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Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Célja a gazdaság és a jólét mobilitási
feltételeinek biztosítása
• Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése
• A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése
• Egészség- és vagyonbiztonság erősítése
• Foglalkoztatás javulása a munkába járás, a munkahelyek
megközelítési feltételeinek javítása
• Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása:
• Területi egyenlőtlenségek mérséklése: a hatékony mobilitás és
elérhetőség javításával.
• Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása
• Nemzetközi kapcsolatok erősítése

Országos Területrendezési Terv - OTrT
(2003. évi XXVI. törvény)
Legutóbbi átfogó módosítására 2013-ban került sor.
A hatályos OTrT az alábbi, a közös közlekedésfejlesztés szempontjából releváns
elemeket tartalmazza :
•
•
•
•
•
•

új komáromi híd,
esztergomi Duna-híd
M11 gyorsforgalmi út
1. sz. főút, Komárom elkerülő szakasz,
szlovák-magyar határ mentén teljes hosszon kerékpáros kapcsolat,
Országos Kerékpáros Törzshálózat:
o EuroVelo6
o 71. sz. Vértesi kerékpárút

A megye közlekedés-földrajzi helyzete
• erőssége
•

a Budapest-Bécs innovációs tengely,

•

A Helsinki folyosók közül kettő érinti a megyét (IV., VII.),

•

A dinamikusan fejlődő Közép-dunántúli régió határ menti térsége.

• gyengesége

Bécs-Budapest közötti
tengely gazdaságfejlesztési
hatásának kiterjesztése

•

észak-déli közlekedési kapcsolatai, emiatt kapu szerepe gyenge,

•

az áruforgalom területén határ menti térségei nem dinamikusak,

•

Közép-dunántúli Régió belső térségi kapcsolatai fejlesztésre szorulnak.

• lehetősége
•

A Szlovákiához fűződő kapcsolatok javítása a határ mentiség átértékelődését eredményezi - A Mária-

Valéria híd megépítése ennek első lépése volt,
•

Felmerült a Helsinki V/c korridor (Ploce – Szarajevo – M6 – új Duna-híd – Léva – Gdansk) átvezetése a
megyén és erre, valamint a dunai korridorra alapozva egy befektetési-logisztikai övezet kialakítása, a Duna
menti ipari sáv revitalizációja,

•

Felértékelődik a Duna, mint egy jövőbeli új európai fejlődési övezet.

Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve KEMTrT
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.
29.) számú önkormányzati rendelete és az azt kiegészítő, a területrendezési
ajánlásokról szóló 266/2011 (XII. 15.) számú közgyűlési határozat

A) Közutak
•Esztergom Duna-híd; M11; V/C
•Komárom Duna-híd; 13. sz. főút
•Duna menti főút Komárom és Esztergom között
B) Vasutak
Esztergom – Párkány közötti vasúti kapcsolat helyreállítása;
Az Esztergom-kertváros és Almásfüzitő közötti vasút korszerű elővárosi vasúttá
fejlesztése, Budapest felé csatlakozás biztosítása illetve a Duna menti
nagyvállalatokat kiszolgáló tehervasútként történő korszerűsítése,

Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve –
KEMTrT

C) Vízi közlekedés
• A Duna állandó hajózhatóságának biztosítása
• Teherkomp Esztergom és Párkány között
• Közforgalmú, nemzetközi kikötő Komárom és Esztergom
• Kompátkelők: Neszmély, Lábatlan

D) Kerékpárutak
• Felső-Dunamente kerékpárút EuroVelo6
• Vértesi kerékpárút: (Székesfehérvár – Gánt) – Oroszlány-Majk – Kecskéd Környe – Tata – Komárom

Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve –
KEMTrT

Megyei területfejlesztési tervezés
2014 – 2020

Megyei Területfejlesztési
Koncepció
Megyei Területfejlesztési
Stratégiai és Operatív Program
Integrált Területi Program

gazdaságfejlesztési
húzótérségek

Forrás: Város-Teampannon Kft.

• Nagytérségi viszonylatban jó kelet-nyugati kapcsolatok, és hiányos észak-déli

útvonalak
• Településközi úthálózat hiányosságai
• Településen belüli útviszonyok

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
közlekedési fejlesztéseket finanszírozó intézkedései
TOP 1.2 Fenntartható turizmusfejlesztés
• Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények,
• Indikátor: a látogatószám növekedése.

TOP 1.3 Közlekedési infrastruktúrafejlesztés
• a helyi gazdaság nagytérségi beágyazódásának és a munkaerő mobilitásának
elősegítése, elsősorban a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése útján,
• Indikátor: a felújított vagy korszerűsített utak hossza (km).

TOP 3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
•
•
•
•
•

kerékpáros-barát fejlesztések településen belül és kívül,
a megye kerékpáros „gerinc” útvonalának megvalósítása,
közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése,
közlekedésbiztonsági fejlesztések,
Indikátor: a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km).

Komárom-Esztergom Megye határon átnyúló együttműködéseinek
stratégiája
A két megye által alkotott Duna menti régió
belső közlekedési infrastruktúrájának
összehangolt fejlesztése
•A külső és belső szárazföldi közlekedés - fejlesztésének
összehangolása
•A vízi közlekedés közös fejlesztése
•Helyi és kistérségi érdekű folyami átkelők kialakítása
•Új, nagyobb kapacitású hidak építése
•A régió belső közúthálózatának fejlesztése
•A határon átnyúló közösségi közlekedés feltételeinek
megteremtése

KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak
megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása,
azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szlovák
határszakaszon (KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0010)
A projekt tárgya a magyar-szlovák határvidék közötti gyorsforgalmi- és főúthálózat és az
azokhoz kapcsolódó mellékúthálózat fejlesztési lehetőségeinek feltárása, előkészítése –
a Schengeni Egyezményhez tartozó Szlovákia és Magyarország között bármely szintű,
rendszerességű és célú személy- és áruforgalom számára.

A projektben azonosított meglévő és fejleszthető kapcsolódási pontok
Komárom

Komárno (Révkomárom)

országos közút (új főút);
Duna-híd
országos közút (13. sz.
főút); Duna-híd
önkormányzati út; rév

országos közút (I/63 sz. út);
Duna-híd
országos közút (I/64 sz. út);
Duna-híd
kerületi út (III/0644 sz. út); rév

Komárom

Komárno (Révkomárom)

Dunaalmás

Patince (Pat)

Neszmély

önkormányzati út; rév

helyi út; rév

Lábatlan

Radvaň nad Dunajom
(Dunaradvány)
Kravany nad Dunajom (Karva)

önkormányzati út; rév

helyi út; rév

Esztergom

Štúrovo (Párkány)

önkormányzati út; rév

helyi út; rév

Esztergom

Štúrovo (Párkány)

országos közút; új Duna-híd

új Duna-híd

Esztergom

Štúrovo (Párkány)

országos közút (11326. j.
út); Duna-híd

országos közút (I/76 sz. út);
Duna-híd

TransHUSK
„A fenntartható közlekedés fejlesztése az információszolgáltatás és az
intermodalitás javításával a magyar-szlovák határtérségben”
projekt fontosabb eredményei

• Naponta több tízezren lépik át a határt;
• Célok:
látogatás és szabadidő eltöltése;
hivatásforgalom
• Az utazásoknak csak alig 2-3%-a bonyolódik le közforgalmú közlekedéssel
• A két ország között mindössze 4 autóbusz vonal
és 2 vasútvonal működött 2013-ban
Forrás:
dr. Siska Miklós – KTI
Esztergom, 2015. január 14.

A TransHUSK projekt alapján javasolt
fejlesztési stratégia főbb elemei
• Közlekedési Szövetség létrehozása;
• Utasforgalom vasútra, autóbuszra terelésének elősegítése;
• Nemzetközi vasútvonalak (Budapest-Bécs, Budapest-Pozsony) haránt irányú
autóbuszos összeköttetései (Tatabánya - Érsekújvár, Győr-Nagyszombat)
• Utazások indokaival összhangban a fenntarthatóságot biztosító közlekedési
utazási módok támogatása.
• Turizmus igényeit figyelembe vevő fejlesztések – TransHUSK Plus
o Kerékpáros és falusi turizmus segítése speciális útvonaltervező
szoftverrel;
o Intermodális állomások fejlesztése megvalósíthatóságának vizsgálata a
térségben

Forrás:
dr. Siska Miklós – KTI
Esztergom, 2015. január 14.

•Megvalósult illetve megvalósulás előtt álló projektek
•Esztergomi teherkomp, (2015)

•Lábatlani rév, (2013)

•Komáromi Duna-híd, (2016 -

További tervek illetve teendők a közlekedés fejlesztése terén
Esztergomi tervezett Duna-híd
és a rá vezető főúti kapcsolatok,
- M11 (Budapest – Esztergom)
- 102. sz. főút (Esztergom – M1)
és ezek esetleges továbbvezetése (V/c),

a vasúti kapcsolat megteremtése
Esztergom és Párkány (Ebed) között

V/c
Forrás:
FŐMTERV

További tervek és közös teendők a közlekedés fejlesztése terén
Révátkelő Neszmélynél

Kerékpárutak

Duna busz
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