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Hatékony pályahálózatú 
• átjárható

• a főváros életébe integráló
• a fő társadalmi-gazdasági 

kihívásokra reagáló
• biztonságos és üzembiztos

A vasútfejlesztés 
jövőképe 2030-ra

Szolgáltatás-központú
• utasbarát, vonzó vasúti 

környezetet kínáló, jobb eljutási 
idejű és megbízhatóságú, 

versenyképes és szegmensekre 
szabott

• a meghatározó árufuvarozási, 
logisztikai igényekhez igazodó

Fenntartható
• költséghatékony

• energiahatékony, a 
klímaváltozáshoz 

alkalmazkodó
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Stratégiai célok
• A helyközi buszokkal és helyi közlekedéssel jobban összehangolt 

vasúti menetrend és tarifa
• Menetrendszerűség 87%-ról 95%-ra javítása

• Növekvő utasszám a fővárosi és vidéki nagyvárosi agglomerációban
• Vonzó, modern színvonalas, akadálymentes állomások és 

járműállomány
• A vasúton szállított árumennyiség évi 52 millió tonnáról 60 millió 

tonnára emelése
• A TEN-T legforgalmasabb szakaszain legalább 100 km/h 

engedélyezett sebesség és 225 kN tengelyterhelés
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Beavatkozási elvek

Vasúti személyszállítás
• helyközi közösségi közlekedés 

a párhuzamosságokat 
felszámoló vasúti prioritású 

kiszolgálása
• egyszerű, hatékony szervezet 

és szerződésrendszer
• utasforgalmi igényekhez 

illeszkedő, hatékonyan 
üzemeltethető járműállomány

• országosan egységes  
elektronikus jegyrendszer, 

tarifaegyszerűsítés és 
módosítás

Vasúti áruszállítás
• versenyképességet növelő 

üzemeltetési támogatási 
rendszer kidolgozása
• intermodális

konténerterminál hálózat 
kialakítása

• katonai szállítási igények 
nagyobb figyelembe vétele

• 740 méter hosszú 
tehervonatok fogadására 

alkalmas átmenő-, 
megelőző és tároló 
vágányok kiépítése

Infrastruktúra
• a TEN-T törzshálózati 

vonalak 
egyenszilárdságúvá 

tétele
• budapest és 

térségének 
vasútüzemét javító 

beavatkozások
• jobb kárpát-
medencei vasúti 

kapcsolatok



Vasúti infrastruktúra fejlesztések
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Jelenlegi projektjeink
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Kivitelezés:

18 nagyprojektben 

37 szerződés, 

bruttó 950 Mrd Ft

Tervezés:

14 szerződésben 

bruttó 10 Mrd Ft

Mérnök:

17 szerződésben 

bruttó 11 Mrd Ft

2019-ben a 2018. évi „rekord” 

megismétlése,

2020-ban megdöntése várható.



NIF Zrt. vasúti projektek műszaki teljesítése
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Vasútfejlesztések 2016-2020. (2023.)
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Vasúti fejlesztések
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Lezárult projektek 2016-2019.

Érintett

vasútvonal 

száma

Projekt megnevezése Beavatkozás típusa
Hossz 

(km)
Finanszírozás

30 Székesfehérvár állomás pályaépítés vasúti pálya korszerűsítése 2,4

120 Békéscsaba állomás pályaépítés vasúti pálya korszerűsítése 4,7

2 Angyalföld – Újpest 2. vágány kiépítése vasúti pálya korszerűsítése 1,2

30
Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy 

korszerűsítés
vasúti pálya korszerűsítése 52,4

36 Fonyód - Kaposvár pályafelújítás vasúti pálya korszerűsítése 52,5

2
Angyalföld állomás közvetlen villamos átszállási 

kapcsolat

műtárgyépítés, 

korszerűsítés 
N.R. 

40 Hídrekonstrukciós program I/1. ütem
műtárgyépítés, 

korszerűsítés
2,3

30,40 Érd, Szent István úti közúti műtárgyak építése
vonalkorszerűsítéshez

kapcsolódó fejlesztés
N.R.

80 Mezőzombor – Sátoraljaújhely villamosítás
vasútvillamosítás, 

korszerűsítés
46,3

80 Szerencs transzformátor alállomás korszerűsítése
vasútvillamosítás, 

korszerűsítés
N.R.

Összesen: 161,8



Lezárult vasúti projektek 2016-2019. 
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52,4 km

52,5 km

2,4 km

4,7 km

1,2 km

Műtárgyépítés, korszerűsítés 

Vasúti pálya korszerűsítése 

2,3 km 

N.R.

• Hídrekonstrukciós program I/1. ütem

• Angyalföld állomás közvetlen villamos átszállási kapcsolat

• Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy korszerűsítés

• Fonyód - Kaposvár pályafelújítás

• Székesfehérvár állomás pályaépítés

• Békéscsaba állomás pályaépítés

• Angyalföld – Újpest 2. vágány kiépítése

Vasútvillamosítás, korszerűsítés

46,3 km

N.R.

Vonalkorszerűsítéshez kapcsolódó fejlesztések

• Mezőzombor – Sátoraljaújhely villamosítás

• Szerencs transzformátor alállomás korszerűsítése

Összesen: 161,8 km

• Érd, Szent István úti közúti műtárgyak építése



Vasúti fejlesztések
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Előkészítések 2018-ig

• Békéscsaba – Lőkösháza korszerűsítés kiviteli tervének és tender dokumentációjának készítése

• GSM-R rendszer kiépítés 2. ütem előtervezés

• Szeged - Hódmezővásárhely Tram-train rendszer kiegészítő tervezési munkái

• Érd - Érd alsó összekötő vágány építés kiviteli tervének és tender dokumentációjának tervezési feladatai

• Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV Zrt. hálózatán

• Déli összekötő vasúti Duna-híd engedélyezési tervei és tenderdokumentáció összeállítása

• Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás előkészítése

• Keleti - Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése tervezési munkái

• Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításának tervezési munkái

• Debrecen állomás terveinek felülvizsgálata

• Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése

• Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítésének 

előkészítése

• 80-as számú vasútvonal egészére vonatkozó fejlesztési stratégia (Master Plan) elkészítése

A 2015-2018 között elindított és lefolytatott tervezéseink

közel bruttó 585 Mrd Ft értékű kivitelezés indítását készítették elő.



2019-ben induló előkészítési projektek
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• Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és 

környezetrendezései

• Dél-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója, környezetrendezése

• Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal RMT

Eljárás 

folyamatban

• Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasútvonal RMT

• Népliget vasúti megállóhely tervezése

• Ferencváros különszintű vasúti kapcsolat létesítésének tervezése

• Szűk keresztmetszet kiváltások tervezése – 4 projekt

• Békéscsaba – Szeged között rekonstrukció – engedélyezési tervek elkészítése

• Zalaegerszeg – Rédics engedélyezési tervek elkésztése

Eljárás 

előkészítése 

folyamatban



2020-21-ben várható előkészítési projektek
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• Hatvan – Füzesabony (160 km/h, 225 kN, ETCS L2) vasútvonal fejlesztése, és kapcsolódó 81, 82, 85, 

és 87a számú vasútvonalak felújítása

• Kelenföld – Hegyeshalom vasútvonal ETCS L2 vonatbefolyásolás kiépítése

• Székesfehérvár – Balatonszentgyörgy ETCS L2 vonatbefolyásolás kiépítése

• Székesfehérvár – Boba ETCS L2 vonatbefolyásolás kiépítése

• Zalaszentiván – Nagykanizsa vasútvonal villamosítása, pálya- és biztosítóberendezés fejlesztése

• Rákos – Rákosliget 3. forgalmi vágány kiépítése

2021-27 időszak vasúti infrastruktúra fejlesztésekről szóló kormányelőterjesztés tervezete alapján, NIF 

projektek

(összehasonlítás: 2014-20 időszak NIF kivitelezései: bruttó 1200 Mrd Ft)

Várható projektek tervezése

14 db projekt

bruttó 25 Mrd Ft

Várható projektek kivitelezése

13 db projekt

bruttó 990 Mrd Ft



Kiemelt projektek, határ menti projektek
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KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

A SZEGED – SZABADKA VASÚTVONAL MAGYARORSZÁGI SZAKASZA FEJLESZTÉSÉNEK MŰSZAKI

TARTALMA

18

A 12,825 km hosszú Szeged-Rendező–Röszke–országhatár egyvágányú, nem villamosított vasútvonal

210 kN tengelyterhelésű és 60 km/óra sebességű közlekedésre alkalmas, a TEN-T átfogó hálózat

része. Jelenleg a vonalon a személyszállítás szünetel.

A csatlakozó 27,8 km-es szerb szakaszon a tengelyterhelés 150 kN, ahol zömmel csak 10-20 km/órával

közlekedhetnek a vonatok. Jelenleg a vonalon a személyszállítás szünetel.

2014-re uniós támogatásból elkészültek a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztésének (225 kN

tengelyterhelésre, 120 km/óra sebességű közlekedésre, villamosítással) engedélyezési tervei. Szeged-

Rendező (kiz.)–Röszke–országhatár vonalszakasz építési engedélye 2022. július 26-ig érvényes.

A Budapest-Kelebia vasútvonal felújításakor lehetséges egyetlen kerülőút.

A magyar szakasz felújításának műszaki tartalma:

A magyar szakasz 32 hónap alatt megvalósítható korszerűsítési projektje az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

• A pálya 10,8 km-en 120 km/órára, 2 km-en 80 km/óra sebességű közlekedésre és 225 kN-ra átépítése.

• A vonal villamosítása 1 x 25 kV, 50 Hz rendszerben, felsővezetéki energia távvezérlő kiépítése.

• ETCS L1 vonatbefolyásolás telepítése, elektronikus biztosítóberendezés létesítése, amely a szegedi központból kerül távvezérlésre.

• Röszke állomás 4 vágányának átépítése, magas-peronok, utas-tájékoztatás, P+R, B+R parkolók, esőbeállók, 704 méteren életvédelmi kerítés építése, 

jegykiadó automata telepítése.

• Szentmihálytelek új megállóhely kialakítása magas-peronnal, esőbeállókkal, P+R és B+R parkolókkal.

• Zajvédő falak létesítése.

• Új felüljáró építése az 5-ös számú főúton.

• 7 közúti átjáró fénysorompóval való biztosítása.

• A magyar szakasz fejlesztését a MÁV Zrt. valósítja meg.



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

A BUDAPEST – BELGRÁD VASÚTVONAL MAGYARORSZÁGI SZAKASZ FEJLESZTÉSÉNEK MŰSZAKI

TARTALMA
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A Budapest – Belgrád vasútvonal a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzshálózatának

része. A síkvidéki (max. 5-7,5‰) magyarországi szakasz, a 159,4 km hosszú Budapest-

Ferencváros – Kelebia vasútvonal utolsó jelentősebb felújítására az 1970-es években került sor.

A szinte végig egyvágányú, jelenleg maximum 80-100 km/óra sebességgel és számos

sebességkorlátozással járható vasútvonalon legfeljebb 700 méter hosszú vonatok közlekedhetnek,

tengelyenként maximum 210 kN terheléssel.

A vasútvonal energia-ellátó rendszere, kommunikációs és biztosítóberendezései elavultak,

nincsenek magas-peronok és az EU akadálymentesítési követelmények (pl. 18 állomáson és 11

megállóhelyen liftek, rámpák hiánya) sem teljesülnek.

A tervezett projekt keretében a vasútvonal EU átjárhatósági műszaki előírások szerinti

fejlesztése történik meg:

► 225 kN tengelyterhelés,

► GSM-R kommunikációs rendszer és ETCS L2 2.3.ad alapkonfigurációjú

vonatbefolyásolás,

► maximum 740 méter hosszú tehervonatok közlekedésének biztosítása

► állomások és megállóhelyek akadály-mentesítése

► kétvágányosítás

► 160 km/óra engedélyezési, 200 km/h tervezési sebesség

Kiépül a Központi Forgalomirányítás (KÖFI) és a felsővezetéki energia távvezérlés (FET),

illetve figyelembe kell venni a tengelyátszerelt kocsik közlekedését.

A fejlesztést követően Budapest és Belgrád között a személyvonatok menetideje a jelenlegi 8

óráról várhatóan 3 órára csökken, a tehervonatok pedig 4,5 óra alatt tehetik meg az utat a két

főváros között.

A vasútvonal része lenne a jelentős kínai tulajdoni hányaddal működő pireuszi teherkikötőt Közép-

Kelet-Európával összekötő vasúti folyosónak.



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

A BUDAPEST-BÉCS KAPCSOLAT KÖZÉPTÁVÚ GYORSÍTÁSA
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Új menetrendi struktúra-tervezet 2020 decemberétől:

• Egész nap óránkénti kapcsolat Bécs felé, csak Győrött (egyes vonatok Mosonmagyaróváron) megállva

• A (szabálykövető) közúti közlekedéssel is versenyképes menetidő

• Bővülő, gyorsuló elővárosi közlekedés: óránként KöKi - Győr zónázó vonatok (Tatabányáig nem áll meg)

• Jelentős kapacitásbővítés minden szegmensben: kikerülhetők az M1 felújítása miatti dugók

Feltételei:

• Interoperabilitás javítása Ausztria felé: a vonatok Hegyeshalomban megállás nélkül tudjanak átlépni

• Vasútvonal (pl. biztosítóberendezés) megbízhatóságának javítása: késések csökkentése

• A projekt többletköltségeiről (infrastruktúra átalakítása összesen kb. 6 Mrd. Ft., 

üzemeltetés kb. 2,5 Mrd. Ft/év) a Kormány pozitív döntése

napi járatszám menetidő* jegyár**
vasút – jelenleg 13 pár 2:26 13-40 €
autóbusz (Flixbus) 21 pár 2:45 – 3:05 9-25 €
autóbusz (Student Agency) 6 pár 2:45 9-13 €
vasút – új menetrend 16 pár 2:10 13-40 €
személyautó ∞ 2:15 - 2:45 20-50 €



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Budapest-Varsó nagysebességű vasút (NSV) előkészítése
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• 1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat alapján a magyar 
szakaszra Megvalósíthatósági Tanulmány készül

• A V4 partnerországok saját szakaszaikra tanulmányt 
készítenek, melyeket szakértői munkacsoport koordinálja a V4 
miniszterek által aláír szándéknyilatkozat alapján:

• Vizsgálat módszertanának összehangolása
• Közös szakmai anyagok az EU felé az uniós 

közlekedéspolitikával való összehangolásról
• A magyar Megvalósíthatósági Tanulmány vizsgálja:

• Három fő nyomvonalváltozat:
• Komárom térségén át
• Oroszlány térségén át
• Székesfehérvár térségén át

• Pályasebesség:
• 250 km/h
• 300 km/h
• 350 km/h

• Új pálya építése vagy meglévő felújítása szakaszonként
• Engedélyezési tervezés a 2021-27-es ciklus végén
• Kivitelezés a 2027-et követő ciklusban reális



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasút (NSV) előkészítése
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• 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján a teljes szakaszra 
Megvalósíthatósági Tanulmány készül

• Román féllel az együttműködés pontos formájáról, az érinteni 
kívánt városokról politikai megállapodás született, a tanulmány 
a teljes Budapest-Kolozsvár-Bukarest vonalra készül

• A Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki tartalma ez alapján 
fog véglegesítés alatt



Határmenti kapcsolatok fejlesztése
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Ausztria:
• Budapest-Bécs kapcsolat gyorsítása a Kormány napirendjén 2020 

decemberétől negyed órával rövidülhet a menetidő
Szlovákia:
Rövid távon: (üzleti terv készül 1331/2019. (VI. 5.) Korm. Határozat alapján)

• Győr-Pozsony közvetlen vonatok 
• Komárom-Révkomárom vonatok újraindítása
• Salgótarján és Miskolc közötti összeköttetés a Felvédéken át
Középtávon: (hibrid motorvonatok beszerzése szükséges)

• Miskolc-Kassa és Miskolc-Kisújhely regionális kapcsolatok
Hosszú távon: (megvalósíthatósági tanulmány készítendő)

• Ipoly-völgyi vasút újjáépítése
Ukrajna: Budapest-Munkács közvetlen kapcsolat sikeresen újjáindult
Románia:
Rövid távon: (üzleti terv készül 1331/2019. (VI. 5.) Korm. Határozat alapján)

• Budapest-Szatmárnémeti közvetlen vonatok indítása
• Budapest-Arad-Temesvár kapcsolat gyorsítása akár 1 órával
Hosszú távon: (megvalósíthatósági tanulmány készítendő)

• Debrecen-Nagyvárad vasútvillamos (TramTrain) kialakítása
Szerbia:
• Budapest-Belgrád vasúti projekt vállalkozója kiválasztva
Középtávon: 
• Szeged-Szabadka-Baja ún. Déli Vasút újjáépítése
Horvátország: Pécs-Eszék kapcsolat sikeresen elindult
Szlovénia: Zalaegerszeg-Rédics-Lendva(-Beltinci) vasútról 
megvalósíthatósági tanulmány készült.



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Szeged – Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása

Földrajzi elhelyezkedés



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Szeged – Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása

Tram-Train nyomvonala

Nagyvasúti szakasz (pirossal jelölve a 
kétvágányúsítás) Nyomvonal Hódmezővásárhelyen



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Szeged – Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer

megvalósítása

Projekt műszaki tartalma, nagyvasút

Nagyvasúti munkák megvalósításáról általánosságban

• Kivitelező: Swietelsky Vasúttechnika Kft. 
• A vágányok új zúzottkővel, új vasbeton aljakkal és új 

sínekkel épülnek meg.
• A kitérők új, 60 rendszerű kitérők lesznek, a 

sebességnövelés érdekében az elágazó kitérők 
nagysugarúak lesznek.

• Az átépítés után, a biztosító berendezés 
korszerűsítését követően a pályasebesség 100 km/h 
lesz, 225 kN tengelyterhelés mellett.

• A peronok sk+55 cm-es magasságúak lesznek, 
kiselemes térkőburkolattal

• Várható befejezés: 2020 I. félév, járműtesztelés ezt 
követően.



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Szeged – Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer

megvalósítása

Projekt műszaki tartalma, városi vasút

Városi munkák megvalósításáról általánosságban

• Kivitelező: STRam-Train 2017 Konzorcium (Strabag, 
Belfry). 

• Teljesen új vasúti pálya kiépítése, Phoenix sínrendszer.
• 6 megálló (végállomás, Hódmezővásárhely 

nagyállomás).
• 600 V-DC felsővezeték kiépítése.
• Áramátalakító gépház építése.
• Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert 

állomásnál új összekötő vágány a nagyvasúthoz.
• A peronok sk+30 cm-es magasságúak lesznek.
• Jelentős útépítések is folynak.
• Várható befejezés: 2020. I. félév, járműtesztelés ezt 

követően.



KIEMELT VASÚTI PROJEKTEK

Szeged – Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer

megvalósítása

Járműtelep:

• Kivitelező: Kivitelezési szerződés hatályba lépése: 
2019. II. félév, 

• Szeged - Rendező pályaudvaron a tram-train járművek 
részére 2876 m2 alapterületű vasbeton pillérvázas 
járműkarbantartó csarnok építése. 

• Várható befejezés: 2021. év vége.

Projekt műszaki tartalma, járműtelep



Vasút járműállomány
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A vasúti személyszállítás jelenlegi járműállományának helyzete

 GYSEV Zrt.:

 járműállománya az elmúlt 10 év folyamán szinte teljesen megújult,

 20 db FLIRT motorvonat (2013-2019), összesen 9 db új négytengelyes villanymozdony (Siemens VECTRON, 2017)

és 26 db használt, 2016-ban a forgalomba állítás előtt felújított InterCity kocsi, a 25-30 éves IC-kocsi állományból

mindössze 4 db maradt meg .

 MÁV-HÉV Zrt.:

 korszerűnek nevezhető jármű a társaság állományában egyáltalán nincs,

 98 db háromkocsis motorvonati egységgel rendelkezik, amelyek egységesen a LEW Hennigsdorf gyárban készültek,

három szériában 1963 és 1983 között,

 felújítás csak pilot jelleggel 1 db háromkocsis egységen történt 2016-ban.

 MÁV-START Zrt.:

 a távolsági és regionális közlekedés személykocsi állományának nagy része 40 év feletti, 2030-ra a vasúti

járműállomány 90%-a 40-50 évesnél idősebb lesz, ezek a kocsik nem lesznek üzembiztosan fenntarthatók,

 sok a kis darabszámú sorozat, amelyek üzemeltetése nem gazdaságos,

 az üzemeltetési, járműjavítási háttér korszerűsítése is szükséges,

 a személykocsik színvonala jelenleg nem jelent vonzó alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben,

 2003 óta jelentős számú – a teljes járműállományra vetítve mégis kis részarányú és a hazai hálózat kis része

(elsősorban a budapesti agglomeráció) kiszolgálásához elegendő – vasúti jármű beszerzésére került sor:

jelenleg összesen 164 db korszerű villamos, illetve dízel motorvonat [123 db FLIRT (2006-2015 közötti gyártásúak),

10 db TALENT (2007), 31 db Desiro (2003-2009) motorvonat] áll rendelkezésre.



A vasúti személyszállítás járműállományának 

fejlesztése

 Járműfejlesztés - InterCity és EuroCity

 sorozatgyártás Szolnokon

 az első 20 db-os széria gyártása 2019-ben befejeződött,

 a belföldi 70 db-os flotta gyártása 2019-ben indult, 2021. évig bezáródóan 70 db kocsi kiadása fog 

megvalósulni,

 többcélú teres kocsi (kerékpárszállítás, esélyegyenlőség, családbarát szakasz),

 termes 2. osztály 80 ülőhellyel,

 Comfortum kocsi (bisztró, business (1+), csendes fülkék, hagyományos termes 1. osztály).



A vasúti személyszállítás járműállományának 

fejlesztése

 KISS emeletes motorvonatok beszerzése

 az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat alapján: 100 Mrd Ft nagykapacitású motorvonatok 
(összesen 19 db KISS emeletes motorvonat) beszerzése a MÁV-
START Zrt. gördülőállomány fejlesztéséhez folyamatban van,

 600 ülőhellyel rendelkező motorvonatok, amelyek közlekedtetése 
olyan viszonylatban és járatokban tervezett, ahol a csúcsidőszaki 
utasszám meghaladja a 450-470 főt, 

 az első járművek tervezetten 2020 évben a 70. sz. Budapest-
Nyugati–Vác–Szob, illetve a 100a sz. Budapest-Nyugati–Monor–
Cegléd–Szolnok vasútvonalakon állnak forgalomba,

 további 21 db emeletes motorvonat beszerzése van folyamatban 
107 Mrd Ft értékben.

 HÉV járművek beszerzése

 az állomány megújítása érdekében tervek készültek 53+6 db új, 
alacsonypadlós, korszerű motorvonat beszerzésére, melynek 
pontos műszaki tartalma még kialakítás tárgya, beszerzése a 2022 
és 2028 közötti időszakra tervezett.



A vasúti járműállomány fejlesztése

 Vontatójárművek 

 a relatíve alacsony motorvonati részarány okán, illetve a teherfuvaroztatók kiszolgálása 
szempontjából ma is meghatározó a mozdonyok állománya,

 elsősorban a dízel, de a villanymozdonyok esetén is igaz, hogy az állomány korszerűtlen, 
átlagéletkora magas, a mozdonyok 73%-a 40 évesnél is idősebb,

 a vasúti kocsik vontatására lényegében nem áll rendelkezésre megfelelő műszaki paraméterekkel 
bíró vontató jármű állomány,

 az intercity forgalomban közlekedő vonatok valamint a távolsági gyorsvonatok emelt (120 km/h-nál 
magasabb) sebességgel való vontatásához szükség van legalább 85 db 160 km/h sebességgel 
közlekedni képes, ETCS berendezéssel ellátott vontatójárműre,

 a közösségi vasúti utazásban az emelt minőségű fedélzeti szolgáltatások mellett, az eljutási idők 
rövidítése komoly vonzóerő, ami miatt a vontatójárművek megújítása is fontos cél.



Vasúti tesztpálya
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Célok

 A magyar és az európai vasúti járműipar fejlesztés és gyártás kutatási és kísérleti

bázisának biztosítása

 Autonóm vasúti járművek K+F+I tevékenysége, vizsgálata

 5G technológia alkalmazása, K+F+I tevékenység támogatása;

 Közúti és vasúti autonóm rendszerek együttműködésének vizsgálata, K+F+I

tevékenység támogatása

 A részlegesen vagy készre szerelt járművek célirányos vizsgálata, biztosítva a

nagysebességű közlekedés követelményeit

 A megfelelőség-értékelés technikai feltételeinek biztosítása

 Üzemi vizsgálatok elvégzésének biztosítása;

 HAVARIA helyzetekre történő felkészülés elősegítése
 Kockázatcsökkentés, biztonság növelés, megbízhatóság növelése
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TESZTPÁLYA RENDSZER

 Több vasúti rendszer (városi, hagyományos és nagysebességű) vizsgálatára

alkalmas pályahálózat, alkalmas infrastruktúrával:
• Pálya

• Különböző alépítményi rendszerek

• Különböző felépítményi rendszerek

• Kitérőrendszerek

• Energiaellátás

• Felsővezetékes és harmadik sínes rendszer

• Minden szabványos  áramnemnek megfelelő kialakítás (25 kV; 1500 V, stb.)

• biztosítóberendezési rendszer

• ETCS L1 és L2;

• Kettőzött kiéíptés az új rendszerek ún. shadow running tesztjeinek lefolytatásához

• alagút

• szabályozható túlemelési rendszer (BME ITS szabadalom)
• előkészítő- és szerelő-, javító csarnok 
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Tesztpályahálózat 350 km/h sebességre
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Tesztközpont, városi vasúti pályahálózat és állomás
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LABORATÓRIUMOK

• anyagvizsgálati laboratórium

• tűzvédelmi vizsgálati laboratórium

• járműszekrény statikus szilárdságvizsgáló 

terhelőpad

• dinamikai laboratórium

• kvázi-statikus kisiklással szembeni biztonság 

vizsgáló létesítmények

• állóhelyzeti próba állomás

• görgőspadok (M 1:1, M 1:4)

• nagyfeszültségű laboratórium

• klíma-szélcsatorna

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXub67lrThAhXnlosKHZmVAZ0QjRx6BAgBEAU&url=https://new.siemens.com/global/en/products/mobility/rail-solutions/services/qualification-services/certified-test-and-validation.html&psig=AOvVaw05Lz_Of1DGANJp1XoyosuD&ust=1554389530796425
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXub67lrThAhXnlosKHZmVAZ0QjRx6BAgBEAU&url=https://new.siemens.com/global/en/products/mobility/rail-solutions/services/qualification-services/certified-test-and-validation.html&psig=AOvVaw05Lz_Of1DGANJp1XoyosuD&ust=1554389530796425
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Fék- és hajtástechnikai vizsgálatok
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• Állóhelyzeti próba állomás

• Lendítőtömeges fékpróbapad

• Görgőspad

• Tesztpálya

 vízszintes egyenes és ívek sorozata

 40‰-es lejtő

• Fékút, féksúly, csúszásgátló

• Fékbetét, féktuskó: µ(v,p,T,…)

• Vontatásenergetikai vizsgálatok:

• Fa(v), c, Fz(v), M, n, η, b, U, I, P, cos𝜑,…
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JR Hokkaido
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Kvázistatikus kisiklással szembeni biztonság vizsgálata

• Vágánysíktorzuláson áthaladás

 Íves síktorzulásos tesztpálya

 Íves vízszintes sík tesztpálya 

 Járműdöntő berendezés

 Forgóváz kifordító asztal

 Csoportemelő

• Hosszirányú erő elleníves pályán

 S-alakú vízszintes sík pálya

Y/Q oldal- és függőleges irányú keréktalpi erők
Forgóváz kifordítási nyomaték
Dőlési együttható
Járműszekrény csavarási merevség
Hosszirányú ütköző-vonó erő
Keréktalp felemelkedése a sínről
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Futásdinamikai vizsgálatok

• Szimulációs központ – járműdinamikai 
szimuláció

• Kicsinyített görgőspad
• Valós méretű görgőspadon
• Tesztpályák (1 – 4 teszt zóna MSZ-EN 14363)

• Futásbiztonság
• Futásstabilitás
• Pályaigénybevétel
• Futásjóság – rezgéskomfort
• Áramszedő-felsővezeték kontakterő mérése
• 𝑌/𝑄, 𝐻 erők, ሷ𝑦, ሷ𝑧 gyorsulások
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Járműszekrény és forgóvázkeret vizsgálatok

 Járműszekrény terhelőpad statikus szilárdsági vizsgálatokhoz

 2000 kN-os hosszirányú erő 

 Szabályozott függőleges terhelések

 200-300 nyúlásmérő bélyeg

 Makro-deformációk mérése

 Forgóvázkeret fárasztó berendezés

 Statikus függőleges terhelés

 Kvázistatikus függőleges és oldalirányú terhelés

 Dinamikus függőleges terhelés

 Forgóváz vizsgáló mérőállomás

 Keréktalpi erők mérése, beszabályozása

 Csillapítási jellemzők mérése

 Kerékprofil mérés
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Egyéb vizsgálatok
• Kerékpártengely fárasztó berendezés

• Keréktárcsa fárasztó berendezés

• Modulárisan felépíthető terhelőberendezés

 Vasúti jármű, TGK, busz, autó, hajó, repülő, ipar,…

Alapvető mechanikai anyagvizsgálatok

 Repedésvizsgálat

 Szakítóvizsgálat

 Törésmechanikai vizsgálatok

 Metallográfia

Járműmérlegelés

Világítási rendszerek vizsgálatai

Áramszedő vizsgálatok

Próbapad

Tesztpálya

Zaj és rezgés vizsgálat

Állóhelyzeti és indítási zaj

Belsőtér és vezetőállás zaj

Elhaladási zaj + akusztikai referencia vágány
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Intermodális csomópontok
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Az intermodalitás

 a különböző közlekedési módok egymáshoz 

illesztése egy utazási láncon belül

 kulcsfontosságú szerep egy hatékonyabb és 

integráltabb személyszállítási rendszer 

kialakításában

 egyszerűbbé válik az utazás a negatív környezeti 

hatások minimalizálása mellett

 egyik – talán legfontosabb – fizikai megjelenése 

az intermodális csomópont

Forrás: A. Monzón, F. Di Ciommo: City-HUBs Sustainable

and Efficient Urban Transport Interchanges, 2016, p6
46



A projekt társadalmi jelentősége

Szociális esélyegyenlőségi helyzetkép javulása az egyenlő és 

kedvezőbb hozzáférés által.

A közösségi közlekedés jelenlegi használói magasabb színvonalú 

szolgáltatásban részesülnek.

A látens munkaerő mobilizálható, így csökkenhet a vállalatok által érzékelt 

munkaerőhiány.

A versenyképes személyszállítási szolgáltatásnak köszönhetően potenciális 

utasok jelennek meg a közösségi közlekedési rendszerben.

A fenntartható közlekedési rendszer kiépítése Magyarország teljes lakossága 

számára előnyös.
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Intermodális Csomópontok általános műszaki tartalma

• Vasútállomás épületének átépítése, 
kibővítése

• Vágányhálózat átalakítása

• Összevont helyi és helyközi autóbusz 
állomás kialakítása, átköltöztetése a 
vasútállomás mellé

• Közös jegy- és bérletpénztár kialakítása

• Utastájékoztató rendszer fejlesztése, 
kialakítása

• P+R, B+R, K+R parkolók, taxiállások
kialakítása

• Közúti kapcsolatok fejlesztése

• Gyalogos, kerékpáros alul- vagy felüljárók 
létesítése, átépítése

• Kereskedelmi egységek és irodák 
kialakítása 48



Intermodális Csomópontok finanszírozása

Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza, 

Eger, Miskolc, Székesfehérvár, 

Tatabánya, Bicske

Integrált Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program (IKOP)

Dunaújváros, Kecskemét, 

Szombathely, Zalaegerszeg, Győr
Modern Városok Program (MVP)

KőszegKöltségvetési forrás
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Közlekedésszakmai felülvizsgálat

 Az intermodális csomópont projektek 

megvalósításához szükséges 

intézkedésekről szóló 1696/2018. (XII. 

17.) Korm. határozat

 egyes IMCS projektek 

indokoltságának és tervezett műszaki 

tartalmának közlekedésszakmai 

felülvizsgálatáról rendelkezik.

 A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő Részvénytársaság 

(NIF Zrt.), Közlekedéstudományi 

Intézet (KTI) és az ITM szakértőinek 

bevonásával a felülvizsgálat lezárult.

 A vizsgálat eredményét bemutató 

Korm. előterjesztés készül.

 Az IMCS-k tervezését a Megyei Jogú 

Városok Közlekedés Operatív Program 

(KÖZOP) forrásból kezdték meg és 

végezték a 2015 előtti időszakban, a 

csomópontok egységes szempont szerinti 

kialakítására vonatkozó koncepció 

hiányában, egyéni elképzelések mentén.

 Egyik-másik terv nem az intermodalitás

fejlesztésre fókuszált, hanem 

városrehabilitáció céljára készült.

 A 2015 előtti tervek költségkalkulációja az 

alulárazás, valamint az árszintnövekedés 

miatt az eredeti Megvalósíthatósági 

Tanulmányokban szereplő ár duplájára, 

vagy több mint kétszeresére növekedett.
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Intermodális konténerterminál hálózat fejlesztés
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Intermodális Konténerterminál Hálózat kialakítása

Program a Versenyképesebb Magyarországért

Javaslat készítése az országos 
intermodális konténerterminál hálózat 
ütemezett kialakítására.

Jelentés a hazai vasúti teherszállítás jelenlegi helyzetéről és az állami 
szerepvállalás esetleges átalakításáról

A jelentés kitér a megfelelő sűrűségű 
intermodális terminál infrastruktúra 
kialakításának kérdésére is. 
Megfogalmazza, hogy a jelentésben 
foglaltak végrehajtásához 
megvalósíthatósági és megtérülési 
tanulmány elkészítésére van szükség.

Ösztönző rendszerek bevezetésének 
előkészítése

Tanulmányok elkészítése folyamatban

A Nemzeti Konténerterminál 
Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 
kiírja az országos megvalósíthatósági 
tanulmányt.

Az ITM elkészíti az egyes kocsi,  az 
irányvonat és a kombinált fuvarozás 
ösztönző rendszerének bevezetéséhez 
szükséges feltételrendszert megalapozó 
tanulmányt.
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Köszönöm 

megtisztelő figyelmet!


