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150. sz. - BUDAPEST-BELGRÁD - VASÚTVONAL ÚJJÁÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Projektcél

Budapest és Belgrád közötti 350 km-es szakasz újjáépítése 
Magyarországi szakasz - Budapest-Kelebia közötti  
166 km hosszú vonalszakaszon

A műszakilag elvárt célok:

• a kétvágányúsítás,
• 160 km/óra pályasebesség,
• a teherszállítás számára pedig 210 kN  

helyett 225 kN tengelyterhelés
• 740 m hosszú vonatok közlekedtetése

Vállalkozói szerződés hatályba lépése 2020. május 25.
Munkaterület átadás: 2022. február 01.



SZEGED-RENDEZŐ – RÖSZKE – ORSZÁGHATÁR VASÚTVONAL FEJLESZTÉSE

A projekt célja
A 136. számú Szeged - Röszke – Országhatár vasútvonal  
fejlesztés kivitelezési munkáinak köszönhetően a vasúti áru és 
személyforgalom újbóli megindítása, a vasúti pálya átbocsátó 
képességének növelése.

A projekt főbb műszaki tartalma:

• 13.075 méter hosszban teljes pályaátépítés 
• 120 km/h sebességű, 225 kN tengelyterhelésű, hézagnélküli 

felépítmény
• teljes vonalvillamosítás (25 kV 50 Hz)
• új biztosítóberendezési rendszer (KÖFI, ETCS L1)
• új megállóhely létesítése (Szentmihály)
• akadálymentes peronok, utasforgalmi létesítmények
• épületek felújítása
• korszerű utastájékoztató rendszer
• műtárgyak, utak létesítése, közúti–vasúti útátjárók átépítése,
• korszerű utastájékoztatás, új peronbútorok, esőbeállók
• zajárnyékoló falak létesítése, 
• murvás feltáró út építése 



VERSENYKÉPES VASÚT - VERSENYKÉPES INFRASTRUKTÚRA

Engedélyezett pályaparaméterek biztosítása, korlátozások  
felszámolása

Az infrastruktúra megújításának elemei:

• Alépítményi hibák megszűntetése
• Felépítménycserék végrehajtása
• Felsővezeték, erősáramú berendezések felújítása
• Biztosítóberendezések felújítása

Fejlesztések eredménye:

• Versenyképes menetrend lehetősége
• Megyeszékhelyek és határmenti magyar települések   

elérésének javítása
• Zavarérzékenység csökkentése
• Korszerű, környezetbarát, biztonságos infrastruktúra



VERSENYKÉPES VASÚT - VERSENYKÉPES INFRASTRUKTÚRA

Tervezett célállapot 2025



2021. ÉVI INFRASTRUKTÚRA VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÓ PROGRAM 

100a vonal Vecsés-Üllő-Monor szakasz felújítása 
Vasúti pálya:
• Vecsés – Üllő – Monor nyíltvonalon, 26,9 km hosszban vágánycsere 54-es rendszerről 60-as rendszerűre, továbbá átépítésre 

került 6 db szintbeni útátjáró és 4 db gyalogos átjáró, valamint fénysorompó LED-esítés és sorompóhajtómű csere.
• Üllő állomáson átépült kilenc csoport kitérő, illetve felújításra kerültek az átmenő fővágányok.
• Monor állomáson összesen tizenegy kitérőben alkatrészek cseréje.

TEB:
• Vecsés – Üllő-Monor nyíltvonalon, illetve Üllő és Monor állomásokon felsővezetéki hosszlánc cseréje közel 29 km hosszban.
• Vecsés, Üllő és Monor állomásokon elektronikus biztosítóberendezés kezelőfelület- és szoftver cseréje és a forgalmi  

épületében a tűzjelző rendszerek felújítása.
• Üllő – Monor nyíltvonalon vasúti fényjelzők felújítása a csatlakozó biztosítóberendezési szerelvényekkel együtt.
• Hosszúberek-Péteri megállóhelyen az utastájékoztatási rendszer felújítása.
• Monor állomáson az utastájékoztatási rendszer felújítása. 

Magasépítési munkák:
• Vecsés – Üllő nyíltvonalon gyalogos felüljáró felújítása.
• Üllő, Monor állomáson utasbeállók cseréje, gyalogos aluljáró falfelületeinek újra festése, továbbá a lépcsőburkolatok cseréje, Üllő 

állomáson régi, használaton kívüli épületek bontása és környezetük rendezése mobil („konténeres”) wc és kukatároló telepítése.
• Üllő, Monor állomáson és Vecsés-Kertekalja, Hosszúberek-Péteri megállóhelyeken a térköves peronburkolat tisztítása és 

helyreállítása, továbbá a zajvédőfalak és betonkorlátok festése.



2021. ÉVI INFRASTRUKTÚRA VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÓ PROGRAM 

100a vonal Vecsés-Üllő-Monor szakasz felújítása

Monor állomás gyalogos aluljáró  
festés és lépcsőburkolat felújítás

Vecsés – Üllő nyíltvonalon  
teknőhíd szigetelés

Monor állomás perontisztítás és új 
utasbeálló telepítés Üllő állomás kitérőkörzet felújítás



P+R ÉS B+R KIÉPÍTÉS

2021-2023. évre tervezett helyszínek

I. ütem: Bp. agglomeráció (2021 után BFK-val együttműködve)

Vizsgálatra kijelölt vonalak 
• Budapest-Hegyeshalom (1)
• Budapest-Szolnok (100a
• Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza (100)
• Cegléd-Kecskemét (140)
• Szabadbattyán-Tapolca (29)



MAGYAR FALU PROGRAM

A program célja
A kistelepüléseken élők életkörülményeinek,  
közszolgáltatásinak javítása. A projektben 
5000 fő alatti lakosságszámú települések  
vehetnek részt.

A MÁV Zrt. 2 mrd Ft támogatást nyert el.

A helyszínek műszaki tartalma
• Kisforgalmú megállóhelyeken névtáblával egyesített  

kerékpártámasz, szabványos hirdetménytároló,  
szemetes, pad elhelyezése

• Közepes forgalmú megállóhelyeken új utasváró  
elhelyezése, ami tartalmazza a névtáblát és 
hirdetménytárolót, valamint padot és 10  
állásos fedett kerékpártárolót is

• Kiemelt helyszíneken új épület  
építés, vagy a meglévő felújítása

Kiemelt helyszínek



BALATONFENYVESI GAZDASÁGI VASÚT IMREMAJOR (KIZ.) – 
CSISZTA GYÓGYFÜRDŐ (BEZ.) VONALSZAKASZ ÁTÉPÍTÉSE

A Balatonfenyves Gazdasági Vasút jelenleg működő  
szakaszán (Balatonfenyves vasútállomás – Somogyszentpál  
vasútállomás) a vasúti pálya jelentős mértékben elhaszná-
lódott a rendszeres karbantartás ellenére. A felújítás során 
korszerű, kevés karbantartást igénylő felépítmény került 
építésre a nyíltvonalon és Balatonfenyves vasútállomáson. 
A munkák elvégzése után az eredeti kiépítési sebesség (25 
km/h) helyreállításra került.

A helyreállítandó Imremajor – Csisztafürdő szakaszon egy  
darab állomás létesült Csisztafürdőn, ahol 4 db kitérő, sk+30  
magasságú szigetperon épült.

A műszaki átadás átvételi eljárás lezárása 2021.07.30-án  
megtörtént. 

A 39 vv korábbi térképe a pontvonallal 
jelölt Imremajor –Csisztafürdő közötti  
üzemen kívüli szakasz a 2. ütemben 
épült át

A MÁV-START honlapján elérhető  
Balatonfenyvesi kisvasút térképe 
az Imremajor –Csisztafürdő közötti  
vonalszakasszal kiegészítve



BALATONFENYVESI GAZDASÁGI VASÚT IMREMAJOR (KIZ.) – 
CSISZTA GYÓGYFÜRDŐ (BEZ.) VONALSZAKASZ ÁTÉPÍTÉSE



CELLDÖMÖLK ÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

Az állomás felújítása több ütemben:
Az épület homlokzati megjelenésének felújítása a  
következő indokok miatt szükséges:

• A falfelületek vakolata elöregedett, nem megfelelő minőségű. 
• A nyílászáró szerkezetek tönkrementek, cseréjük szükségessé 

vált.
• A bádogos szerkezetek horganyzott acéllemez szerkezetek 

nagy részben tönkrementek. 
• Perontető héjazata szintén elöregedett cseréje szükségszerű.
• Peronburkolat elöregedett aszfalt, új burkolat kialakítása vált 

szükségessé.
• Az épület keleti oldalán az épület határoló fala megsüllyedt. 

Helyreállítása megoldandó feladat.
• A tetőszerkezet viszonylag jó állapotú beázási helyen kellett a 

szerkezetet javítani.

Így az állomásépület homlokzata 2021-ben felújításra  
került a következőek szerint:

• új homlokzati vakolat kerül kialakításra,
• új fa nyílászárók kerülnek beépítésre, 
• bádogos szerkezetek cseréje megtörtént
• a főbejárat melletti két toronyépület új fémlemezfedést kapott
• peron térkőburkolati kialakítással került felújításra
• peron tetőszerkezetének felújítása, valamint a meglévő  

bitumenes zsindely fedése helyett új fémlemez fedést került 
megvalósításra

• az épülte K-i oldalán a megsüllyedt épületrész helyreállítása, 
megerősítése megtörtént

• az épületen a kémények javítási, bontási munkái megtörténtek, 
nem használt kéményseprő járdák, antennák visszabontása 
megtörtént

• új villámvédelmi rendszer került kiépítésre
• új peronbútorok kerülnek elhelyezésre

Az épület melletti I. vg felújításra került.



CELLDÖMÖLK ÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

ELŐTTE

UTÁNA



SZOLNOK 499 FŐS SZOCIÁLIS ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

Az épület emberi tartózkodásra alkalmatlan állapotban volt, 
amikor a felújítási munka megkezdődött. A bontási munka, 
az épület összes falazatát és berendezéseit magába foglalta. 
A bontás után, csak az épület vasbeton pillérváza, a födémek 
és a lépcső maradt.

Az épület általános adatai:

• Beépített alapterület: 487 m2
• Hasznos alapterület: 1672 m2 (földszint + 3 emelet)
• Kivitelezés kezdete: 2020.12.10.
• Műszaki átadás lezárás ideje  2022.03.02.
A felújítás teljes bekerülési összege – nettó – 954.227.140,-
• 2021-ben teljesítve – nettó – 650.609.414,-
• 2022-ben teljesül – nettó – 303.617.726,-



SZOLNOK 499 FŐS SZOCIÁLIS ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

ELŐTTE UTÁNA



GYULA VASÚTÁLLOMÁS FELÚJÍTÁS

Az állomás felújítása több ütemben:

I.,  Az állomási épület és utasforgalmi terek megújításának előkészítése zajlik.

II., Állomási vágánykép átalakítás, emeltperon kiépítés és csatlakozó távközlési-, erősáram és biztosítóberendezési  
  munkák (a vonal későbbi villamosítása függvényében)

III., Az állomási előtér, buszforduló, P+R és B+R kiépítése is a tervezés része - Gyula városával együttműködve 



GYULA VASÚTÁLLOMÁS FELÚJÍTÁS



NYUGATI PÁLYAUDVAR FELVÉTELI ÉPÜLET -  
TETŐ ÉS CSATLAKOZÓ ÜVEGFALAK FELÚJÍTÁSA 2020-2022

• 11.125m2 Felújítandó tetőfelület
• 8.056m2 Fémlemezfedés
• 13.402m2 Fémfelület tisztítás, szemcseszórás,  

felületkezelés
• 4.234m2 Üvegezés csere
• 398m2 Kőlábazat csere
• 1.210m2 Falazat javítás
• 146.600m3 Térállványozás
• 14.655m2 Homlokzat állványozás
• 736db Újra gyártott díszítő elem (671db díszműbádog, 65db 

öntvény)
• 462db Felújított öntvényelem
• 6db Öntvény oszlop újra öntése



NYUGATI PÁLYAUDVAR FELVÉTELI ÉPÜLET -  
TETŐ ÉS CSATLAKOZÓ ÜVEGFALAK FELÚJÍTÁSA 2020-2022



NYUGATI PÁLYAUDVAR FELVÉTELI ÉPÜLET -  
TETŐ ÉS CSATLAKOZÓ ÜVEGFALAK FELÚJÍTÁSA 2020-2022



NYUGATI PÁLYAUDVAR FELVÉTELI ÉPÜLET -  
TETŐ ÉS CSATLAKOZÓ ÜVEGFALAK FELÚJÍTÁSA 2020-2022



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


