 

kerület belterületi lakóútjainak közel mindegyike rendelkezik aszfaltozott útburkolattal és 

jelentős részük TEMPO 30-as övezetbe tartozik. A forgalom lassítására több utcában 

alkalmaznak lassítóküszöböket („fekvőrendőrőket”). 
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10. ábra Soroksár vasútvonalai és megállóhelyei ( saját szerkesztés  2019) 
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2.3.  Vasúti közlekedés 

2.3.1. MÁV 150-es számú vasútvonal 

A 150-es vonalszámú vasútvonal Magyarország észak-déli irányú vasúti közlekedésében 

kiemelt szerepet játszik, mely áthalad a kerületen. [10. ábra] A vonal a fővárosból indul, 

Kunszentmiklós-Tass, Fülöpszállás, Kiskőrös, Kiskunhalas útirányon át éri el Kelebiát, a 

magyar-szerb határtelepülést. A vasútvonal Szerbiában olyan fontos településeket érint, mint 

Szabadka, Újvidék, és a szerb főváros, Belgrád. Kiskunhalas településen a 154-es 

vonalszámú Bácsalmás-Baja-Bátaszék, valamint a 155-ös vonalszámú Kiskunfélegyháza 

irányába közlekedő vasúti szárnyvonalakkal biztosít kapcsolatot a kelebiai vasútvonal. A 

150-es vonal a fővárost a kizárólag teheráruforgalom számára fenntartott Soroksár-Terminál 

állomáson éri el, a személyforgalom számára az első fővárosi állomás Soroksár 

vasútállomás, majd északi irányba tovább haladva Pesterzsébet, Soroksári út állomáson 

keresztül Ferencváros vasútállomás és rendező pályaudvar következik. A személyforgalom 

jelentős része Kőbánya-Kispest irányba közlekedik tovább. Budapest-Keleti pályaudvarig 

mennek a nemzetközi és hazai gyorsvonatok. 

Teherforgalom 

A 150-es vonalszámú vasút teherforgalma a kerület közigazgatási határán belül jelentős. 

Közép-Kelet-Európa legnagyobb intermodális logisztikai központja a Budapesti 

Intermodális Logisztikai Központ Zrt. Soroksáron található. [11. ábra] A főváros térségében 

a konténerpályaudvar feladatát korábban a józsefvárosi pályaudvar látta el, onnan 

helyeződött át a teherforgalom Soroksár-Terminál állomásra. (ERDŐSI F. 2005) A Ro-La 

(gördülő országút) kombinált fuvarázási módszer a teljes közúti jármú, illetve 

járműszerelvény továbbítását teszi lehetővé. A BILK Zrt. területén található vasútállomás 

Ro-La rakodással kompatibilis. (BARÁTH F. – RIMÓCZI M. 2016) A konténerterminál 

üzemeltetése a Rail Cargo Terminál-BILK Zrt. feladata. A logisztikai központ évi 220.000 

TEU (twenty-foot equivalent unit: 20 láb hosszú, 8 láb magas egységkonténer) konténer 

mennyiséget is képes kezelni. (KASZA S. 2008) Soroksár-Terminál és a vízi áruforgalom 

fővárosi legfontosabb kikötője, Csepel-Szabadkikötő között, Soroksár út vasútállomáson 

keresztül közvetett vasúti kapcsolat biztosított. A vasútvonal Soroksár állomástól Soroksár 

út állomásig egyvágányú, ami még nagyobb forgalomterhelést generál a kerületben, 

tekintettel arra, hogy a párhuzamos vonatközlekedés nem lehetséges. Soroksáron három 

szintbeli vasúti kereszteződés található. [12. ábra]  
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11. ábra A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vasúti és közúti kapcsolatai (saját szerkesztés 2019) 
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12. ábra Soroksár szintbeli vasúti kereszteződései, napi átlagos gépjármű-forgalom alapján (saját szerkesztés 2019) 
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A legforgalmasabb a Tárcsás utcai vasúti átjáró, mely a kerület nyugat-kelet irányú 

közlekedésének egy fontos útvonalán található. A Vecsés utcai átjáró forgalma közepes. A 

harmadik vasúti keresztezés a Grassalkovich Antal út - Ócsai út szervízútjánál, az Ócsai úti 

felüljáró alatt található, melynek forgalma alacsony. A logisztikai központ és a főváros 

közötti vasúti teherárúforgalom áthalad Soroksár belterületén, kettévágva a kerületet. A 

hosszú tehervagonok, a rövid gépmenetek, a tolatások megakasztják a kerület közúti 

forgalmát. Az egyvágányú kialakítás miatt a Tárcsás utcai vasúti átjárónál a fény- és 

félsorompó gyakran két irányból érkező tehervonatok elhaladása idejéig is tilos jelzést ad. 

A reggeli és délutáni csúcsidőkben a környéken jelentős, folyamatos, a napközbeni-esti 

időszakban kisebb, időszakos torlódások alakulnak ki. A közúti forgalom szakaszossá válik, 

vagyis a vasúti átjárón történő áthaladásig esetenként több tilos jelzést is meg kell várni. Az 

éjjel-nappal közlekedő nehéz tehervonatok nagy zaj- és környezetterhelést jelentenek a 

kerületnek, továbbá a vasútvonal közelében érzékelhető talajrezgés károkat okoz a 

lakóövezeti felépítményekben. A logisztikai központ 1996. évi megnyitása után a vasútvonal 

egy szakaszán megkezdődött zajárnyékoló fal kiépítése, azonban ez csak részben valósult 

meg, a forgalomterhelés pedig azóta jelentősen növekedett. 

Személyforgalom 

A 150-es vasútvonal személyforgalma Budapestről több alföldi településre, valamint a 

szerb-magyar országhatáron át, Belgrádba biztosít eljutást. A nemzetközi forgalom 

szempontjából fontos kiemelni az „Ivo Andric” és a „Beograd” nemzetközi gyorsvonatokat, 

valamint az „Avala Euro City” járatot, amely Bécs-Budapest-Belgrád útvonalon köti össze 

a három fővárost. A Budapest-Keleti pályaudvarról induló és oda érkező országos 

gyorsvonatok Kelebia-Subotica határtelepülésekhez biztosítanak eljutást. A nemzetközi és 

országos gyorsvonatok Soroksár szempontjából kizárólag átmenő forgalmat jelentenek, 

tekintettel arra, hogy egyik vonatnak sincs megállóhelye a kerületben. A kerületi vasúti 

személyforgalomban az S25-ös jelzésű, Kőbánya-Kispest – Kunszentmiklós-Tass 

viszonylatban közlekedő elővárosi vonatok játszanak szerepet, és óránként biztosítanak 

összeköttetést a főváros és az agglomeráció települései között. Soroksár állomáson a 

belváros irányából hétköznap, hétvégén egyaránt 19 vonat, míg Kunszentmiklós-Tass 

irányából hétköznap 20, hétvégén 18 vonat áll meg. (MÁV-START Zrt. Menetrendtervezés 

2017) Az éjszaka induló járatok Kiskunhalas állomásról indulnak, vagy ide érkezenek. 

Közösségi közlekedés szempontjából fontos megvizsgálni, hogy a Soroksár – Kőbánya-

Kispest viszonylatban mennyire használja a lakosság a vasutat az autóbuszos közlekedés 
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alternatívájaként. 2005. szeptember 1. napjától kerület bevezetésre az ún. „BKSZ-bérlet”, 

mely Budapest közigazgatási határán belül engedélyezte az utazóközönségnek, hogy 

elővárosi vonatokat, Volán-buszokat helyi közlekedés céljából igénybe vegyenek, külön díj 

nélkül. (Index.hu 2005.08.31)  

 

 

13. ábra Utasforgalmi adatok Soroksár állomáson 2019.01.22. napján (Forrás: MÁV-START Zrt. közérdekű 

adatszolgáltatás 2019.03.06) 

Kőbánya-Kispest állomásról induló S25-ös személyvonat Soroksár vasútállomásig három 

megállóban áll meg: Ferencváros, Soroksár út, Pesterzsébet. A MÁV-START Zrt. által 

2019. január 22. (kedd) napján végzett utasforgalom-számlálási adatokból [13. ábra] 

megállapítható, hogy hétköznap a reggeli-délelőtti a Kőbánya-Kispest irányából közlekedő 

vonatra Soroksáron felszálló és leszálló utasok száma alacsony, egyedül a 6-7 óra közötti 

intervallumban emelkedik ki felszálló utasok száma (12 utas). A Kunszentmiklós-Tass 

állomásról a fővárosba tartó vonatokon a felszállók és leszállók száma a reggeli órákban 

magasabb. Kiemelném a 6-7 óra közötti időszakot, amikor a Soroksárra beérkező vonaton 

tartózkodó 530 utasból 50 szállt le Soroksáron. Ennek oka azok a munkahelyi ingázók, akik 

a kerületben, vagy annak környékén dolgoznak. A délutáni időszakban a Kőbánya-Kispest 

irányából érkező vonatokat többen használják Soroksár állomásig, mint a reggeli-délelőtti 

órákban. A kerületben felszálló utasok száma is magasabb ekkor, azonban a reggeli órákban 

az egy vonaton érkezők kiugróan magas utasszáma a délutáni órákban már jobban eloszlik 

több járaton. Összességében megállapítható, hogy a belváros irányába Soroksár állomásról 
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nagyon kevesen veszik igénybe az S25-ös járatot. A Kőbánya-Kispestről a kerületig utazók 

száma a délutáni órákban magasabb, ez annak köszönhető, hogy a reggeli órákban a 

kerületből a belvárosba ingázók inkább más közlekedési eszközt (autóbusz, HÉV) vesznek 

igénybe, melynek egyik oka lehet a reggeli vonatok zsúfoltsága. A délutáni órákban azonban 

már szívesebben veszik igénybe a gyorsabb közlekedési alternatívát jelentő vasútat, ennek 

ellenére még ez az utasszám is nagyon alacsony. Az agglomeráció-kerület viszonylatban 

történő közlekedést első sorban a Soroksárra munkahelyi céllal ingázók veszik igénybe. A 

hétvégi, ünnepnapi közlekedés még kevésbé kihasznált.  

 

 

14. ábra Utasforgalmi adatok Soroksár állomáson 2019.01.27. napján (Forrás: MÁV-START Zrt. közérdekű 

adatszolgáltatás 2019.03.06) 

A 2019. január 27. (vasárnap) napján végzett számlálási adatok [14. ábra] szerint a Kőbánya-

Kispest – Kunszentmiklós-Tass útirányban napi összesítésben 30 felszálló, 37 leszálló utas, 

ellenkező irányban 25 felszálló és 24 leszálló utas veszi igénybe Soroksár állomást. Az S25-

ös fővároson belüli alacsony kihasználtságának oka, hogy a járat Kőbánya-Kispest 

végállomással kizárólag ráhord az M3-as metróra, valódi interoperalibitás nem valósul meg, 

valamint a Határ úti metróállomás messze van (8-9 metrómegálló) a belvárostól. Célszerű 

lenne Kőbánya-Kispestről, Kőbánya-alsó és Zugló állomásokon keresztül a Budapest-

Nyugati pályaudvarra közlekedtetni a vonatot, mert jelenleg ez csak másik elővárosi vonatra 

történő átszállással lehetséges. Másik alternatíva, hogy az S25-ös járat végállomása 

Budapest-Keleti pályaudvar legyen, mely Ferencváros vasútállomásról közvetlenül elérhető 
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és a belvároshoz közelebb található, mint Kőbánya-Kispest, ez által a helyi közlekedésben 

is kihasználtabbá válhat az S25-ös vonat. Az elmúlt években fokozatosan átvették a régi, 

elavult Bhv-vagonos szerelvények helyét a modern, korszerű – kifejezetten elővárosi 

viszonylatra tervezett – STADLER-Flirt motorvonatok, ezáltal az utazás kényelmi 

szempontja, a vonatok felszereltsége már XXI. századi a vasútvonalon.  

A vasúti teherforgalom elemzésénél említett kerületi szintbeli vasúti kereszteződésekben 

történő áthaladást a személyforgalom is nehezíti. A teherforgalom mellet a személyforgalom 

egy hétköznap 26-28 személyvonat áthaladását jelenti irányonként. A személy- és 

tehervonatok gyakori, egyvágányú közlekedése jelentős fennakadásokat okoz a belterületi 

közúti forgalomban. 

2.3.2. H6-os (252-es vonalszámú) HÉV-vonal 

A közúti közlekedés szempontjából a kerületen áthaladó H6-os HÉV-vonal egy újabb 

problémaforrás, mely a 150-es vasútvonal által már „kettévágott” kerületet, tovább 

darabolja. [10. ábra] Az elővárosi közösségi közlekedés szempontjából azonban egy fontos 

vasútvonal a H6-os viszonylat, amely a fővárost több agglomerációs településsel köti össze. 

A fővárosban összeköti a IX., a XX. és a XXIII. kerületeket, majd Dunaharaszti település 

után a Csepel-szigeten közlekedik tovább és olyan agglomerációs településeket érint, mint 

Szigetszentmiklós, Tököl és a végállomás, Ráckeve. A ráckevei vonal 40,1 km hosszú 

pályájával a leghosszabb HÉV-vonal Magyarországon. (HÉV Utasszám felmérés 2017) A 

Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1061/2016. (II.25.) Korm. határozat alapján 2016. január 1. napjától 

került vissza a fővárostól állami kézbe a HÉV-vonalak fenntartása és üzemeltetése, melyet 

jelenleg a MÁV-HÉV Zrt. végez. Soroksár területén hét darab szintbeli vasúti átjáró 

keresztezi a HÉV-vonalat, melyből kettő ipari-gazdasági területen, öt lakóövezetben 

található. [11. ábra] Egy átjáró kivételével, mindegyik fénysorompóval biztosított. 
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15. ábra H6-os HÉV kihasználtsági adatai 

Forrás: HÉV Utasszám felmérés 2017. – TRENECON Tervező és Tanácsadó Kft. 

A H6-os HÉV-vonal a Csepel-szigeti agglomerációs települések számára egy fontos 

összeköttetés a fővárossal. A kerületnek az egyetlen a belvárosba irányuló kötöttpályás 

közösségi közlekedési útvonala. Kihasználtsága első sorban a reggeli csúcsidőszakban a 

Soroskár-Közvágóhíd irányba, míg a délutáni csúcsidőszakban ellenkező útirányba magas. 

A kerületen belül a le- és felszállók száma Soroksár, Hősök tere állomáson a legnagyobb. 

Hétköznap csúcsidőben 15 perces, napközben és este 20-30 perces, valamint hétvégén 30-

60 perces időközönként közlekedik. A szerelvények nem mindegyike közlekedik Ráckeve 

végállomásig, vannak Tököl állomásig közlekedő betétjáratok. A 2017. őszén készült 

forgalomszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a ráckevei HÉV átlagos férőhely-

kihasználtsága alacsony (15%), a csúcsidőszakban 30-39 %. [15. ábra] A tapasztalatok 

azonban az mutatják, hogy a reggeli órákban a Közvágóhídig közlekedő szerelvények 

gyakran zsúfoltak, és a Soroksáron felszállók nehezen férnek fel rá. A napközbeni, esti és 

hétvégi járatokat valóban jóval kevesebb utas veszi igénybe. A H6-os viszonylat legnagyobb 

problémája, hogy a főváros centrumjáig nem közlekedik és Közvágóhíd végállomás egy 

elszeparált terület, ahonnan a belvárosba közlekedő villamosok (1-es, 2-es, 24-es villamos), 

vagy autóbuszok elérése, csak több perces gyaloglással érhető el. Az intermodalitás 

egyáltalán nem valósul meg. Ennek ellenére a kerületben és az agglomerációban élők 

„rákényszerülnek” a HÉV-használatára a városközpontba történő eljutáshoz, ugyanis az 

autóbuszos közlekedésnél jobb és gyorsabb alternatíva a kötöttpályás. 
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2.4.  Autóbusz-közlekedés 

2.4.1.  Helyi autóbusz-közlekedés 

Soroksár közlekedés-infrastruktúrájában az autóbuszos közlekedésnek kiemelt szerepe van. 

A kerületben nincs villamosjárat, kötöttpályán kizárólag a HÉV (és részben az S25-ös vonat) 

nyújt lehetőséget a belső kerületek elérésére, azonban ezek a járművek nem ritkán 20-30 

perces (az S25-ös járat 60 perces) követési idővel közlekednek. Ezáltal a legjobb és az utasok 

által leginkább használt tömegközlekedési eszköz a kerületben az autóbusz. 

66, 66E, 66B buszjáratok 

A 66-os buszcsalád a kerületi közösségi közlekedés legfontosabb eszköze. [16. ábra] 

Soroksárt a XIX. kerületi, Határ út – Üllői út csomóponttal köti össze, ami a M3-as metró - 

Kőbánya-Kispest felől Újpest-Központ felé vezető irányban - a második megállóhelye. A 

buszok érintik a Soroksárral szomszédos XX. kerület központját és fontosabb részeit. A 66-

os buszjárat Határ út (M) – Soroksár, Központi raktárak viszonylatban közlekedik és minden 

megállóhelyen megáll. A 66E buszjárat kizárólag hétköznapokon, egy reggeli és egy 

délutáni üzemben szállítja az utasokat. A 66E expresszjárat több olyan megállót is kihagy, 

ahol a 66/66B busz megáll, végállomása Soroksáron a Budapesti Intermodális Logisztikai 

Központ területén van, ahová a „sima” 66 jelzésű buszok nem mennek be. Határ út irányából 

Soroksár közigazgatási határáig az expresszjárat igénybevételével 10-15 perc menetidő 

megspórolható.  A 66B egy betétjárat, amely a 66E üzemidején kívüli időszakban biztosít 

eljutást a BILK területére, egy-két óránként. A 66-os buszcsalád legforgalmasabb megállói 

a kerületben: Soroksár felső, Hősök tere, Zsellér dűlő. Az iparterületeken vagy azok 

közvetlen közelében lévő megállók elsősorban műszakváltásokkor a reggeli, esti órákban 

kihasználtabbak. Az útvonal pesterzsébeti megállói több a belváros, vagy Csepel irányába 

közlekedő autóbuszokra biztosít átszállási lehetőséget. A buszcsalád legnagyobb hátránya, 

hogy nem biztosít közvetlen kapcsolatot a belvárossal, csupán az M3-as metróra ráhordó 

szerepe van, amelyre az átszállás a belvárostól távol (7-8 állomásra) biztosított. 

Pesterzsébeten történő átszállással a 23/23E busszal a Boráros térig el lehet jutni, azonban a 

H6-os HÉV, 2-es villamosvonal is biztosítja ezt a lehetőséget, így megvalósul egy felesleges 

párhuzamos közlekedés. 
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16. ábra 66, 66B, 66E jelzésű járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 
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17. ábra Soroksárt érintő autóbusz-járatok kihasználtsága 

Forrás: BKÜ Zrt., közérdekű adatigénylés, 2019.02.06 

166-os buszjárat 

A 166-os buszjárat Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületét köti össze Pesterzsébettel, 

Soroksáron keresztülhaladva. A kerület közlekedésében a járat azért fontos, mert a 

Péterimajor kerületrészt ez a járat köti össze a központtal. [18. ábra] Kihasználtságára pontos 

adatok nem állnak rendelkezésre, tapasztalatok alapján azonban a reggeli csúcsidőszakot 

leszámítva nagyon kevesen használják a járatot, tekintettel arra, hogy napközben fél, este és 

hétvégeken óránként közlekedik. A Ferihegyi végállomás a Ferihegy 1-es terminál bezárása 

óta elveszítette jelentőségét. A pesterzsébeti, Gubacsi út – Határ út végállomáson a 3-as és 

az 51-es villamosokra lehet átszállni. 
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18. ábra 166-os jelzésű járat útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 
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19. ábra 135-ös jelzésű járat útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 
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135-ös buszjárat 

Az 135-ös autóbuszjárat az egyetlen, amelynek mindkét végállomása Soroksár közigazgatási 

határán belül helyezkedik el. [19. ábra] A 90-es évek közepétől a járatot „Soroksár-busz” 

néven üzemeltette a Volánbusz. 2014. évtől került az üzemeltetés a Budapesti Közlekedési 

Zrt.-hez és megkapta a 135-ös járatszámot. A járat üzemeltetését Soroksár Önkormányzata 

finanszírozza, ezért használata díjmentes. A kerület tömegközlekedésében fontos szerepet 

játszik, tekintettel arra, hogy több kerületrészt összeköt. Újtelep és a kerületközpont között 

az egyetlen tömegközlekedési alternatíva. Kihasználtsága a reggeli csúcsidőszakban magas 

(70%), de napközben is kihasználják kapacitásának felét. [17. ábra] Negatívum, hogy a 

buszjárat ritkán, hétköznap fél óránként-óránként, hétvégén óránként közlekedik. Az 

autóbuszjárat célja a kerületen belüli, lokális közlekedés, valamint a bevásárlóközpontok 

tömegközlekedési elérésének biztosítása a belső kerületrészből, nem pedig a fővárosi 

centrumirányú közlekedés. 

123-as, 123A buszjárat 

A 123-as buszcsalád kiemelt szerepet játszik Soroksár-Újtelep kerületrészének 

tömegközlekedésében. [20. ábra] A járat Pesterzsébeten keresztül, Határ út metróállomásig 

közlekedik és biztosít átszállási lehetőséget a metróra. A 123A betétjárat sűrűbben, rövidebb 

útvonalon közlekedik, mint a 123-as járat, amely érinti a soroksári Auchan és IKEA 

áruházat. A járatok sűrűn közlekednek, 106-107 napi indulással, ezáltal megfelelően 

szolgálják ki az újtelepi utasok igényeit. A 123-123A hétköznapi kihasználtsága is magas, 

76-61 százalék közötti. [17. ábra] Hátrányként említeném a sok megállót érintő, viszonylag 

lassabb menetidőt. 

35-ös, 36-os buszjárat 

A 35-ös autóbusz Csepelt, Pesterzsébetet és Soroksár-Újtelepet köti össze. [21. ábra] A járat 

nem közlekedik Soroksár központi kerületrészén, csupán Soroksár-Újtelepet érinti, ahol a 

végállomás van. Használata a belváros irányába történő közlekedésre Újtelepről nem 

célszerű. Elsősorban a XXI. kerületbe történő eljutásra használják, munkahelyi ingázók. 

Kihasználtsága magas, azonban ez első sorban a Csepel és Pesterzsébet közötti szakaszon 

közlekedők magas száma miatt van. A 36-os busz Pestszentlőrinc vasútállomás és Csepel, 

Csillagtelep között közlekedik. Soroksárt csak egy rövid szakaszon érinti. Gyakran 

közlekedő, magas utasszámú járat, mely annak köszönhető, hogy hosszú útvonalon 

közlekedik és több dél-budapesti kerületet összeköt egymással. 
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20. ábra 123, 123A jelzésű járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 



VÁRADI LÁSZLÓ 2019 

41 

 

 

21. ábra 35, 36-os jelzésű járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 
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22. ábra Éjszakai autóbusz-járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 
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923-as, 966-os járat (éjszakai járatok) 

A kerület éjszakai tömegközlekedését a 22. ábra szemlélteti. A 923-as járat a fővárosi éjszaki 

autóbusz-közlekedés egyik kulcsjárata. Észak-Budát (III. kerület) köti össze Dél-Pesttel 

(XX-XXIII. kerület), olyan fontos utakat érint, mint a Soroksári út, Nagykörút, Szentendrei 

út. Soroksáron kizárólag Újtelepet érinti és ennek a kerületrésznek biztosít éjszakai 

közlekedést. Hétvégi utasszáma (4000 fő) magas, ennek azonban csak töredéke közlekedik 

Újtelepről, vagy Újtelep irányába. A XXIII. kerület szempontjából fontos éjszakai járat a 

966-os. A járat részben megegyezik a 66-os buszcsalád útvonalával, azonban a kerületen 

belül a 135-ös útvonalán közlekedve a kerület több részébe biztosít eljutást. Irányonként 3-

3 járat közlekedik éjszakánkét, kihasználtságuk közepes, hétvégén magas. Jellemzően a 

Határ út végállomásról a kerület irányába közlekedő járatok utasszáma magasabb. A Határ 

úti végállomásról több, a belváros irányába gyakran közlekedő éjszakai járat elérhető. A 

péntekről-szombatra, valamint a szombatról-vasárnapra virradó éjszakákon célszerűnek 

találnám a járatszám bővítését, 6-6 járatra, félórás követéssel. 
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23. ábra Soroksár területét érintő helyközi és távolsági autóbusz-járatok (saját szerkesztés 2019) 
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2.4.2. Helyközi és távolsági autóbusz-közlekedés 

Figyelemmel arra, hogy Soroksár területén két, az országos közlekedéshálózatban is fontos 

szerepet játszó főútvonal is áthalad (5-ös és 510-es főút), több a dél-pesti agglomerációba és 

alföldi településre közlekedő helyközi és távolsági autóbusz érinti a kerületet. [23. ábra] 

2007. január 1. napjától vezette be a Budapesti Közlekedési Szövetség és a Volánbusz Zrt. 

a helyközi autóbuszok számozását. (nol.hu 2009.02.26)  

 

24. ábra Soroksárt érintő helyközi és távolsági viszonylatok (Forrás: menetrendek.hu) 

A dél-pesti agglomerációban közlekedő járatok a 600-as számú buszcsaládba tartoznak. 

Soroksár, Hősök tere megálló helyen, az összes a kerület központján áthaladó helyközi és 

távolsági busz megáll. [24. ábra] Az 510-es úton Dunaharaszti, Taksony irányába közlekedő 

helyközi autóbuszok (a 655-ös járat kivételével) a kerületben több megállóhelyen nem állnak 

meg. Az Alsónémedi, Dabas, Ócsa irányába, az 5-ös számú elsőrendű főúton közlekedő 

helyközi autóbuszok Soroksár déli kerületrészén még több megállót is érintenek. A távolsági 

járatok kizárólag Hősök tere megállóhelyen állnak meg. Fontos kiemelni, hogy a S25-ös 
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elővárosi személyvonathoz hasonlóan, 2005. évtől a helyközi autóbuszokon is érvényesek a 

Budapest-bérletek. A belváros irányába a Volánbusz jó tömegközlekedési alternatíva 

lehetne, tekintettel arra, hogy a Népligeti autóbusz-pályaudvar egy frekventált, jó 

közlekedési kapcsolatokkal rendelkező helyszín. Ennek ellenére kevesen veszik igénybe 

helyi közlekedés céljából a Volán-járatokat, melynek egyik oka, hogy a reggeli és délutáni 

csúcsidőben Soroksár megállóhelyre már sok utassal, zsúfoltan érkeznek be a buszok, ami 

kényelmetlenségeket okoz, továbbá a Népligetig történő eljutás a Soroksári úton és a 

Könyves Kálmán körúton keresztül – csúcsidőben és azon kívül egyaránt - lassú. A kerületi 

közúti közlekedés szempontjából - a nagyobb áthaladó forgalmi terhelést leszámítva - a 

Volán-járatok fennakadásokat nem okoznak. 

2.5.  Egyéb, alternatív közlekedési lehetőségek 

A közösségi közlekedés szempontjából szükséges megemlíteni a Csepel-sziget felé 

közlekedő D14-es jelzésű kompjáratot. Napközben menetrend szerint, fél óránként 

közlekedik, azonban külön igényre menetrendtől eltérően is szállít utasokat. A leginkább 

környezetkímélő közlekedési alternatíva a kerékpározás. Az EuroVelo 6 számú európai 

kerékpárút keresztülhalad Soroksáron. A jó minőségű, kiépített kerékpárút természetközeli 

környezetben vezet a kerületen át. A déli, közvetlen a Ráckevei (Soroksári)-Duna partja 

mentén haladó nyomvonal azonban még nincs teljesen kiépülve. A kerület központjában, a 

Hősök terén egy három taxi befogadására alkalmas, kijelölt taxi-megállóhely került 

kialakításra. A gyalogosközlekedésre megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre. A 

Grassalkovich Antal úton több külön szintű, gyalogos aluljáró is biztosítja a gyorsabb 

áthaladást a főút két oldala között. Tekintettel arra, hogy Soroksár területe nagy, vannak 

olyan kerületrészek, amelynek elérése gyalog nehezen, vagy egyáltalán nem lehetséges. 
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25. ábra Soroksár közösségi közlekedése (saját szerkesztés 2019) 
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3. Soroksár összközlekedési SWOT-analízise 

A SWOT-analízis (magyarul: GYELV-analízis) a stratégiaalkotás egyik fontos lépése. Az 

előző fejezetben leírt helyzetfeltárás során megismert erősségeket, gyengeségeket, 

lehetőségeket és veszélyeket összegezve, megkapjuk azokat a főbb belső és külső 

tényezőket, amelyeket a közlekedési koncepciók tervezése során figyelembe kell venni. 

 

ERŐSSÉGEK: 

 jó földrajzi pozíció az országos közlekedéshálózatban 

 kiváló gyorsforgalmi elérhetőség: M0, M5, M51, 5, 51, 510 gyorsforgalmi utak 

elérése 

 országos tehervasút-hálózatban kiemelt pozíció a Budapesti Intermodális 

Logisztikai Központ miatt 

 helyi autóbuszhálózat megfelelő kialakítása és utasigényeket kielégítő szolgáltatás 

 helyközi és távolsági autóbuszos kapcsolat 

 logisztikai és árufuvarozási cégeknek kedvező infrastruktúra és földrajzi pozíció 

 transzeurópai közlekedési hálózatban betöltött pozíció 

 

GYENGESÉGEK:  

 magas átmenőforgalom  

 É-D közúti, vasúti és HÉV-közlekedési tengely széttagolja a kerületet 

 sok vasúti átjáró miatti nehéz Ny-K-irányú közlekedés 

 HÉV-üzemű, korszerűtlen vasúti tömegközlekedés 

 levegő-, zaj- és rezgésterhelés a vasúti és közúti forgalom miatt  

 fővárosi önkormányzattal vegyes jogállású közterületek 

 

LEHETŐSÉGEK: 

 külön szintű vasúti kereszteződések építése, a Budapest-Belgrád vasútvonal-

fejlesztési projekt keretén belül 

 Soroksárról a főváros irányába többvágányú pálya kiépítése 

 Soroksár központját elkerülő út építése, a belterületi átmenőforgalom enyhítése 

érdekében 

 HÉV-üzemű közösségi közlekedést villamosüzemre cserélni a kerületen belül 
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 S-Bahn rendszerű elővárosi gyorsvasúti közlekedés fővárosi szintű megvalósítása 

 P+R, B+R parkolók kialakítása 

 

VESZÉLYEK: 

 jelenleg is korszerűtlen HÉV-közlekedés további romlása 

 fővárosi önkormányzat által üzemeltetett tömegközlekedésben Soroksárnak, mint 

külkerületnek kevés fejlesztés jut 

 közúthálózat minőségének további romlása 

 lakosságszám ugrásszerű növekedése közlekedésinfrastruktúra-fejlesztések nélkül 

 Budapest-Belgrád gyorsvasút fejlesztése a kerület érdekeinek figyelmen kívül 

hagyásával 
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4. Közlekedésfejlesztési perspektívák 

Szakdolgozatom negyedik fejezetében a Budapest XXIII. kerületet érintő közlekedés-

infrastrukturális terveket, koncepciókat, stratégiákat ismertetem. Elsőként röviden az 

Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikájának általános irányelvei kerülnek 

bemutatásra, ezután a fővárosi és a kerületi koncepciókat elemzem. Végezetül saját 

ötleteimet és terveimet vázolom fel. 

4.1.  Az Európai Unió és Magyarország közlekedési stratégiája 

Az Európai Unió legfontosabb közlekedéspolitikai dokumentuma a „Fehér Könyv – Úti terv 

az egységes európai térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-

hatékony közlekedési rendszer felé” (COM/2011/0144) című dokumentum, mely 2011. 

március 28. napján került elfogadásra. A Fehér Könyv alapján az Unió általi cél a 

közlekedési rendszer erőforrás-hatékonnyá és versenyképessé tétele, melynek eléréséhez 

három kulcsfontosságú célt tűz ki. 

A. „Újfajta, fenntartható tüzelőanyagok és meghajtórendszerek kifejlesztése és 

bevezetése. 

B. A multimodális logisztikai láncok teljesítményének optimalizálása, beleértve a 

természetüknél fogva erőforrás-hatékonyabb közlekedési módok fokozott 

használatát. 

C. A közlekedés és az infrastruktúra-használat hatékonyabbá tétele információs 

rendszerekkel és piaci alapú ösztönzőkkel.” (Fehér Könyv, 2.5. pont) 

A dokumentum a fenntartható közlekedés alapjának a szén-dioxid-mentességet tartja. 2030-

ig felére kell csökkenteni, míg 2050-ig teljesen ki kell küszöbölni a hagyományos 

tüzelőanyaggal működő gépjárműveket. Az optimalizált és versenyképes áruszállítása 

lényege, hogy a közúti árufuvarozás áthelyeződjön vasútra, vagy vízre. Fontos az ehhez 

szükséges infrastruktúra kialakítása. Ilyen például az összeurópai nagysebességű 

vasúthálózat megépítése. „2030-ra teljesen üzemképes, az egész Európai Unióra kiterjedő 

TEN-T törzshálózatot kell létrehozni, 2050-re pedig színvonalas minőségű és nagy 

kapacitású hálózatót kell kiépíteni.” (Fehér Könyv, 2.5. pont (5) bekezdés) Az Unió 

előirányozza az európai multimodális közlekedési információs és viteldíj-fizetési rendszer 

kialakítását. A Fehér Könyvbe bekerült a környezetvédelem két fontos alapelvének, a 

„felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elvének teljes körű alkalmazása a közlekedés 

vonatkozásában is. Soroksár közlekedésére hatással lehet a TEN-T hálózat fejlesztése, 
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kibővítése, valamint érintené a kerületet a nagysebességű vasútvonalak kiépítése is. 

Véleményem szerint, amennyiben az Unió terve a nagysebességű vasúti árufuvarozás, a 

közúti áruforgalom helyett, mindenképpen szükségessé válik a fővárost (ezáltal Soroksárt 

is) elkerülő tehervasút-vonal kiépítése. 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(NF2030) megfogalmazza a nemzeti közlekedéspolitika irányelveit. A hazai közlekedés 

problémája az elmúlt évtizedekben megnövekedett közúti áruszállítás és tehertranzit 

forgalom, melyre a hazai közúthálózat „nem volt felkészülve” és ez zsúfoltsághoz, az 

útminőség romlásához és romló közlekedési morálhoz vezetett. A magyarországi vasúti 

közlekedésnek is első számú problémája a pályák rossz minősége és elavultsága, annak 

ellenére, hogy a magyar vasúthálózat-sűrűség az uniós átlag feletti, 75 km/1000 km2. 

(NF2030, 2014) A dokumentum a vasúti személyszállítás sebességének növelését, a TEN-T 

vasúti teheráru-korridor megfelelő, országhatárig tartó infrastruktúrájának kiépítését, 

valamint a vasúti áruszállítás részarányának növelését fogalmazza meg jövőbeli célnak. A 

főváros szempontjából kiemeli, hogy szükséges a jelenlegi sugaras közúthálózat 

harántirányú fejlesztése is, amely érintené a XXIII. kerületet is. Szintén Soroksár számára is 

fontos fejlesztési irány a kötöttpályás és autóbuszos személyszállítás összehangolása, a 

párhuzamosságok eltörlése. A fenntartható közlekedés szempontjából kiemeli a koncepció 

a kerékpáros közlekedés, valamint az elektromos üzemű közlekedés megfelelő 

infrastruktúra-hálózatának kiépítését az egész országban.  

Magyarország Kormánya a 1486/2014 (VIII.28.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát (NKIS). A dokumentum alapelve az 

összközlekedési szemlélet, vagyis a különböző közlekedési módok - egymásra gyakorolt 

kölcsönhatása miatt - egy rendszerként, egy hálózatként történő kezelése. A vasúti 

közlekedés legnagyobb problémáját az öregedő gördülőállomány, továbbá a vasúti pályák 

rossz minősége okozza. A budapesti főúthálózat az országos közúthálózati elemek városi 

meghosszabbításai, melyekhez csatlakoznak a fővárosi, vagy kerületi tulajdonban lévő utak. 

Az elkülönülő tulajdonosi, kezelői jogviszonyok konfliktusokhoz vezetnek, mely azt 

okozza, hogy egy adott útszakasszal, utcával végül senki sem törődik. A stratégiai 

dokumentum szerint a főváros forgalomirányítási rendszere is elavult. Az NKIS az alábbi 

közlekedésfejlesztési célokat fogalmazza meg: 
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A. „Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása 

A.1. Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése 

A.2. Társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítási szerkezet erősítése 

B. Szállítási szolgálatások színvonalának és hatékonyságának növelése 

B.1. Szállítási szolgáltatások javítása 

B.2. Közlekedés fizikai rendszerelemeinek javítása” (NKIS, 2014) 

A dokumentum az Európai Unió Fehér Könyvének, valamint az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepciónak megfelelő irányelvek mentén, általánosságban határozza 

meg a hazai közlekedésfejlesztés irányait és a célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 

kerület bizonyos részcélok eléréséhez szükséges intézkedési programokban lehet érintett, 

melyekről részletesen a stratégiai dokumentum nem szól. 

4.2.  Fővárosi közlekedésfejlesztési tervek 

Magyarország fővárosa, Budapest az ország legnagyobb területű települése, és a fővárosban 

él az ország lakosságának közel egyötöde. Budapest területe 525,13 km2, lakossága 2018. 

január 1. napján 1.749.734 fő volt. (KSH 2018) Egy Budapest-méretű metropolisz 

közlekedésének tervezése, kiépítése és üzemeltetése is komoly feladat. Az egyes kerületek 

különböző arculattal, térszerveződési struktúrával rendelkeznek. Az utazási igények is 

változók kerületenként. A fővárosi közlekedés-infrastruktúra egy kerületeken átívelő 

hálózat, melynek célja Budapest különböző pontjai közötti mobilitás megteremtése. Az 

Mötv. 23. § (4) 10. alapján a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése a 

Budapest Főváros Önkormányzatának feladata, melyet 2010. év óta a Budapest Közlekedési 

Központ Zrt. lát el. A város kiterjedt területe, valamint a közlekedéshálózat összetettsége 

miatt az elmúlt években elkészült közlekedési stratégiák, koncepciók terjedelmes 

dokumentumok. A Fővárosi Közgyűlés 62/2009. (I.29.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta 

Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét (BKRFT), mely 2020-ig 

meghatározza a fejlesztési irányokat. A dokumentum hat operatív célt, illetve 12 prioritást 

fogalmaz meg. [26. ábra] 



VÁRADI LÁSZLÓ 2019 

53 

 

 

26. ábra A BKRFT által megfogalmazott prioritások (Forrás: BKRFT) 

Az 1. prioritás kulcsintézkedése a főváros differenciált térszerkezeti adottságainak 

érvényesítése. A déli városrészben fontos a nemzetközi közlekedési hálózatokra történő 

rácsatlakozások biztosítása, valamint a főváros észak-dél irányú átjárhatósága. Szintén ez a 

prioritás említi a Ráckevei (Soroksári)-Duna partisétányának kialakítását, mely projekt 

jelenleg folyamatban van a XXIII. kerületben. A nem motorizált közlekedést kiemelő, 2. 

prioritás a gyalogos és kerékpáros közlekedési infrastruktúra kialakítását helyezi előtérbe, 

melynek keretén belül megemlíti a soroksári Molnár-szigetet, Csepellel összekötőt 

kerékpáros-, gyalogoshídnak a tervét. A soroksári önkormányzatnál jelenleg zajlik a dél-

pesti kerékpárút kialakításához szükséges telekalakítási eljárások lefolytatása. A projekt 

keretén belül épülhet meg a dokumentum által említett híd. A kerület szempontjából fontos 

megemlíteni a 5. prioritás részét képező, 5-ös (É-D regionális) gyorsvasúti vonal tervét. A 

jelenleg külön rendszerként működő HÉV és vasútvonalakat, egy interoperábilis 

összeköttetéssel kapcsolnák egy rendszerré, ezáltal megvalósulna az északi és déli Duna 

menti térségek közvetlen városközponti kapcsolata. Ezt a tervet „5-ös metróvonalnak” is 

nevezik. A terv alapján a Szentendre irányából a Batthyány térig közlekedő H5-ös, valamint 

a Ráckevei irányából a Közvágóhídig közlekedő H6-os HÉV-vonalakat egy a Duna 

vonalával párhuzamos, alagúton keresztül kötnék össze. A terv megvalósulásához szükséges 

lesz olyan járműpark beszerzése, mely alkalmas felszín alatti és feletti üzemre egyaránt. 

Véleményem szerint a terv alapötlete jó, hiszen több, már meglévő infrastruktúrára épít, 

azonban a Duna menti alagút kialakításának magas költsége van, továbbá szükségesnek 

tartanám megvizsgálni, hogy a világörökség részét képező, Duna parti városrészre, valamint 

a belvárosra milyen hatása lenne a beruházás. A járműpark fejlesztését hangsúlyozó 6. 

prioritás kiemeli az elöregedett HÉV-járműállomány teljes cseréjét. A terv érinti a 

Soroksáron közlekedő HÉV-szerelvényeket is. Az új járművek beszerzésénél fontos 

szempont kell legyen az interoperalibitás, vagyis gyorsvasúti, városi vasúti és metró üzemre 

is képes kell legyen az új jármű, mely szempont visszautal az 5. prioritásra. A 

tervdokumentum 7. prioritása megfogalmazza az M0-ás körgyűrű „bezárásának” 
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fontosságát. A legújabb tervek szerint az M0-ás autóút nyugati szektora nem a budai 

hegyvidéken keresztül zárná be a körgyűrűt, ami az eredeti terv volt. Az M1-es autóútról 

Bicske térségében indulna északi irányban az M100-as jelzésű autóút, mely Esztergomot 

köti össze az autópályával. (hvg.hu 2019.01.23) Közlekedésföldrajzi szempontból fontos út 

lenne az M100-as, azonban az M0-ás körgyűrű részeként nem értelmezhető, hiszen nem látja 

el a fővárost tehermentesítő funkcióját, pozitív hatása kizárólag a 10-es és 102-es főút 

forgalmára lehet. A XXIII. kerület a 7. prioritáson belüli legfontosabb elem, a Soroksár 

központját elkerülő út megépítésének terve. Az 5-ös számú főútvonal Soroksáron belüli 

szakaszát az Ócsai út és a Helsinki út között egy 2x2 sávos városi főút kötné össze, elkerülve 

a kerület belső részét. Szintén itt kerül említésre a Haraszti út és az M0 - 51-es főút közötti 

összekötő út. Mindkét út megépítése nagyban tehermentesítené a kerület lakóövezeti 

belterületét. A két út tervét, valamint a szintén tervezett Külső Kerületi Körutat a kerületi 

közlekedésfejlesztési koncepciók elemzésénél részletesen bemutatom. A parkolásról szóló 

8. prioritás hangsúlyozza a P+R parkolók létesítését az elővárosi vasúti és HÉV-vonalak 

mentén. A kerületben jelenleg nem üzemel ilyen parkoló, továbbá fizetős parkolási zónák 

sincsenek. Ez azt eredményezi, hogy a Soroksár, Hősök terén található kevés, köztéri 

parkolóhelyeket már a reggeli órákban elfoglalják a főváros irányába HÉV-vel ingázók, 

valamint a közelben dolgozók, ezáltal egész nap lehetetlenné téve a parkolást a környéken. 

A dokumentum a kerületben két, a jövőben megvalósítandó P+R parkolónak javasol 

helyszínt. Az egyiket a vasútállomás mellett, a másikat a Szentlőrinci út – M5-ös autópálya 

találkozásánál jelöli ki. Utóbbit teljesen rossz helyszínnek tartom, tekintettel arra, hogy 

csomóponttól sem kötöttpályás, sem közúti közösségi közlekedési eszköz nem áll 

rendelkezésre a belvárosba való eljutáshoz. Az S-Bahn jellegű elővárosi közlekedés tervét a 

9. prioritás fogalmazza meg. A rendszer lényege, hogy az elővárosi közlekedést Budapest 

közigazgatási határán belül városi közlekedésre is használják, melynek alapfeltétele a 15 

perces elvárt gyakoriság. (MUCK T. 2018) A fővárosi közösségi közlekedésének 

fejlesztésében folyamatosan napirenden van az S-Bahn-üzemű vasúti közlekedés 

kialakítása, azonban érdemi változások – az elővárosi vonatok „S” betűjellel történő 

ellátásán kívül – nem történtek. Az elővárosi vonatok jelenleg 30-60 perces követési idővel 

közlekednek és - néhány kivétellel – az egyik budapesti fejpályaudvarra futnak be. Az 

interoperalibitás más üzemű rendszerekkel, például a HÉV-vel egyáltalán nem valósul meg. 

A BKRFT említi a 150-es vonalszámú vasúti pálya felújításának és kétvágányúsításának 

szükségességét. Tényleges intézkedések azonban azóta nem történtek. A városkörnyéki 
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közlekedés javítását szolgáló intézkedéseket foglalja össze a 11. számú prioritás. A fejezet 

kiemeli, hogy a Budapestet elkerülő V0-ás vasútvonal megépítése mind országos, mind 

fővárosi közlekedésföldrajzi szempontból nagyon fontos lenne. A V0-ás vasút tervezett 

nyomvonala Komárom – Tatabánya – Bicske – Ercsi – Albertirsa – Cegléd – Szolnok 

településeket érinti. [27. ábra] Bicske és Albertirsa állomás között egy teljesen új gyorsvasúti 

teherszállításra alkalmas pályát szükséges építeni.  

 

 

27. ábra A V0 vasútvonal tervezett nyomvonala (Forrás: https://autopro.hu/uploads/articles/131/13006/lead_560w.jpg ) 

A V0-ás vonal célja, hogy megvalósítsa vasúton mindazt, amit az M0-ás körgyűrű a közúti 

közlekedésben, vagyis a nem fővárosi célállomással rendelkező vasúti árufuvarozás ne 

érintse a fővárost, így sokkal gyorsabbá válik a hazai teherárutranzit. 2013. év februárjában 

jelentette be Magyarország Kormánya a vasútvonal megépítését, egy évvel később azonban 

kiderült, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban biztos nem lesz forrás a 

projektre, melynek finanszírozásáról a Kínai Fejlesztési Bankkal folytatnak tárgyalásokat. 

(hvg.hu 2014.12.27) Az azóta eltelt öt évben azonban kevés új fejleményt látott napvilágot 

a V0-ás vasútvonattal kapcsolatban. A BKRFT 12. prioritása fogalmazza meg a kiemelt 

logisztikai terminálok kapcsolatainak fejlesztését. Soroksár a területén található Budapesti 

Intermodális Logisztikai Központ miatt érintett. A terv szükségesnek tartja a 2. vágány 

kiépítését Budapest-Soroksár út és Soroksár vasútállomás között. Ez valóban egy fontos 

https://autopro.hu/uploads/articles/131/13006/lead_560w.jpg
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lépés lenne, tekintettel arra, hogy a V0-ás vasút kiépítése a közeljövőben nem valószínű. A 

második vágány a kerületen áthaladó tehervonatok gyorsabb, párhuzamos elhaladását 

biztosítaná. A fővárost elkerülő tehervasút-vonal kiépítése és az áruszállítás áthelyeződése 

után is szükséges lehet a második vágány Soroksár állomástól a főváros irányába, 

amennyiben egy igazi S-Bahn rendszer valósul meg a budapesti tömegközlekedésben. Az 

áruszállítás területén szükséges lenne a fővárosi „city logisztika” koncepciójának 

megteremtése, valamint intézményi rendszerének kialakítása. „A city logisztika projektek 

célja olyan együttműködés kialakítása a logisztikai lánc résztvevői között, amely megfelel 

valamennyi résztvevő érdekeinek”. (BKRFT 2009) A city logisztika rendszerének 

„szereplőit” a 28. ábra szemlélteti. 

 

 

28. ábra A city logisztika "szereplői" (saját szerkesztés 2019) 

A city logisztika racionalizált, összehangolt szállítási és raktározási rendszer a városi és 

városon belüli környezetkímélő, fenntartható és költséghatékony áruszállítás érdekében. 

Fontos szerepe van a rendszerben a települési önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az ő 

feladata a megfelelő infrastrukturális és intézményi háttér biztosítása. A Budapest 

Intermodális Logisztikai Központ nem tekinthető city logisztikai terminálnak, szerepe 

inkább a nemzetközi áruszállításban jelentős. Budapesten city logisztikai terminálok 

kialakítása belsőbb kerületekben, például Ferencvárosban, Kőbányán vagy a Józsefváros 

külső részén lenne célszerű. 

A főváros átfogó, 2014-2030 időszakra vonatkozó közlekedésfejlesztési stratégiáját foglalja 

össze a Budapest Főváros Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által 

készítettet Balázs Mór-terv (BMT). A dokumentum kiemeli, hogy a főváros sugaras-gyűrűs 

közúti főhálózata kizárólag a belső területeken épült ki, a külső városrészek térszerkezeti 

fejlődését nem követte a közúthálózat fejlesztése. A közösségi közlekedés fő problémája, 

hogy a tömegközlekedési hálózat a metrókra rá és onnan elhordó struktúrával rendelkezik, 

az interoperalibitás nem valósul meg, valamint a metróvonalak nem érik el az elővárosokat. 

A terv a földalatti közlekedés helyett a villamosüzemű közlekedést helyezi előterébe, mely 

olcsóbb, hatékonyabb és utasbarát. Fontos a BKRFT által már említett gyalogos-, és 
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kerékpároshidak építése a Duna-menti rekreációs zónákban, például a Molnár-szigeten. A 

BMT kiemeli az egész fővárosra jellemző problémát, a vasúti-közúti szintbeli 

kereszteződéseket, melyek elvágják a városrészeket, akadályozzák a folyamatos 

forgalomáramlást, valamint balesetveszélyesek. Ezek a problémák a XXIII. kerületet is 

nagyban érintik. Az S-Bahn-rendszer fővárosi kialakítását is szorgalmazza a dokumentum, 

melynek kialakításához az új állomások, megállóhelyek kiépítése mellett, a pályakapacitás 

bővítése is szükséges. A P+R (Park and Ride) parkolók az autók, a B+R (Bike and Ride) 

parkolók a kerékpárok tárolására szolgálnak, ahonnan tömegközlekedési kapcsolatokkal 

gyorsan elérhető a belváros. A BMT megemlíti az ún. K+R (Kiss and Ride) parkolók 

kialakítását is, melyek csak rövidtávú megállásra szolgálnak a ki- és beszállás idejére 

közösségi közlekedési csomópontok közelében. A city logisztika fontosságát is említi a 

tervdokumentum, melynek fontos elme az lenne, hogy a városon belüli árufuvarozásra az 

éjjeli órákban kerüljön sor.  

A nem kifejezetten a közlekedésfejlesztéssel foglalkozó, de azt, mint az infrastruktúra-

hálózat részét elmező dokumentumok a ITS BUDAPEST 2020 – Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS BUDAPEST 2020), valamint a BUDAPEST 2030 – 

Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció. A stratégiák a korábban bemutatott 

dokumentumok fő irányvonalai mentén haladnak és közel azonos célokat fogalmaznak meg. 

Kiemelném, hogy az ITS BUDAPEST 2020 dokumentum említi először veszélyként a 

„kétszintű önkormányzati rendszer érdekkülönbségéből adódó nehézségeket a fővárosi 

szintű fejlesztések megvalósításában”. (ITS BUDAPEST2020 2016) Ezt a megállapítást én a 

fővárosi közlekedéshálózat kiinduló problémájának tartom, nem csupán „egy gyenge 

pontnak”.   

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (BFTT) olyan érdekes közlekedésfejlesztési 

terveket ír le, mint például a Csepel-Albertfalva híd és az ehhez kapcsolódó a Ráckevei 

(Soroksári)-Duna alatt vezető alagút kiépítése. A jelenleg tervezett Galvani-híd valóban 

Csepelt kötné össze a XI. kerülettel, azonban Csepel-szigetről a pesti oldalra történő átkelést 

szintén egy új hídon és nem alagútban tervezik. (ujdunahid.hu 2019) A BFTT alapján a H6-

os HÉV-vonal pesterzsébeti szakaszát a felszín alatt, alagútban tervezik elvezetni. A terv 

számomra teljesen értelmezhetetlen, tekintettel arra, hogy a XX. kerületben a HÉV-vonal 

főútvonalat, gyűjtőutat nem keresztez szintben. Csupán egyetlen jelentősebb forgalmat 

lebonyolító átjáró van Pesterzsébet-Felsőnél, ahol azonban a Gubacsi felüljáró potenciális 

elkerülési alternatíva jelenleg is. A másik ellenérv, hogy a HÉV Pesterzsébeten lakóövezetet 
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csak közvetve érint, kizárólag kereskedelmi, ipari egységek mellett halad el, Soroksár 

belterületét elérve azonban közvetlen a lakóházak közelében halad a nyomvonal egészen 

Dunaharasztiig. 

4.3.  Kerületi közlekedésfejlesztési tervek 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Kerületi Közlekedési Fejlesztési 

Koncepcióterve (KKFK) 2007. év decemberében készült el. A dokumentum 2015. évig 

fejlesztési programokat, valamint 2015. utáni távlatban koncepcionális terveket fogalmaz 

meg a fővárosi stratégiákkal összhangban.  

Soroksári elkerülő út 

A Soroksár központját elkerülő út tervezett nyomvonalát a Budapest Főváros Rendezési 

Szabályzata jelöli ki. Az Ócsai úttól egy új 2x2 forgalmi sávos, elsőrendű városi főút 

megépítése lenne szükséges a Vecsés út – Szamaránszki dűlő kereszteződéséig, ahonnan a 

nyomvonal a meglévő Szamaránszki dűlő – Ugarszél utca – Kő utca – Könyves utca 

útvonalon halad tovább. [29. ábra] Mindegyik meglévő útszakasz kapacitásának bővítése, 

átépítése szükséges. Szintén új út kiépítése szükséges a Könyves utcától a Helsinki út 

végcsomópontig tartó szakaszon. Az elkerülő út elvezetné a Grassalkovich Antal úti, vagyis 

Soroksár belterületi átmenő forgalmát, így megépítését mindenképpen célszerűnek tartom. 

A terv előnye, hogy a nyomvonal gyakorlatilag a 150-es vasútvonallal párhuzamosan fut, 

ezáltal vasúti keresztezés nélkül lehet átjutni Soroksár területén. Hátrány azonban, hogy a 

Ugarszél utca – Könyves utca nyomvonal egyik oldala lakóövezet, éppen ezért a soroksári 

képviselő-testület a Soroksári elterülő út megépítését kizárólag a Szentlőrinci út – 

Szamaránszki dűlő kereszteződéséig támogatja, ahonnan a forgalmat a Szentlőrinci út – M5 

autópálya bevezető szakasza vezetné el a belváros irányába. (462/2017. Ök. határozat) 

További hátrány véleményem szerint, hogy az elkerülő út nem biztosít közvetlen kapcsolatot 

a szintén jelentős forgalmat lebonyolító, 510-es főúttal (Haraszti út), így annak elérése 

továbbra is a Grassalkovich Antal úton keresztül történne. A KKFK a Soroksári elkerülő út 

és az M0-ás autóút nyomvonala közötti kapcsolatot is tervezi. 2007 óta azonban megépült a 

M0-ás keleti szektora, ezáltal a nyomvonal már az M51-es jelzésű autóúthoz csatlakozna. A 

BFRSz azonban ilyen összekötőutat már nem jelöl. 
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29. ábra Soroksár tervezett közúti fejlesztései (saját szerkesztés 2019) 
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Külső Kerületi Körút 

A Külső Kerületi Körút koncepciója egy, a külső-pesti kerületeket harántirányban összekötő 

városi főút kialakítása. Az útszakasz biztosítaná a XXIII., a XVIII., a X., valamint a XVII. 

kerületek összeköttetését. A nyomvonal Soroksáron a Vecsés út – Szamaránszki dűlő 

(tervezett Soroksár elkerülő út) csomópontjától indulna és keleti irányban a Vecsés úton 

keresztül érné el a XVIII. kerületet. [29. ábra] A Vecsés út nyomvonala egészen 

Pestszentlőrinc-Pestszentimréig adott, jelenleg azonban a Túri István úttól kiépítettlen 

földút. A Külső Kerületi Körút terve a XVIII. kerületben óriási lakossági ellenállásba 

ütközött. Amennyiben a teljes körút kiépülése nem is valósulna meg, Soroksár közlekedése 

szempontjából mégis fontosnak tartanám a Vecsés út XVIII. kerület határáig történő 

meghosszabbítását. A tervezett út külön szintben keresztezné az M5-ös autópályát és érné el 

a kerület kereskedelmi központját (Auchan, IKEA, OBI stb.), majd onnan tovább 

közvetlenül rácsatlakozna a Nagykőrősi útra. A teljes hosszában kiépült Vecsés út a 

kerületből a bevásárlóegységekhez irányuló forgalmat nagyrészben átvenné a Tárcsás utcai 

vasúti átjáró – Szentlőrinci út útvonalról, mely jelenleg az egyetlen alternatíva a kerület 

központjából az áruházak elérésére. A Vecsés út nyomvonalával megegyezően kerül 

kialakításra a dél-pesti kerékpárút, mely a tervezett körút által érintett kerületeket köti össze. 

A projektben kizárólag kereképáros közlekedésre alkalmas út kiépítése szerepel, azonban 

célszerű lenne egy közös projektben, párhuzamosan megvalósítani a gépjárműforgalmú 

közutat és a bicikliutat is.  

Haraszti út – M0 autóút közötti közúti kapcsolat 

A kerületen áthaladó 510-es számú másodrendű főútvonal (Haraszti út) köti össze a déli 

agglomeráció településeit Soroksárral, ezáltal forgalmi terhelése a reggeli és délutáni 

csúcsidőszakban jelentős. Dunaharaszti északi határánál az M0-ás nyomvonala felüljárón 

keresztül áthalad az út felett, azonban fel-, és lehajtó nem épült. A Haraszti útról a M0-ás 

körgyűrű elérése a Hunyadi utca – Grassalkovich Antal út – Ócsai út útvonalon, míg a 

körgyűrű irányából a Haraszti út a Grassalkovich Antal út - Hunyadi utca – Tájkép utca 

útvonalon érhető el. Tekintettel arra, hogy a forgalom lakóövezetet érint, megnehezíti az 

ottlakók mindennapjait. A Haraszti út mellett tervek szerint egy 782 lakásos lakópark fog 

épülni, több ütemben, ami további forgalomterheléssel fog járni. A környéken élőknek 

további problémát jelent, hogy a megnövekedett forgalom terhelés miatt a Haraszti út 

szervízútját többen „egérútként” használják, ami a kertvárosias lakóövezet forgalmára 

negatív hatással bír. Az összekötő út terve a BFRSz-ban is szerepel. A pontos nyomvonal 
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meghatározás azonban még folyamatban van. Az elképzelések szerint a Haraszti útról egy 

körforgalom vezetne az összekötőútra, amely a főváros közigazgatási határa mentén 

haladna, majd a kelebiai vasútvonalat egy felüljárón keresztezné és egy körforgalmon 

keresztül becsatlakozna a logisztikai központot az M0-M51-51-es út csomópontjával 

összekötő útba. [29. ábra] A nyomvonal egy-egy feltáróutat biztosít Dunaharaszti és 

Soroksár lakóövezeti részébe. 

Külön szintű közúti-vasúti átjáró (aluljáró) 

A KKFK még csak elméleti szinten javasolja a kerületben közúti aluljáró kialakítását a 

vasútvonal alatt. A Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról 26/2017.(IX.22.) 

önkormányzati rendelet szabályozási tervlapja azonban már konkrétan jelöli a 150-es vasúti 

vonalat külön szintben keresztező vasúti átjáró tervezett nyomvonalát. Az aluljáró a Vecsés 

úti vasúti átjárótól 150-200 méterrel északra kerülne megépítésre és a Pályaudvar sort kötné 

össze a Szérűskert utcával. [29. ábra] A Pályaudvar sor a Hősök terével és a Vecsés utcával 

biztosítana közvetlen kapcsolatot. A Szérűskert utca a Vecsés utcát és a Könyves utca – 

Erzsébet utca kereszteződését kötné össze. A projekt megvalósításához szükséges a 

Szérűskert utca nyomvonalának szélesítése, valamint műszakilag megfelelő kialakítása. 

Jelenleg a Szérűskert utca mezőgazdasági övezetbe tartozik, ennek megfelelően szilárd 

útburkolattal nem rendelkezik. Az aluljáró megvalósítása Soroksár közlekedésfejlesztésének 

első számú prioritása. A jelentős vasúti teherforgalom miatti nehéz nyugat-kelet irányú 

átjárhatóság problémája megoldódna a külön szintű átjáró megépítésével. A közúti forgalom 

nagy részét lebonyolító Tárcsás utcai, valamint a Vecsés utcai szintbeli átjáró forgalma 

jelentősen csökkenne. Célszerű lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az aluljáró 

megépülése után ezeket az átjárókat első sorban a gyalogos-, és kerékpárosforgalom, 

valamint kizárólag a közúti célforgalom (az átjáró környékén lakók) használhassák. Az 

aluljáró kivitelezési költsége milliárdos nagyságrendű, amelyre a kerületi önkormányzatnak 

saját forrása nincs. A projekt kivitelezése a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai befektetők 

által finanszírozott felújításának része lehetne. A lobbizáson kívül, azonban érdemi döntés 

még nem született az ügyben. 

Közösségi közlekedés 

A kerületi tömegközlekedés rendszere jónak mondható, az utasigényeket jelenleg 

megfelelően látja el. A legnagyobb hiányt egy, a fővárosi centrumba közvetlenül közlekedő 

kötöttpályás vagy közúti tömegközlekedési eszköz jelenti. A H6-os HÉV csak részben látja 
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el ezt a funkciót. A ráckevei HÉV-vonal Soroksári szakasza azonban sok közlekedési 

probléma forrása. A nyomvonal „kettévágja” Soroksárt, amelyet a kelebiai vasútvonal 

tovább oszt. A kerület területén kizárólag szintbeli kereszteződések kerültek kialakításra a 

HÉV-vonalak mentén, amik szintén lassítják a forgalmat. Másik probléma, hogy a HÉV-

szerelvények a belterületi lakóövezetben haladnak, közvetlenül a lakóházak közelében, mely 

jelentős zaj és rezgés forrása, ami károkat okoz a lakóingatlanok szerkezetében. Amennyiben 

a főváros a HÉV-üzemű közlekedés jövőjét hosszútávon képzeli el, mindenképpen 

szükségessé válik az elavult pálya teljes körű felújítása, zaj- és rezgéscsillapító 

pályaelemekkel történő kialakítása. A KKFT hosszútávon a HÉV jelenlegi nyomvonalán 

villamosüzemű közlekedést javasol.  

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája középtávú célként határozza meg a korszerű, fenntartható, 

helyi igényeknek megfelelő, környezetbarát közlekedési infrastruktúra kialakítását. 

Kulcsprojektnek tekinti a Soroksár vasútállomás és környékének infrastrukturális 

fejlesztését, melynek becsült költsége 4 milliárd Ft. A kerület egészére kiterjedő, hálózatos 

projekt a kerület közlekedési hálózatának fejlesztése, mely a KKFT által vázolt terveket 

tartalmazza, becsült költsége 2 milliárd Ft. A kerületi Településfejlesztési Koncepció 2015-

2030 hosszú távú átfogó célként fogalmazza meg a korszerű infrastruktúra és élhető 

környezet kialakítását, melynek része a közlekedésfejlesztés.  

A kerületi képviselő-testület 2019. március 12. napján megtartott ülésén külön határozatban 

emelte ki a Soroksár fejlődése érdekében leginkább fontosnak vélt három kiemelt fejlesztési 

célt vagy projekt. Érdekes és – a kerületi közlekedési problémák szempontjából – beszédes, 

hogy mindhárom cél közlekedésföldrajzi vonatkozású. 

 

I. „Soroksár központjában a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett külön szintű 

közúti-vasúti aluljáró és a hozzá kapcsolódó közútfejlesztések (Szérűskert utca és a 

Pályaudvar sor kiépítése a Vecsés út és az Erzsébet utca között) megvalósítása. 

II. H6 HÉV vonal fejlesztése oly módon, hogy közúti átjárók létesüljenek legalább az 

Erzsébet utcánál, a Grassalkovich út /Haraszti út/ Templom utca találkozásánál, 

valamint a városhatárnál (a tervezett Haraszti út – M0 összekötő út kapcsán) 

III. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és a Szentlőrinci út között.”  

(117/2019. (III.12.) Ök. határozat) 
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4.4.  Alternatív közlekedésfejlesztési javaslatok 

Az előbbi alfejezetekben vizsgált közlekedésfejlesztési koncepciók, stratégiák mentén 

szeretném megfogalmazni a saját víziómat, tervemet a kerület közlekedésének javítására. Az 

általam megvalósításra érdemesnek vélt fővárosi vagy kerületi projektek mellett, saját 

ötleteimet is beépítem a javaslatomba. 

Közúti közlekedés 

A kerületi közúti közlekedés színvonalának emelését a Grassalkovich Antal út – Haraszti út 

tehermentesítésével lehetne elérni. Ehhez szükséges a Soroksárt elkerülő út, valamint a 

Haraszti út – M51-M0-51-es csomópontot összekötő út megépítése. Az új utak kialakítása 

gyorsítanák az áthaladó forgalmat, melyet Soroksár belterületi központjából teljesen kizárna. 

A már meglévő fő- és gyűjtőutak jelentős részét csak a kerületi lakosság használná. A 

forgalommentesített Grassalkovich Antal út, 2x2 sávja mentén létre lehetne hozni P+R 

parkolóövezetet, tekintettel a HÉV-vonal közelségére. Az elkerülő és összekötő utak 

kialakítása mellett fontosnak tartom a vasúti külön szintű kereszteződés megépítését is. Az 

alagút a kerület közlekedési gócpontját, a Tárcsás utcai átjárót váltaná ki, ezáltal folyamatos 

közlekedést biztosítva a nyugati és keleti kerületrészek között, továbbá a 

közlekedésbiztonság is javulna. Az aluljáró kiépítése akkor célszerű, ha mindkét oldalán 

biztosítva van a városi főúti kapcsolat és nem a lakóövezetre irányítja a forgalmat. Kérdéses 

lehet, hogy a Soroksárt elkerülő út megépítése esetén is szükséges-e az aluljáró? 

Véleményem szerint igen, figyelemmel arra, hogy az elkerülő út az átmenő, míg az aluljáró 

a lokális forgalmat segítené. A Csepel-sziget jobb elérését szolgálná egy a kerületet és 

Csepel összeköttetését biztosító közúti híd megépítése, amely Meddőhányó utcát kötné 

össze Csepel-Kertvárossal. Szükséges továbbá a Molnár-szigetet a kerületi Duna parttal, 

valamint Csepellel összekötő gyalogos, kerékpáros híd kialakítása.  A Külső Kerületi Körút 

soroksári szakaszának megépítését szükségesnek tartom, a bevásárlóközpontok egyszerűbb 

elérésének biztosítására. Közlekedésbiztonsági szempontból célszerűnek tartom a 

kerületben a TEMO 30-as zónák bővítését. P+R és B+R parkolók kialakítására a Soroksári 

vasútállomás környékét, a Hősök terét, valamint Millenniumtelepet javaslom. 
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30. ábra Saját tervem a kerületi kötöttpályás közlekedés átalakítására (saját szerkesztés 2019) 
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Közösségi közlekedés 

Véleményem szerint, a kerület autóbuszos közlekedéshálózata megfelelő. A 66-os 

buszcsalád járatsűrűsége az utasigényeket kiszolgálja. A 135-ös buszjárat biztosítja a 

kapcsolatot Soroksár központja és az Újtelep között, ezért sűrítése javasolt. Hétvégente a 

966-os éjszaki autóbuszok indulásszámának növelése lenne célszerű. Indokoltnak tartanám 

éjszakánként egy járat Péterimajor állomásig történő meghosszabbítását, tekintettel arra, 

hogy ezen a kerületrészen egyáltalán nincs éjszakai tömegközlekedés. A Molnár-sziget 

irányába – a D14-es komp kivételével – a tömegközlekedés egyáltalán nem biztosított, annak 

ellenére, hogy egyre többen életvitelszerűen laknak a szigeten, valamint több kerületi 

rendezvény is itt kerül megtartásra. Soroksár, Hősök téréről a sziget elérése gyalog akár fél 

óra is lehet. Célszerűnek tartanám a reggeli és a délutáni csúcsidőben egy-egy 135-ös járat 

útvonalának módosítását. A járat 135A néven Soroksár, IKEA-áruház és Soroksár, Molnár-

sziget állomás között közlekedne. A betétjárat szállítaná az utazóközönséget hétvégente, 

ünnepnapokon, valamint a Molnár-szigeti rendezvények idején. A 66E járat a kerület 

legjobban kihasznált járata. A M3-metróvonal déli szakaszának felújítása alatt a 66E járat 

megszűnik és helyette is 66/66B járat fog közlekedni. A döntést teljesen rossz ötletnek 

tartom, tekintettel arra, hogy az expresszjárat lényege az, hogy gyorsabb utazást biztosítson 

a metróállomás és a kerület között, ráadásul a metrópótló-buszok miatti megnövekedett 

menetidőt még 15-20 perccel növeli a „sima” 66-os buszjárat igénybevétele, a 66E busz 

helyett. Remélhetőleg a metrófelújítás után a 66E járat ismét üzembe áll a kerületben és a 

BKK Zrt. nem „felejti el” reaktiválni. A déli metrószakasz rekonstrukciója azonban pozitív 

hozadékkal is jár a kerületnek. A Soroksár-Újtelepről új expresszjárat indul a Boráros tér 

irányába, 223M jelzéssel. (bkk.hu 2019.04.05)  

A megfelelő autóbuszos tömegközlekedési hálózattal ellenben a kerületi kötöttpályás 

közösségi közlekedés teljesen elavult és korszerűtlen. A főváros és a BKK Zrt. már nem 

illetékes a kerületi kötöttpályás közlekedésben, hiszen a HÉV-vonal már az állami 

tulajdonban lévő MÁV-HÉV Zrt., a S25-ös elővárosi vonal pedig a MÁV-START Zrt. 

kezelésében áll. Fontosnak tartom a kerületi vasúti közlekedés teljes újragondolását a már 

meglévő infrastruktúra felhasználásával és új nyomvonalak kiépítésével. [30. ábra] Első 

tervem a H6-os HÉV-vonal Közvágóhíd – Soroksár, Millenniumtelep közötti teljes 

átalakítása villamosüzemre. A villamosközlekedéssel a pályát a közúttal egyszintbe lehet 

hozni, a vasúti átjárók megszűnnének, valamint a kerületen belüli megállóhelyek száma is 

bővíthető lenne. Nem utolsó sorban a zaj- és rezgésterhelés is mérséklődne. A villamos a 2-
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es villamos meghosszabbított vonalaként érné el a kerületet és 5-10 perces követési idővel 

közlekedne Jászai Mari tér végállomásig, ezáltal Soroksár közvetlen belvárosi kapcsolattal 

rendelkezne. A 2-es villamos jelenlegi végállomásai között (Közvágóhíd – Jászai Mari tér) 

2A jelzéssel is közlekednének betétjáratok, ezáltal biztosítva a belvárosi sűrűbb indulásokat. 

A villamosvonalnak lehetőséges lenne Pesterzsébet-Felső állomásnál a 3-as villamosvonalra 

történő rácsatlakozásra is. A H6-os HÉV-járatot célszerű lenne bekapcsolni a kialakításra 

váró, fővárosi S-Bahn-rendszerbe. A meglévő hév-pálya biztosítaná a kapcsolatot Ráckeve, 

Tököl és Dunaharaszti között, majd Budapest közigazgatási határát elérve rácsatlakozna a 

meglévő 150-es vasútvonalra. Ehhez mindösszesen egy közel 400 méteres 

csatlakozóvágányt lenne szükséges kiépíteni. A terv megvalósulása után a vasútvonalon két 

elővárosi vonat közlekedne, az S25 Kunszentmiklós-Tass – Budapest-Keleti pályaudvar, 

valamint az új S26-jelzésű Ráckevéről Kőbánya-Kispestig, vagy onnan Budapest-Nyugati 

pályaudvar végállomásig tovább közlekedő járat. Alternatív megoldás lehet az is, hogy egyik 

járat Ferencváros vasútállomás után, Buda irányába közlekedjen tovább. Soroksár 

vasútállomás fontos átszállóponttá válthat, hiszen a két járat itt találkozna. További vasúti 

kapcsolatot biztosíthatna a S24-es járat, Pestszentlőrinc-Pestszentimre irányába, a részben 

meglévő „Nagy-Burma” nyomvonalán. Az intermodalitás megvalósulása érekében célszerű 

lehet megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az általam tervezett 2-es villamosjárat Hősök 

tere állomástól kitérjen Soroksár vasútállomás irányába, majd onnan közlekedjen vissza a 

déli kerületrészek felé. Amennyiben Soroksár vasútállomás három-négy kötöttpályás járat 

csomópontjává válna, fontos lesz egy nagykapacitású P+R, B+R, valamint K+R parkolók 

létrehozása. Fontos megemlíteni, hogy a kerületi kötött pályás közlekedés ilyen mértékű 

átalakítására csak akkor van lehetőség, ha a V0-ás vasútvonal megépül és a vasúti 

teheráruforgalom teljesen kiszorul a kerület belső részeiből, továbbá szükséges a meglévő 

vasúti pálya többvágányúsítása is. A jövőképek alapján Soroksár-Újtelep lakosság száma is 

bővülni fog a jövőben, az építési telkek felparcellázása, valamint új társasházak építése után. 

Célszerű megvizsgálni annak lehetőségét, hogy Újtelepre is közlekedhetne villamosjárat. Az 

52-es villamos végállomása, Pesterzsébet-Pacsirtatelep Soroksár közigazgatási határához 

közel található, Soroksár-Újtelepig történő meghosszabbítása 1,5-2 km villamospálya 

építésével kivitelezhető lenne. A villamos kötöttpályás összeköttetést biztosítana Határ út 

metróállomással, valamint a 3-as, és 51-es villamosvonalakkal. A vonal megépítése esetén 

az Újtelepről a Határ út irányába közlekedő buszjáratok kiválthatók villamossal. 
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Az utópiaszerű víziók mellet „földhözragadtabb”, rövid távon is reális fejlesztési terveket is 

meg kell fogalmazni. A H6-os HÉV-vonal pályájának korszerűsítése időszerű. Az új modern 

pálya csökkentené a zaj- és rezgésterhelést a HÉV-vonal mentén. A menetrend 

racionalizálására is szükség lenne, ugyanis a vasúti átjáróknál gyakran előfordulnak 5 

percnél is hosszabb tilos jelzések, köszönhetően annak, hogy a HÉV-ek gyakran 

„találkoznak” frekventált átjáróknál. Szintén a közúti közlekedést lassítja, hogy a HÉV-

vonalakon a megállók – közlekedésbiztonsági okokból – az átjárók előtt kerültek kiépítésre. 

A vasúti átjáró lámpája már akkor tilos jelzés ad, amikor a HÉV-szerelvény a megállóhelyre 

beérkezik és megáll a le-, felszállás idejére. Megoldás lehet a megállók áthelyezése az 

átjárók túloldalára, ezáltal csak a HÉV-szerelvény elhaladását kellene megvárni a közúton 

közlekedőknek. Ennek költsége azonban nagyon magas, továbbá a teljes vasúti jelző- és 

biztosítóberendezések átalakítását is szükségessé teszi. Alternatív megoldás lehet, a bal 

oldali közlekedés kiépítése a HÉV-pályán, ahogyan az a gödöllői H8/H9-es HÉV-vonalon 

is kialakításra került. Ennek hátránya elsősorban közlekedésbiztonsági okból van, ugyanis a 

gyalogosok, kerékpárosok gyakran a tilos jelzés ellenére átkelnek az átjárón és 

megszokásból sokszor csak balra néznek, azonban a szerelvény jobbról érkezik. A gödöllői 

HÉV-vonalon emiatt sok halálos baleset történik, így ennek átalakítása ott jelenleg tervben 

van, emiatt a ráckevei vonalon a bal oldali közlekedés bevezetésének nincs létjogosultsága. 

(LEGÁT T. 2017)   

Vízi közlekedés 

A kerületi vízi közlekedés kizárólag a D14-es Csepel és Soroksár között közlekedő 

kompjárattal valósul meg. A Ráckevei (Soroksári)-Dunában rejlő potenciál azonban ennél 

jóval nagyobb. Elsősorban turisztikai, rekreációs és sport célra lehetne kihasználni a Duna 

adta lehetőségeket. Javasolható két-három kisebb kikötő kialakítása a soroksári Duna-part 

mentén, amelyen keresztül a kerület elérhetővé válna hajóval. A Molnár-sziget turisztikai 

látogatottságát növelné, olyan a kerületből induló sétahajóutak indítása, amely a Ráckevei 

(Soroksári)-Duna-part mentén haladva a természethez közel mutatná be a Csepel-szigetet és 

annak vizes élővilágát.  
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Összegzés 

Szakdolgozatomban bemutattam Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

közlekedésföldrajzi helyzetét, kiemelve a problémás területeket. Soroksár 

közlekedésföldrajzi pozíciója rendkívül előnyös, kiváló a vasúti-közúti kapcsolata az 

országos és nemzetközi hálózatokhoz. A legfőbb probléma, hogy ezen hálózatokhoz a 

kapcsolat a kerület belterületén, a lakóövezeten keresztül biztosított, ami megnehezíti az 

ottlakók mindennapjait. A HÉV-vonal, a vasútvonal, az 5-ös számú főútvonal É-D-i 

irányban szelik több részre a kerületet és megnehezíti a Ny-K-irányú közlekedést. A kerület 

déli határában található logisztikai, ipari egységek előnyösek Soroksár számára, hiszen 

munkalehetőséget teremtenek, valamint adóbevételt termelnek a fővárosnak és a kerületnek 

egyaránt. A legnagyobb probléma, hogy a logisztikai központ megépítésekor nem épült ki a 

főváros irányába a megfelelő vasúti infrastruktúra. A kötöttpályás közlekedésben szintén 

problémát jelent, hogy a H6-os HÉV nyomvonala a kerület főutcája mentén, a lakóházaktól 

néhány méterre halad el, mely zaj- és rezgésterhelést okoz.  

A fővárosi és kerületi közlekedési tervek ezekre a problémákra megoldást kínálnak, azonban 

tényleges megvalósításuk egyelőre elmaradt, melynek legfőbb oka a főváros és a kerület 

közötti érdekkülönbségek. A főváros inkább a belső kerületek fejlesztésére helyezi a 

nagyobb hangsúlyt az ottlakók magas száma miatt és a külső kerületek közlekedésfejlesztése 

folyamatosan csúszik, vagy el sem kezdődik. 

Első sorban az olyan tervek megvalósítását tartom lehetségesnek, melyek alacsony 

költségből megvalósíthatók (pl. menetrendek racionalizálása), vagy a már meglévő 

infrastruktúra-hálózatra építenek, melyeket nem a semmiből kell kiépíteni, hanem kisebb-

nagyobb felújítással, átalakítással korszerűsíthetők.  

Fontosnak tartom a kerületi közúthálózat átalakítását oly módon, hogy kerüljenek 

megépítésre a Soroksár központját elkerülő gyorsforgalmi utak, az M0-ás elérhetőségét 

javító összekötőutak, valamint a főváros dél-keleti szektorát harántirányban összekötő Külső 

Kerületi Körút. A vasúti közlekedésben fontosnak tartom a fővárosi szintű S-Bahn rendszer 

bevezetését, melynek része lehetne a Soroksárt érintő S25-ös elővárosi vonat, valamint a 

jelenleg HÉV-üzemű H6-os járat. Célszerű lenne olyan irányba tervezni, hogy Soroksár 

belterületi kötöttpályás közlekedése villamosjárattal legyen biztosított, mely gyorsabb, 

hatékonyabb, költségkímélőbb és utasbarát. A tehervasúti tranzitforgalom céljára szükséges 

lenne megvalósítani az V0-ás vasútvonalat, melyen keresztül az áthaladó teherfogalom 

elkerülné a fővárost. 



VÁRADI LÁSZLÓ 2019 

69 

 

Az Európai Unió által elfogadott, az európai közlekedésfejlesztésről szóló Fehér Könyv 

kiemeli, hogy hosszútávon egy gazdaságos, Európa versenyképességét erősítő, 

környezetbarát, fenntartható összeurópai közlekedési hálózat kialakítása szükséges. Ennek 

a hálózatnak már most fontos része a főváros, ezáltal a XXIII. kerület is. A jövőbeni 

közlekedésinfrastruktúra-fejlesztéseket kizárólag az EU-s irányelveket figyelembe véve 

szabad megvalósítani, ezáltal a kerületben is egy fenntarthatóbb, korszerűbb közlekedési 

hálózat alakulna ki, melynek eredményeként a kerület - kiemelt közlekedésföldrajzi 

helyeztének ellenére - egy élehetőbb településsé válhat. 
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Absztrakt 

A dolgozat célja bemutatni Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közlekedésföldrajzi 

helyzetét, a közlekedéshálózat jelenlegi állapotát, annak gyengepontjait. A személyes és 

lakossági tapasztalatok mellett a kerületi közlekedési problémák forgalom- és 

utasforgalomszámlálási adatokkal kerülnek alátámasztásra. A főváros és a kerületek közti 

érdekkülönbségek miatt nehéz a főváros közlekedéshálózatának összehangolt, minden 

érdekeket szem előtt tartó fejlesztése. A közutak fenntartásánál gyakran probléma, hogy 

elkülönül a kezelői és a tulajdonosi jogkör, míg előbbi a fővárosé, utóbbit a kerület 

gyakorolja. A szakdolgozat a kerületi közlekedés legfontosabb jellemzőit összefoglaló 

SWOT-analízisbe helyezve mutatja be. A dolgozat további célja feltárni azokat a 

rendelkezésre álló stratégiai dokumentumokat, koncepciókat, amelyek a főváros és ezáltal a 

XXIII. kerület közlekedésfejlesztését irányozzák elő. Az európai uniós és az országos tervek 

általánosabb, átfogóbb szempontból mutatják be a közlekedés jövőképét, ezzel szemben a 

fővárosi és a kerületi dokumentumok már konkrét programokat, cselekvési pontokat 

fogalmaznak meg. A rendelkezésre álló tervek mellett bemutatom a saját 

közlekedésfejlesztési terveimet, víziómat. A megvizsgált dokumentumokból 

megállapítható, hogy a fővárosi tervek a kerületi közlekedés fejlesztésére megfelelők, 

azonban a fejlesztési prioritásoknál a külső kerületek hátra sorolódnak. Célszerű lenne a 

külső kerületeknek összefogni és együttes erővel lobbitevékenységet végezni a fejlesztések 

megvalósulásának érdekében. Fontosnak tartom, hogy a kerületek nagyobb beleszólást 

kapjanak a helyi közlekedésfejlesztésekhez kapcsolódó döntésekbe. 
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8. ábra Nemzeti vagyonba tartozó közterületek tulajdonosi szerkezete (saját szerkesztés 2019) 

9. ábra Első- és másodrendű főutak Soroksár közigazgatási határánál mért átlagos napi egységjármű-

forgalma Forrás: A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2017 (2018) – Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

10. ábra Soroksár vasútvonalai és megállóhelyei ( saját szerkesztés  2019) 

11. ábra A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vasúti és közúti kapcsolatai (saját szerkesztés 2019) 

12. ábra Soroksár szintbeli vasúti kereszteződései, napi átlagos gépjármű-forgalom alapján (saját szerkesztés 2019) 

13. ábra Utasforgalmi adatok Soroksár állomáson 2019.01.22. napján (Forrás: MÁV-START Zrt. közérdekű 

adatszolgáltatás 2019.03.06) 

14. ábra Utasforgalmi adatok Soroksár állomáson 2019.01.27. napján (Forrás: MÁV-START Zrt. közérdekű 

adatszolgáltatás 2019.03.06) 

15. ábra H6-os HÉV kihasználtsági adatai Forrás: HÉV Utasszám felmérés 2017. – TRENECON Tervező és 

Tanácsadó Kft. 

16. ábra 66, 66B, 66E jelzésű járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 

17. ábra Soroksárt érintő autóbusz-járatok kihasználtsága Forrás: BKÜ Zrt., közérdekű adatigénylés, 

2019.02.06 

18. ábra 166-os jelzésű járat útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 

19. ábra 135-ös jelzésű járat útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 

20. ábra 123, 123A jelzésű járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 

21. ábra 35, 36-os jelzésű járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 

22. ábra Éjszakai autóbusz-járatok útvonala Soroksár területén (saját szerkesztés 2019) 

23. ábra Soroksár területét érintő helyközi és távolsági autóbusz-járatok (saját szerkesztés 2019) 

24. ábra Soroksárt érintő helyközi és távolsági viszonylatok (Forrás: menetrendek.hu) 

25. ábra Soroksár közösségi közlekedése (saját szerkesztés 2019) 

26. ábra A BKRFT által megfogalmazott prioritások (Forrás: BKRFT) 

27. ábra A V0 vasútvonal tervezett nyomvonala (Forrás: 

https://autopro.hu/uploads/articles/131/13006/lead_560w.jpg ) 

28. ábra A city logisztika "szereplői" (saját szerkesztés 2019) 

29. ábra Soroksár tervezett közúti fejlesztései (saját szerkesztés 2019) 

30. ábra Saját tervem a kerületi kötöttpályás közlekedés átalakítására (saját szerkesztés 2019) 
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