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Az elmúlt években megvalósult fejlesztések 



Az elmúlt években megvalósult fejlesztések 

 2017. decemberben újraindult a kishatárforgalmi közlekedés Rajkánál 

(GYSEV), Hegyeshalom-Pozsonyligetfalu viszonylaton napi 5 vonatpárral 

 Eredmény: Győr-Pozsony kapcsolat egy átszállással lehetségessé vált.  
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Az elmúlt években megvalósult fejlesztések 

 2018. decemberében újraindult a kishatárforgalmi közlekedés Magyarbólynál, 

Pécs-Pélmonostor viszonylaton napi 4 vonatpárral 

 Eredmény: Pécs-Eszék, ill. Budapest-Eszék kapcsolat egy átszállással 

lehetségessé vált. 
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Az elmúlt években megvalósult fejlesztések 

 2018. decemberében közvetlen InterCity járat indult Budapest és Munkács 

között, végig normál nyomtávon, magyar szerelvény közlekedtetésével 

 Eredmény: Budapest és Munkács, ezen keresztül a Kárpátalja kapcsolatában 

jelentős, 90-120 perces menetidő-csökkenés történt a tengelyátszerelési 

szükséglet megszűnése miatt. 
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Idei, aktuális fejlesztések 



Aktuális, idei fejlesztések 

 Szolgáltatásfejlesztés 2019 folyamán 

 A MÁV-START szeptember folyamán több 

nemzetközi járatán visszavezette az 

étkezőkocsi-szolgáltatást, ahol a nyári balatoni 

vonatokban debütált kínálat érhető el. 

 Ilyen módon a magyar vasút által kiállított 

Budapest és Bécs közötti vonatokon, valamint 

egyes észak-erdélyi (Kolozsvár, Brassó) 

célállomású járatokon található meg a többlet-

szolgáltatás. 

 A Budapest-Brassó éjszakai vonatban ezzel 

párhuzamosan a járműállomány tekintetében is 

minőségi előrelépés történt. 
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Aktuális, idei fejlesztések 

 2019. decemberében megvalósuló fejlesztés 

 Közvetlen InterCity járat indul Budapest és 

Szatmárnémeti között. Utóbbi jelenleg a 

legnagyobb magyar lakosságszámú város a 

Kárpát-medencében, ahova nincs közvetlen 

közszolgáltatási járat a magyar fővárosból. A 

járat a Bécs-Kolozsvár vonat részeként indul, 

Bécs és Püspökladány között azzal egyesítve 

közlekedik, így az osztrák fővárossal is 

közvetlen kapcsolathoz jut a Partium északi 

része. 
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További elképzelések, lehetőségek 



További elképzelések, lehetőségek 

 

 Tervezet született a magyar-román 

határforgalom gyorsítására a határőrizeti 

szervek időigényének csökkentéséről 

 Lőkösháza, Biharkeresztes, Nyírábrány 

határátmenetek forgalma érintett 

 A szakmai javaslat továbbra is álló helyzetben 

ellenőrzésre, de a két határőrizeti szerv azonos 

állomáson történő munkavégzésére irányul. 

 A belügyi szervek forrásigényeivel kapcsolatos 

pozitív döntés esetén a menetidő-csökkenés 

legkésőbb 2020. decemberében megvalósítható. 
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További elképzelések, lehetőségek 

 

 Forgalomfejlesztés a rajkai határátmenetben 

 A partner vasúttársaságok a jelenlegi szolgáltatást 

csekélynek ítélték, amely 2017-ben első lépésnek 

megfelelt, azonban tovább fejlesztése lenne 

szükséges. 

 A villamosított pályán villamos üzemű járművel lenne 

szükséges közlekedni, ennek műszaki-technikai 

feltételeit (pl. útátjárók tanúsítása) a felek biztosítani 

fogják. 

 Vizsgálat tárgya, hogy a magyar, vagy a szlovák fél 

villamos üzemű járművei járnak-e majd át a 

túloldalra 2020 decemberétől. 
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További elképzelések, lehetőségek 

 

 A forgalom visszaállítása Komárom és 

Révkomárom között 

 Két útirány jöhet szóba, melynek vonal-

hosszabbítása lehetséges: Érsekújvár-Komárom 

és Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom. 

 Előbbi útvonal klasszikus közvetlenül odaítélt 

közszolgáltatás, utóbbi pályáztatott, ezt 2020 

utánra is tervezi a szlovák fél így kiírni. 

 Mivel a Budapest és Győr irányú csatlakozások 

is relevánsak, a két vonal vegyes hosszabbítása 

is elképzelhető. A menetrendi tervek egyeztetés 

alatt állnak. A beindítási céldátum 2021.01.01. 
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További elképzelések, lehetőségek 

 

 Hivatásforgalmi eljutások fejlesztése Párkány 

és Érsekújvár térsége, valamint Budapest 

között 

 Az EuroCity forgalmat kiegészítendő elővárosi 

forgalom indítása a terv 

 Egyes Budapest-Szob vonatok Párkányig 

hosszabbítása lehetséges, melyek csatlakozást 

is adhatnak Léva és Érsekújvár felé. 

 A 11+8 darab emeletes motorvonat beállítása 

következtében modern járművekkel kiszolgálható 

forgalom. 

 Bevezetési céldátum: 2020. december. 
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További elképzelések, lehetőségek 

 

 Budapest-Kassa InterCity vonatok 

számának növelése: 

 A napi két járatpár a napközbeni eljutásokban 

szolgáltatási hiányosságokat tartalmaz. 

 A közeljövőben a beinduló Kassa-Miskolc 

buszjáratok miatt a bővítés nem történik meg. 

 Középtávon, a hidasnémeti mozdonycsere 

megtartása mellett egy, annak elhagyása (új 

MÁV-START mozdonyokkal) esetén két új 

járatpár képzelhető el. 
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További elképzelések, lehetőségek 

 

 További szlovák határátmenetek jövőképe 

 A szlovák fél a többi határkeresztezés 
személyforgalmának újraindítását nem tartja 
aktuálisnak. 

 A Miskolc-Fülek-Salgótarján vonatok beindítása 
legkorábban 2021 végétől lenne magyar részről 
lehetséges, de finanszírozási igénye így nagyon 
magas, hogy teljes egészében ránk hárulna. 

 Sátoraljaújhely és Kisújhely között hibrid, vagy 
akkumulátoros üzemre is képes villamos 
motorvonatok beszerzése esetén indulhatna újra 
a forgalom. Ilyen eszközök beszerzése magyar 
részről vizsgálat alatt áll. 
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További elképzelések, lehetőségek 

 

 Forgalomfelvétel Szeged és Szabadka 

között: 

 A vonalat a Budapest-Belgrád vonal átépítése 

előtt fel kell újítani, mert terelő irányként fog 

szolgálni. 

 Egyeztetés alatt áll a személyforgalom újra 

beindítása egy fejlesztett menetrendben, 

egész napos vonatkínálatot biztosítva. 

 A szerb fél motorvonati üzemmel kívánja 

beindítani a forgalmat, ahol a határ-

ellenőrzések minél egyszerűbb megvalósít-

hatósága is szempont. 
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Köszönöm  

a megtisztelő figyelmet! 


