
Az Esztergom – Almásfüzitő 
vasútvonal fejlesztési lehetőségei 

a személyszállításban
Faragó Ferenc

közlekedésmérnök hallgató
KÖT

Tehetségnapi PechaKucha 3



Az Esztergom – Almásfüzitő 

vasútvonal fejlesztési lehetőségei 

a személyszállításban

Faragó Ferenc közlekedésmérnöki alapszakos hallgató

Témavezető: Szabó Lajos egyetemi adjunktus

TMDK – Széchenyi István Egyetem



Az előadás tartalma

1. Probléma megfogalmazása

2. A vasútvonal múltja, szerepe az országos vasúthálózatban
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1. Probléma megfogalmazása 

Magyarország vasútvonalainak osztályozása a személyszállítás menetrendi sűrűsége alapján

(Forrás: www.mavcsoport.hu)



Konkrét szóban forgó mellékvonal

A 4-es vasútvonal térképe (Eredeti térkép: Balla László)



2. A vasútvonal múltja, 

szerepe a vasúthálózatban

 Dorogi szénmedence és Duna-

part ipari területei indokolták 

az építést

 Döntően teherforgalom

 A felújítást a növekvő 

forgalom „kényszerítette ki”

 1970-es évektől leépítések

 Utána csupán fenntartási 

feladatok (amit muszáj)

 Személyforgalom 

jelentőségének csökkentése

Esztergom vasútállomás 

Forrás: www.vasutallomasok.hu

Vasúti töltés Nyergesújfalunál



2010

2013

Vasúti menetrendek és vasúti járművek összehasonlítása

(Saját felvételek)



3. A vasútvonal köztes településeinek jellemzői

 20. században jelentős ipari központok – Lakosságnövekedés

 Nagy ipartelepek regressziója – foglalkoztatás átrendeződése

 Ingázás jelentőségének növekedése

 Probléma: 10-es számú út kapacitáshiánya; rossz minősége

Autóbuszok kapacitáshiánya

Nagyobb kapacitású vasúti közlekedés jelentéktelensége

A vonal településeit ábrázoló műholdkép. Forrás: Google Maps



4. Hivatásforgalom, mint utazási igény irányultsága

Fő utazási irányok összehasonlítása (Térkép: Balla László; Adatok: 2011 évi utasszámlálás)



Az igénykielégítés megoszlásának lehetőségei 

 Közforgalmú közlekedés – megoszlás autóbusz és vasút között

 Legfontosabb megkülönböztető tényező: megközelíthetőség

Az autóbusz és a vasúti közlekedés kedvező megközelíthetősége Nyergesújfalun

(Google Maps)



Az igénykielégítés lehetséges megoszlása

Az utasforgalom és a megközelíthetőség összefüggése

Forrás: Google Maps; 2011 évi utasszámlálás



Az igénykielégítés lehetséges megoszlása

Az autóbusz és a vasúti közlekedés kedvező 

megközelíthetősége a Duna-part köztes településein



5. Háromlépcsős fejlesztési javaslat

5.1 Kétórás ütemű személyvonat-menetrend

 Járatsűrítés

 Kétórás ütem

 Két szerelvény

 Lehető legjobb csatlakozások

 Probléma: alacsony sebesség, szűk keresztmetszet

 Nehezen szerkeszthető minden szempontnak megfelelő menetrend



5. Háromlépcsős fejlesztési javaslat

5.2 Pályasebesség-emelés; menettartam csökkentés

 Pálya kiépítési sebessége 60 km/h

 Megfelelő karbantartással, korszerűsítéssel elérhető

 Jelenleg: 86 perc, 35,33 km/h utazási sebesség

 60-as pályasebességgel: 68 perc (terheletlen), 44,54 km/h utazási sebesség

 Saját szubjektív számítás – Takt szoftver megerősítette



Az emelt pályasebességgel szerkesztett menetrend 

Menetrendi ábrája

(Takt)



Az emelt pályasebességgel szerkesztett menetrend

Menetrendi mező

(Saját szerkesztés)



5. Háromlépcsős fejlesztési javaslat

5.3 Siemens Desiro motorvonatok 

közlekedtetése

 Korábban is közlekedtek

 Felszabadulnak a 2-es vonalról

 Korszerű szolgáltatásokat nyújt

 Nagyobb kapacitás

Desiro motorvonatok a 4-es vonalon

(Saját felvételek)



Összegzés

 A vonal fenntartását a teherforgalom is indokolja

 Utazási igények fennállnak

(növekvő mértékű ingázás - hivatásforgalom)

 A domináns utazási igény a hivatásforgalom (vonzáskörzetek)

 A vasút képes az igények nagyobb arányú kielégítésére,

kielégítés megoszlásának változtatására

 1. lépcsőfok: szimpla járatsűrítés

 2. lépcsőfok: beruházás – menettartam csökkentés

 3. lépcsőfok: korszerűbb járművek



Tervek a kutatás folytatásához

 Települések részletes ismerete

 Egyéb utazási igények feltárása

 A közúttal való párhuzamosság tárgyalása

 Nagyobb szabású fejlesztési lehetőségek

(Saját felvétel)



Hosszútávú célok

 Szakdolgozati téma

 Folyamatos egyeztetés önkormányzatokkal, KTI-vel

 Megvalósítási szándék
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