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1872 - 2022: 150 éves a GYSEV Zrt. 

Engedély-okmány: 1872

Az 1872. évi XXVII. törvény 
szentesítette

Ferenc József látta el 
kézjegyével
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Az előadás tartalma

A GYSEV Zrt. jelenlegi helyzete, 
stratégiája
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A GYSEV Zrt. Tevékenységei, tulajdonosi struktúrája (2022.05.)
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Pályaműködtetési Szerződés: 

2016 - 2025

Személyszállítási Közszolgáltatási 

Szerződés:

2014 - 2023

Pályaműködtetési 

Szerződés (MIP): 

2021 – 2026

Személyszállítási Közszolgáltatási 

Szerződés:

2020-2030

Működési engedély: Magyarország és Ausztria (személyszállítás, árufuvarozás, 

vasútbiztonsági tanúsítvány, vontatás, pályahálózat-működtetés)

A GYSEV Zrt. tulajdonosi szerződések

Új személyszállítási 
közszolgáltatási 

szerződés – új elvek!!
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Fő célkitűzések: 
 Meghatározó és megkerülhetetlen szereplő a térségi személy-szállításban

 Vasúti alternatíva, minőségi szolgáltatás az áruszállítás-ban

További kiemelt célok:
Erősíteni a térség mobilitását, kiemelten a határon átnyúló személyszállítási viszonylatokban

(Bécs előváros, Bécsújhely, Pozsony, Graz)

A nemzetközi vasúti korridorokat kihasználva minél több árut vasútra terelni 

„Zöld” stratégiai célok: pályafelújítás, villamosítás, villamos mozdonyok, elektromos 
motorvonatok, szolgáltatásfejlesztés

A GYSEV Zrt. főbb stratégiai céljai
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Az előadás tartalma

A GYSEV Zrt. Fejlesztési tervei



Vonalhálózatunk helyzete, fejlesztési követelményei nemzetközi kitekintésben

TEN-T hálózat fokozatos fejlesztése három lépésben: 2030 (törzs), 2040 (Kibővített törzs) és 2050 (átfogó)

• A törzshálózat kiépítése a 
2013-as szabványok szerint

• Teljes villamosítás

• minimum árufuvarozási 
sebesség 100km/h

• Tengelyterhelés 22.5 t

• A vasúti vonalak egységes 
nyomtávja: 1435 mm 
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• Az európai közlekedési
folyosók részét képező ext. 
core szakaszok befejezése

• ERTMS kiépítése a kibővített
törzsés átfogó hálózatokon

• Minimum személyszállítási 
sebesség:160 km/h, P/C 400
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• Az átfogó hálózat többi 
részénekbefejezése 

• Az összes infrastrukturális 
követelményt a teljes 

hálózaton biztosítani kell
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Miből mi lesz? 
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Kőszeg-Szombathely: villamosítás

Zalaszentiván: deltavágány 
építése

Rajka-Hegyeshalom: teljes 
rekonstrukció, vágányhálózat 

átépítése Rajkán

GYSEV: tervezett infrastruktúra-fejlesztések

Sopron-Győr vonal: 
kétvágányosítás (több 

ütemben)

Szombathely vasúti csomópont teljes 
korszerűsítése

Szombathely-Zalaszentiván, 
Porpác-Csorna szakaszok 

rekonstrukciója

Sopron Konténer Terminál bővítése
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A zalaszentiváni deltavágány megépítése (közös projekt csomag GYSEV – MÁV- NIF –
METRANS)

Új nyomvonalon, 1500 méter hosszban, 225 kN
tengelyterhelésre alkalmas, villamosított fővonali vasúti 

pálya létesül.

A 17-es és a 25-ös vonal, Metrans
terminált és Zeg.delta – Ziván delta 2. 

vágány

Menetirány váltás nélküli közlekedés 
Szombathely és Zalaegerszeg között.

Tehervonatok: 750 m-es vágány 
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Szűk keresztmetszet feloldása a Sopron-Harka 
vonalszakaszon (napi szinten összesen 99-109 

vonat közlekedik)

Második vágány megépítése, 
Sopron állomáson 2 db új sk+55 cm peron 
építése, aluljáró, vágányhálózat átépítése

Nemzetközi korridor, bécsújhelyi, bécsi 
elővárosi közlekedés

Sopron: P+R parkoló bővítése

Győr-Sopron kétvágányosítás 0. ütem; Sopron kapacitásbővítés
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ETCS L2 kiépítése a Harka – Szombathely – Szentgotthárd – oh szakaszon

Figyeli, szükség esetén lecsökkenti
a vonatok sebességét

Az Európai Unió átjárhatósági 
előírásainak megfelelően készül

Folyamatos rádiós felügyeletet 
biztosít

Fontos szerep az észak-déli vasúti 
közlekedési tengely fejlesztésében
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Állomásfelújítási program következő lépése: Sopron állomás felújítása

Sopron , már megújult: óratorony, Kormányablak, szolgáltatóház, üzemi 
épület, jegypénztárak, Utascentrum

Jelenleg: külső burkolat teljes megújítása, terasz megnyitása, belső 
galériák összekötése, burkolat- szigetelés- és nyílászárócsere, új 
eXpresszó

Már befejezve: Kapuvár, Fertőszentiklós, Répcelak. Új üzemi épület 
Csornán. Szombathely ügyfélközpont
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A GYSEV Zrt. járműparkjának további fejlesztése

Stadler FLIRT 
motorvonatok

(2013-19)

20 db

Siemens Desiro
motorvonatok

2016: 5 db
2021: 3 db

(további 5 forgalomba 

állítása zajlik)

Siemens Vectron mozdonyok:

2017: 9 db (GYSEV)

2019, 2021: 2 db (GYSEV CARGO)
2019: 2 db BR233-as dízelmozdony

Tervek: hibrid tolatómozdonyok beszerzése
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A GYSEV Zrt. járműparkjának további fejlesztése

Jelenlegi tervek: IC szerelvények beszerzése (EIB-hitel)

Főbb kritériumok: 160 km/h, zárt 
rendszer, kerékpárszállítás, első-
másod- és business osztály, 
mozgáskorlátozottakra vonatokozó 
előírásoknak megfelelés



UTAS – egyszerű, kényelmes, azonnali megoldás

 Felszálláskor START,
 Leszálláskor STOP (ez akár a rendszerre hagyható).

 GPS koordináták – pontosan azonosított 

• szolgáltató, 
• fel -és leszállási hely, 

• járat

• viszonylat

 Beépített kontroll – automatikus figyelmeztetés

 Legkedvezőbb tarifa – garancia

 Automatikus fizetés – utazás végén

 Saját profil – egyéni bónusz lehetősége
 Egyetlen APP használatának a lehetősége

FÓKUSZBAN A KÉNYELEM - SMART JEGYVÁSÁRLÁS

Elégedettségi ráta 99,8%

Szolgáltatásfejlesztés: GPS-alapú jegyvásárlás
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Az előadás tartalma

Kihívások a forgalmi terület 
szempontjából
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A vonatforgalom lebonyolításához szükséges erőforrás igény
KÖFI előtt és után.

F
ő



A fejlesztések generálta és egyéb kihívások a forgalmi területre nézve

KÖFI

Képzési  
rendszer

Nincs „betanuló” 
kis állomás

Forgalomirányítók 
leterheltség 

változása
(ETCS II)

Bizalomhiány az 
új rendszerrel 

szemben

Meghibásodás 
kezelése 

Speciális képzési 
igény, vonali 

forgalomirányító/
nagyállomási fszt. 

két szakma!?

Folyamatos felülvizsgálat, intelligens rendszerek alkalmazása

Jelenlétes vs. 
hibaelhárító 
személyzet
Kiképzése

„BIBE”
feltételére

Kamera

A teljes hálózat 95 % -án egységes KÖFE/KÖFI  rendszer működik

Személyszállító járműpark modernizálásával 
csökken a tolatószemélyzet igény

„Háztól- házig” fuvarozással csökken a 
klasszikus rendező pu.-ok szerepe 

DIGIR

PM-k (vasútvállalatok) informatikai 
rendszereinek összekötése

Munkaerőhiány

Ügyfelek növekedő információs igénye 

TOVÁBBI KIHÍVÁSOK:

Feladatok átstrukturálása (vtv./kv.)

Digitalizáció

?? Digitalizáció, képzés

Képzési  
rendszer



Képzési, vizsgáztatási rendszer

Állami szakképzési rendszer és a vasúti képzési rendelet 
összhangba hozása

A „Z” generáció igényeinek és képességeinek megfelelő, 
munkakör specifikus vizsgáztatási rendszer

(jelenleg: 5 órás írásbeli vizsga)

Szimulációs berendezések alkalmazása a képzés/vizsgáztatás 
során

Több lépcsős képzési rendszer kialakítása

∑: -360021



Nemzetközi törekvések az üzemirányításban

A virtuális európai forgalmi irányítás - V-ETM koncepció



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kövesdi Szilárd


