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Budapest Airport kötöttpályás kapcsolata
Először lehet biztosított a finanszírozás

 
 ● IKOP 2014-2020 közti ciklusban várhatóan 1156 

milliárd forint közlekedésfejlesztésre
● 1696/2014. (XI.26.). kormányhatározat IKOP-

projektlistáról: Budapest Liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása



Bécs példája:
 
 

● 22,5 millió utas a bécsi reptéren 2014-ben, a 
budapestinek több mint duplája

● CAT City Airport Train: non--‐stop 
prémiumszolgáltatás a belváros egyik pályaudvara és a 
reptér közt (16 perc), az S-Bahn átalakításával

● ÖBB és Vienna Airport vegyesvállalat, külön jeggyel (11
€)

● Utasforgalmi kudarc: 2013--ban 1,3 millió utas, a 
reptéri forgalom mindössze 7,9%--a



Bécs: integrált repülőtéri távolsági vonatok
 

● A CAT kudarca miatt vált szükségessé 
● Új pályaudvar 2014 decemberében 

átadva, költség: 180 millió €
● Távolsági IC, EC, ICE és RJ vonatok 

bekötése a fővonalakról
● Jelenleg próbaüzemben, Frankfurt--‐

Linz--‐Bécs ICE--kkel 
● Tervezett célpontok: Graz, Salzburg, 

Ljubljana, Velence, München, Prága, 
középtávon Budapest



Hasonló példák szerte Európában

 
 

● Számos nagyváros repülőterét köti be 
távolsági főpályaudvar nem csak a közeli 
nagyváros, hanem a teljes régió vasúti 
vérkeringésébe

● Svájc mindkét nagy repterét távolsági 
vonatok szolgálják ki: Genf és Zürich 

● Párizs CDG és Frankfurt: TGV, IC és ICE 
kapcsolatok számos régióval 

● Amszterdam Schiphol és Brüsszel 
Zavanteem: az Amszterdam - Rotterdam - 
Brüsszel fővonalon



Lehetséges fejlesztési irányok Budapesten: FEREX

 
 ● gyorsvasút a Keleti vagy Nyugati pályaudvarról (FEREX)

● prémiumszolgáltatás a bécsi CAT mintájára
● mindössze egy-‐két budapesti pontról tudna utast vonzani
● a város nagy részéről nem lenne versenyképes 
● vidékről érdemi hasznot nem hozna
● Budapesten a hasonló modellben működő belvárosi 

Repülőtéri Expressz Autóbuszjárat 2011--ben megbukott
● a közösségi közlekedési kapcsolatot a FEREX nem oldja 

meg:
● pont--pont összeköttetést nyújt, amely kevés utasnak 

megfelelő 
● nem nyújt kapcsolatot a városi--elővárosi térségbe, 

vidékre, határon túli területekre





A valós megoldás: integrált repülőtéri távolsági kapcsolat

 
 ● a reptérhez közeli kelet-‐magyarországi vasúti fővonal  

távolsági vonatainak új nyomvonal-ra terelésével a 
reptér az országos vasúti hálózatba köthető

● a reptér alatt egy új vasúti főpályaudvar, regionális 
buszkapcsolatokkal

● egy ilyen megoldás a reptéri gyorsvasút által biztosított 
reptér-Budapest fejpályaudvari kapcsolatot is megadja, 
emellett:
● több irányú reptér-térségi kapcsolat Budapesten és 

az agglomerációban (pl. Kelenföld--‐reptér)
● reptér-vidéki városok kapcsolat (pl. Debrecen, 

Szeged, akár Győr)
● reptér-határ menti nagyvárosok kapcsolat (pl. Arad, 

Nagyvárad, akár Bécs)
● elővárosi vasútvonalak tehermentesítése, járatok 

sűríthetők Monor és Gyömrő felé



Fejlesztési példa: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Integrált repülőtéri távolsági pályaudvar - elérés

 
 



Óriási lehetőségeket nyit meg a távolsági kapcsolat
Integrált repülőtéri távolsági pályaudvar - elérés

 
 Célpont Menetidő Járatsűrűség

Nyugati pályaudvar 0:20 15 percenként

Kelenföld 0:20 20 percenként

Debrecen 2:10 óránként

Szeged 1:50 óránként

Pécs 3:05 kétóránként

Kecskemét 0:50 óránként

Székesfehérvár 1:20 óránként

Győr 1:55 kétóránként

Békéscsaba 2:20 óránként

Bécs 3:15 kétóránként

Arad 3:50 kétóránként

Nagyvárad 4:50 napi kétszer



Fejlesztési példa: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Integrált repülőtéri távolsági pályaudvar - kapcsolódó fejlesztések

 
 



Új távolsági pályaudvar Ferihegyen: lehetőség az egész 
országnak

 
● a FEREX-szel ellentétben Budapest mellett az ország 

nagyvárosait is beköti a nemzetközi reptérre
● nem igényel önálló vasúti szolgáltatást, amit a reptér 

utasforgalma nem tudna eltartani
● a projekt akár közvetlen brüsszeli forrásból (CEF) is 

finanszírozható
● jelentős és szimbolikus nemzeti jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra--fejlesztés
● a projekt Budapest alkalmasságát a nemzetközi szintű 

sport- és kulturális események (különösen az olimpia) 
rendezésére jelentősen javítja (vidéki helyszínekkel, 
szálláshelyekkel való kapcsolat, budapesti reptér 
megközelíthetősége, stb.)
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