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HAVI JELENTÉS 8. 

Tárgy:   Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési 
rendszerének fejlesztésére 

Időszak:  2014. május, 2014. június 

2014. májusban elvégzett feladatok: 
 

A Konzorcium május hónapban az alábbi tevékenységeket végezte el, folyamatosan informálva a 

Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait: 

I. Nagytávú koncepció készítése, ill. a közlekedésfejlesztési programalkotás folyamata 

2014.05.06-án sor került a 9. Megbízói kooperációra, melyen Megbízó tájékoztatta a Konzorciumot, 

hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB) és a Képviselő-testület tájékoztató 

formájában megismerte az április 15-én bemutatott Vác közlekedésfejlesztési koncepciója c. 

dokumentumot. A koncepciót Megbízó áttekintette, azzal kapcsolatban hivatalos véleményt írásban 

2014.06.10-ig ad át. 

II. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, Vác városban, valamint a hozzá 

közlekedési szempontból szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt(ek) 

kiválasztását célzó vizsgálati dokumentáció elkészítése 

A 2014.05.06-i Megbízói egyeztetésen sor került a leszállított, Vác közlekedésfejlesztési koncepciója 

alapján készülő döntés-előkészítő tanulmány (DET) előzetes tartalmának ismertetésére és a DET 

elkészítése során a projektek kiválasztására irányuló módszertan bemutatására az egyeztetésről 

készült jegyzőkönyv szerinti tartalommal. 

Májusban 3 alkalommal (05.12., 05.20., 05.26.) tartott belső tervezői egyeztetést a Konzorcium a DET 

műszaki tartalmának meghatározását illetően az alábbi témakörökben: 

• A helyi közösségi közlekedési hálózatfejlesztési javaslatok kidolgozása az elvégzett 

forgalomfelvételek eredményei alapján, figyelembe véve a Vác Város Önkormányzata által 

megrendelt és a Volánbusz Zrt. által szolgáltatott, , 2014. június 1-jével bevezetésre kerülő új 

hálózatot. 

• Az intermodalitás peremfeltételeinek, műszaki lehetőségeinek meghatározása, a megosztott 

intermodalitás lehetőségei (Vác, Kisvác, Vác-Alsóváros) 

• A DET-ben kiválasztásra kerülő projektek finanszírozási lehetőségeinek feltérképezése (a 

következő programozási időszak OP programok általi támogathatóság vizsgálata) 
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III. A DET elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása 

2014.05.26-án került sor a MÁV Start Zrt-vel való egyeztetésre Földiák János (infrastruktúrafejlesztési 

szakértő) személyében az alábbi témákban, a projekt Tervező általi bemutatását követően: 

• A menetrendi struktúra várható alakulása az elkövetkező években. 

• Vác-Alsóváros vasúti megállóhely és a zónázó vonatok későbbiekben is fennmaradó 

megállítási lehetőségei. 

• Kisvác vasúti megállóhely kiépítése a 70-es vasútvonal Duna felőli vágányához, peronépítés 

lehetősége. 

• A gyorsított személyvonatok iskolakezdéshez igazított megállítása Kisvácon, reggel befelé, 

délután kifelé (ekkor Vác és Verőce között helytelen vágányon közlekedve). 

• Az intermodalitás megvalósításának lehetőségei Vácon (menetrendi és infrastrukturális 

feltélek). 

2014.06.02-án került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (Közlekedési Szolgáltatási Főosztály) 

és a KTI-vel történő egyeztetésre, mely során a Konzorcium Tervezői bemutatták a projektet és az 

alábbi témák megvitatására került sor: 

• A helyi és helyközi közlekedési szolgáltatás várható jövőbeni alakulása 

• A Megrendelői kör jövőbeni funkciójának átalakítása (helyi, NFM, egyéb szintek) 

• A Volántársaságok regionalizációjának állása és várható ütemezése 

• A helyközi viszonylatok Vácon belüli esetleges, igény szerinti meghosszabbíthatóságának 

eljárásrendje és lehetőségei 

IV. A személyhajó kikötő fejlesztésének vonatkozásában, májusban tovább folytatódott a kikötő 

potenciális fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a potenciális műszaki változatok 

meghatározása. 

Május 26-án sor került a MAHART PassNave Személyhajózási Kft-vel való egyeztetésre is a váci 

személyhajó kikötővel kapcsolatos fejlesztési elképzelések megismerése érdekében.  

V. Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) és a személyhajó kikötő-fejlesztés környezeti 

hatásainak vizsgálata 

Májusban a környezetvédelmi munkarészekért felelős Tervező összeállította a személyhajó kikötő 

fejlesztése kapcsán felmerülő környezetvédelmi kérdéseket, egy esetleges Előzetes Vizsgálati 

Dokumentáció elkészítése céljából.  

A Duna-partot érintő táj- és természetvédelmi vizsgálatok végzése tovább folytatódott májusban is. 
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2014. júniusban elvégzésre kerülő feladatok: 
 

I. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, Vác városban, valamint a hozzá 

közlekedési szempontból szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt(ek) 

kiválasztását célzó vizsgálati dokumentáció elkészítése 

Júniusban megtörténik a döntés-előkészítő tanulmány véglegesítése, a kiválasztott fejlesztési 

projektek műszaki változatainak kidolgozása lezárul. A DET eredményeit Konzorcium várhatóan a 

2014. július 8-ai VKB ülésen mutatja be. 

II. A személyhajó kikötő fejlesztése vonatkozásában, júniusban folytatódik, illetve várhatóan 

lezárul a kikötő potenciális fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. A Megbízó által 

megfogalmazott műszaki tartalomnak megfelelő fejlesztési javaslatok, műszaki megoldások 

kidolgozására kerül sor. 

A személyhajó kikötő fejlesztésének műszaki tartalmának véglegesítését követően kerül sor 

júniusban a fejlesztés környezeti hatásainak vizsgálata, a környezetvédelem tekintetében szükséges 

beavatkozások, előírások meghatározása, a szükséges dokumentáció összeállítása. 

III. Stratégiai Környezeti Vizsgálat 

Június hónapban várhatóan befejeződnek a DET-ben kidolgozásra, ill. kiválasztásra kerülő közlekedés-

fejlesztési projektek környezetvédelmi vizsgálatai. 

Júniusban tovább folytatódnak a természet- és tájvédelemmel kapcsolatos vegetációs vizsgálatok a 

korábbiakban ismertetettek szerint. 

 

Június hónapban a DET-ben kidolgozásra kerülő fejlesztési projektek környezetvédelmi vizsgálatára 

kerül sor.  

 

Összeállította:   
………………………………….. 

Petrovácz Rózsa Rita 
Városkutatás Kft. 

 
 
Budapest, 2014.06.03. 


