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HAVI JELENTÉS 9. 

Tárgy:   Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési 

rendszerének fejlesztésére 

Időszak:  2014. június, 2014. július 

2014. júniusban elvégzett feladatok: 
 

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

Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait: 

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 

A 2014.06.10-i Megbízói egyeztetésen – melyen részt vettek a KIKSZ Zrt. által megbízott felügyelő 

mérnök Köz-Tech munkatársai is – sor került a készülő döntéselőkészítő tanulmány (DET) 

kidolgozásának ismertetésére, az előzetes eredmények bemutatására az alábbi témakörökben, az 

egyeztetésről készült jegyzőkönyv szerinti tartalommal: 

• A helyi és helyközi autóbusz-hálózattal kapcsolatos fejlesztési elképzelések felvázolása 3 

változatban 

• A vasútállomásnál létesítendő intermodális csomóponttal kapcsolatos fejlesztési, kialakítási 

változatok ismertetése, beleértve a másik két potenciális átszállópont (Vác-Alsóváros és 

Kisvác vasúti megállóhelyek) fejlesztési lehetőségeit 

• A hajózás (személyi kikötő, szállodahajó kikötő és jachtkötő) feltételeinek fejlesztésével 

kapcsolatos több változatot is tartalmazó vizsgálatok eredményeinek bemutatása 

(figyelembe véve az elővárosi személyhajózás korábbi elvetését) 

• A kerékpárhálózat fejleszthetőségével kapcsolatos lehetőségek bemutatása 

Júniusban 3 alkalommal (06.03., 06.17., 06.25.) tartott belső tervezői egyeztetést a Konzorcium a DET 

műszaki tartalmának meghatározását, véglegesítését illetően az alábbi témakörökben: 

• DET-ben kidolgozásra kerülő közlekedésfejlesztési intézkedések műszaki tartalmának 

meghatározása 

• Intézkedések szűrése: 
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o A közlekedésfejlesztési intézkedések Operatív Programok általi támogathatóságának 

vizsgálata (tervezett fejlesztések és a támogatható tevékenységek összeegyeztetése) 

o Projektek megvalósíthatóságának időbeliségi vizsgálata – időtávok (rövid-, közép- és 

hosszú táv) 

• Intézkedések tartalmának véglegesítése: 

o A helyközi buszhálózattal kapcsolatos változatok modellezési feladatainak elvégzése, 

eredmények megvitatása 

o Intermodális kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó elképzelések kidolgozása, a 

felmérésekből nyert utasforgalmi igényekhez való igazítása (új megállóhelyek 

létesítésére javaslatok megfogalmazása, helyközi vonalak meghosszabbítása egyes 

városrészek (Deákvár), városon belüli célpontok (Kórház, Szérűskert) jobb autóbuszos 

kiszolgálása érdekében 

• A DET-et összefoglaló prezentációs anyag tartalmi felépítésének megvitatása 

A Megbízóval egyeztetettek szerint 2014.06.30-án a Konzorcium megküldte a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság (VKB) 07.08-ai ülésén bemutatásra kerülő, a DET összefoglalását, 

fontosabb megállapításait és eredményeit tartalmazó prezentációs anyagot. 

II. A DET elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása 

2014.06.11-én került sor a Volánbusz Zrt-vel való egyeztetésre a projekt Tervező általi bemutatását 

követően. A Volánbusz Zrt. egyetért azzal, hogy az autóbuszok vasútállomáshoz történő áthelyezése 

megvalósuljon, mely során az állomási funkciók részbeni megosztása is lehetséges változat, de a 

teljes autóbusz-állomási funkció vasúthoz történő áttelepítését preferálja (autóbusz-tárolást is 

beleértve). 

III. A személyhajó kikötő fejlesztésének vonatkozásában, júniusban lezárultak a kikötő 

fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos vizsgálatok, a műszaki változatok meghatározásra 

kerültek. 

IV. A személyhajó (ill. jacht-, szálloda-) kikötő-fejlesztés környezeti hatásainak vizsgálata 

Júniusban tovább folytatódott a kikötő fejlesztésére vonatkozó műszaki tartalom alapján a vonatkozó 

környezetvédelmi munkarészek elkészítése. 
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2014. júliusban 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 

Július 8-án a Konzorcium bemutatja a VKB ülésén a DET-et, megtörténik annak egyeztetése a 

meghívott bizottsági tagokkal, képviselőkkel.  

Júliusban leszállításra kerül a DET a szerződés szerinti formában. Ezt követően kerülhet sor a DET 

Megbízó általi véleményezésére, elfogadására, a III. mérföldkő teljesítését igazoló teljesítésigazolás 

kiadására. 

II. Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés (CBA), valamint tanulmányterv 

készítése a kiválasztott projektre 

Júliusban megkezdődik a DET alapján kiválasztott fejlesztési projektcsomag részletes 

megvalósíthatósági tanulmány szintű kidolgozása, a részletesebb változatelemzés. 

III. Július első hetében véglegesítésre kerülnek a hajózással kapcsolatos környezetvédelmi 

vizsgálatok, elkészül a jogszabálynak megfelelően annak környezetvédelmi előzetes vizsgálati 

dokumentációja. 

IV. Stratégiai Környezeti Vizsgálat 

Júliusban sor kerül a nem fűtési időszakban elvégzendő, 3 hetes immissziós mérések elvégzésére. 

Megkezdődik a kidolgozásra kerülő közlekedésfejlesztési projekt változatainak környezeti vizsgálata, 

a szükséges környezetvédelmi beavatkozások meghatározása. 

 

 

Összeállította:   
………………………………….. 

Petrovácz Rózsa Rita 
Városkutatás Kft. 

 
 
Budapest, 2014.07.01. 


