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Az 1-es villamosról röviden 
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• A főváros egyik leghosszabb villamosvonala: 16,6 km 

• 29 megállóhely 

• 7 érintett kerület 

• A leggyorsabb fővárosi villamosvonal, átlagsebessége 

22,4 km/h 

• Napi utasforgalom: 140.000 felszálló utas 

• Csúcsidei követés: 3 perc 

• Alkalmazott járműtípus: 3xT5C5, CAF Urbos 3/9 



Előzmények 
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1930 – Gyorsvasút a Hungárián 
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• Budapesti gyorsvasúti hálózat terv V. vonal  

• Még nem létezett az Árpád híd, de a terv megvolt egy 

gyorsvasúti vonalra 

• Szintbeni, viadukton és kéreg alatt vezetett szakaszok 

egyaránt előfordulnak 

• A vonal nem a Hungária körúton haladt végig, hanem átlósan, 

a Pongrác úton, Mázsa téren keresztül haladt a Gyáli útig 



1930 – Gyorsvasút a Hungárián 
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1930 – Gyorsvasút a Hungárián 
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1967 – Autópálya a városban 
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- Árpád híd létezik, villamos jár át rajta 

- A Hungária körút kiépítése napirenden van, de nem valósult még meg 

- A korszellemnek megfelelően nem a vasút, hanem az autóút kerül 

szintben kiemelésre 

- „Gyorsvillamos” vonal terv a teljes körút hosszában 

 



1967 – Autópálya a városban 
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1984 – Elindul az egyes villamos 
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- 1984-re átépül az Árpád híd és a Róbert Károly körút 

- Nem valósul meg a metró 

- Nem valósul meg a gyorsvillamos 

- Nem valósul meg a külön szintű autópálya 

- Az 1-es villamos elindul a Vörösvári út – Lehel utca 

között 

- Az alkalmazott járműtípus a T5C5, az akkori 

legmodernebb jármű 
 



1984 – Elindul az egyes villamos 
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1984 – Elindul az egyes villamos 
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1984 – Elindul az egyes villamos 
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1984-2000 – Folyamatosan bővül a 

vonal 
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1987: Lehel utca – Kacsóh Pongrác út (1,0 km) 

1990: Kacsóh Pongrác út – Thököly út (1,2 km) 

1993: Thököly út – Népstadion (1,5 km) 

1995: Népstadion: Salgótarjáni út (1,1 km) 

2000: Salgótarjáni út – Közvágóhíd (4,1 km) 

 

Az elmúlt 20 év legnagyobb budapesti 

villamosfejlesztése! 

 

A villamosvonal új, gyors kapcsolatot teremtett a középső 

kerületgyűrű elemei között. 



2000 – Megállt a vonal fejlesztése 
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• A Lágymányosi hídon a vágányok előkészítésre kerültek, 

kiépítés nem történt 

• A vonal állapota folyamatosan romlott, a 

sebességkorlátozások száma növekedett 

 

 

 



2000 – Megállt a vonal fejlesztése 
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Rekonstrukció 
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2014-15 – Rekonstrukció 
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Uniós támogatással megvalósuló komplex rekonstrukció az 1-es 

és 3-as villamos vonalán: 

 

• A TSZ eredeti, megkötéskori értéke  40 155 082 742 Ft  

• A TSZ záráskori értéke                 41 213 982 761 Ft 

• Támogatási intenzitás (KÖZOP támogatás): 93,92 % 

• Önrész: Fővárosi önkormányzat által biztosított forrás):  6,08% 

 

A rekonstrukción túl 3,2 kilométer új villamospálya építése a 

Fehérvári útig.  

 

 

 

 



2014-15 Rekonstrukció 

18 

„A” Vállalkozó 

„B” Vállalkozó 

Kivitelezői szerződések: 

1-es villamos I. szakasz:  

Bécsi út – Kerepesi út 

– Kivitelező: Városi Vasútépítő Konzorcium 

Colas Alterra Zrt.; A-Híd Építő Zrt. 

– Időtartam: 520 nap  

– Szerződéses ár: nettó 14.188.203.049,- Ft 

1-es villamos II-III. szakasz:  

Kerepesi út – Fehérvári út 

– Kivitelező: S villamosKonzorcium 

A-Híd Építő Zrt.; Colas Alterra Zrt.  

– Időtartam: 460 (552 nap)  

– Szerződéses ár: nettó 13.298.000.369,- Ft 

 

 



Fő műszaki paraméterek 

• 15 600 vágányméter villamos pálya 

• 26 csoport kitérő, váltófűtés, váltóállítás 

• 15 db megállóhely átépítés, gyengeáramú 

berendezésekkel együtt 

• Felsővezeték-rendszer rekonstrukciója 
– Munkavezeték 20 000 m 

– Légtápvezeték 8 300 m 

• Áramvisszavezetés: 
– 1x240 mm2-es Cu egyenáramú vezeték 4 900 m 

• Földkábel 
– SZAMKAM egyenáramú vontatási kábelek 39 000 m 

1x800 mm2 Cu vagy 1x1000 mm2 Al  

• 4 db áramátalakító állomás felújítása (Óbuda, 

Árpád híd, Reitter, Zugló) 

• 1 db végállomási jelzőberendezés felújítás 

(Bécsi út) 

• 6 db lift, 3 db mozgólépcső építése 

• Kapcsolódó forgalomtechnikai, útépítési, 

közműépítési, zöldfelület-rendezési munkák 

elvégzése  

Teljes körű rekonstrukció 

(Bécsi út - Kerepesi út) 

Az 1-es villamos vonal felújítása – „A” tender 



Fő műszaki paraméterek 

• 6 700 vágányméter villamos pálya 

• 10 csoport kitérő, 7 csoport átszelés 

• 10 db megállóhely átépítés + 5 db új építés, 

gyengeáramú berendezésekkel együtt 

• Új felsővezeték-rendszer 
– Munkavezeték 8 700 m 

– Légtápvezeték 3 400 m 

• Áramvisszavezetés: 
– 1x240 mm2-es Cu egyenáramú vezeték 2 100 m 

• Földkábel 
– SZAMKAM egyenáramú vontatási kábelek 37 300 m 

1x800 mm2 Cu vagy 1x1000 mm2 Al  

• 2 db új áramátalakító állomás (Közvágóhíd, 

Lágymányos) 

• Meglévő áramátalakító állomások védelme, 

távvezérlése (Szörény, Népliget, Ferenc) 

• 1 db végállomási jelzőberendezés létesítés 

• 2 db lift építése 

• Kapcsolódó forgalomtechnikai, útépítési, 

közműépítési, növénytelepítési munkák 

elvégzése  

 

Részleges rekonstrukció 

(Kerepesi út - 

Közvágóhíd), 

vonalhosszabbítás 

(Közvágóhíd – Fehérvári 

út) 

Az 1-es villamos vonal felújítása – „B” tender 



Rekonstrukció 
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Rekonstrukció 
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Rekonstrukció 
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Rekonstrukció hatása 
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Új szakasz hatása 
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A villamosvonal épül tovább 
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Etele téri hosszabbítás 
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• A BKK a rekonstrukció megvalósulásával párhuzamosan 

előkészítette a vonal utolsó, Etele térig történő hosszabbítását. 

• Az engedélyek 2014-15-ben megszerzésre kerültek. 

 

• Az IKOP támogatási szerződés 2016 augusztusában 

megkötésre került. Nettó becsült érték: 6,65 milliárd ft 

• Támogatási intenzitás: 100%. 

• A kivitelezési tender 2016 októberében megjelent. 

 

• Kivitelezés ideje: 13 hónap 

• Várható forgalomba helyezés: 2018 I. félév. 

 

Az egyes villamos 34 év után teljesen kiépülhet (teljesen?) 



28 



Etele téri hosszabbítás 
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• Az Etele út közepén vezetett villamospálya 

• Teljes hosszban füves vágány alkalmazása 

•  Megállóhelyek: Bikás park, Bártfai utca, Etele tér 

•  Az Etele út teljes hosszán kerékpáros létesítmény 

• Végállomás a Somogyi úton, illeszkedve az átépült Etele 

térhez 

• Az utasoknak a vasút, Volán és metró eléréshez nem kell 

közutat keresztezni. 

• A parkolóhelyek száma megmarad, elrendezésük változik 

Legjelentősebb változás, hogy a Tétényi út – Bártfai utca 

között az Etele út északi oldaláról a déli oldalra kerülnek 

át a parkolóhelyek  
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Etele téri hosszabbítás 



Etele téri hosszabbítás 
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Műszaki tartalom:  

• villamos pálya építése: 3 447 vm, 

• áramátalakító építése: 1 db, 

• villamos megállóhely építése: 3 db, 

• végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db, 

• közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db, 

• villamos felsővezeték építése: 4 200 fm, 

• DN 300-as gázvezeték: 597 m, 

• 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m, 

• DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m, 

• DN315 PVC csatornacső építése: 510 m, 

• zöldfelület megújítása: 32 238 m², 

„B” munkarész: 

• villamos pálya építése: 2 852 vm 



Etele téri hosszabbítás 
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Tényleg teljes a vonal? 
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Külső Bécsi úti hosszabbítás 
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• Fonódó villamossal 

közösen kiszolgált északi 

hosszabbítás 

• A 2-es vasútvonal elérése, 

intermodális csomópont 

kialakítása 

• Új beépítések kiszolgálása 

• Engedélyezés zajlik, BKK a 

támogatási kérelmet 

előkészítette 

• Megvalósítás lehetséges 

ideje a döntéseket 

követően: 2019- 



Déli irányú hosszabbítás? 
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• Új Etele téri végállomás úgy kerül kialakításra, hogy a 

szabályozási tervvel összhangban a vonal dél felé 

folytatódhasson 

 

• „Szuperkórház”, olimpiai pályázat, egyéb 

ingatlanhasznosítás indukálhat további 

villamoshosszabbítást 

 

• Nincs jelenleg döntés. 

 



Köszönöm a figyelmet! 
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