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Szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság



Szeged Igazgatóság területén leközlekedett 

vonatok mennyisége (havi átlag)

• Személyszállító vonat: 15000

• Tehervonat:  2300

• Egyéb vonat:  2500

• ÖSSZESEN: 19500

Határforgalom

• Lökösháza oh. havi átlag: 418

• Kelebia oh. havi átlag: 189

• Kötegyán oh. 2020. március vége óta nem közlekedik vonat

Menetrendszerűség 2020.

Területi forgalmi osztály TFO

KÖSZ szerint 

elvárt

Éves göngy. 

HÁLÓZAT

Éves göngy. 

SZEGED

53. Hét 

HÁLÓZAT

53. Hét     

SZEGED

Előváros 94,50% 88,88% 96,06% 97,67% 98,70%

Feláras Országos 87,80% 77,64% 91,98% 89,25% 96,50%

Országos 90,00% 88,04% 94,18% 97,24% 98,89%

Regionális 93,00% 93,80% 95,57% 96,33% 98,04%

Személyszállító vonat 91,88% 90,04% 94,99% 96,06% 98,04%



Pontossági Mrsz. (%) Január Február Március Április

PVTI Szeged személyvonati menetrendszerűség 2020. év (tény) % 93,76 94,83 95,76 97,34

PVTI Szeged személyvonati menetrendszerűség 2021. év (tény) % 96,75 95,58 96,43 96,77

Hálózati személyvonati menetrendszerűség 2021. év (tény) % 93,52 90,60 93,56 93,23

KÖSZ szerint elvárt 91,88 91,88 91,88 91,88

TFO
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Területi forgalmi osztály

Baleseti helyzet

2020 teljes év (PTI Szeged)

• Közlekedő vonat balesete: 0 db

• Közlekedő vonat váratlan esemény: 1 db

• Elegyrendezés közbeni: 10 db

2021.05.26-ig területünkön 3 szakágunkat terhelő baleset történt  

• közlekedő vonat balesete Kunfehértó állomáson, 

• váltófelvágás tolatás közben Kecskemét állomáson

• Lakitelek sajátcélú vasúti pályahálózaton tolatás közben a vágányvég 

zárószerkezetet ért rongálás történt.

TFO



Területi forgalmi osztály TFO



Területi forgalmi osztály TFO



• A TFO, a MÁV Zrt. vasúti pályahálózat üzemeltetésére és a
pályavasúti szolgáltatások körére vonatkozó minőségpolitikai
elvárásainak maradéktalanul meg kíván felelni a biztonság, a
megbízható infrastruktúra, a menetrendszerűség, az
ügyfélközpontúság, a hatékony, szabályozott gazdaságos működési
elvekre építve.

• Az osztály vezetése fókuszál az évente kijelölt közszolgáltatással
kapcsolatos elérendő minőségcélok, a menetrendszerűségi
mutatók tartására.

Forgalomirányítási csoport Szeged területi jellemzői

• Vonalhálózat: 1638,1 km, ebből:

• Irányított : 1638,1 km

• Távkezelt (KÖFI): 294,1 km

• Irányított vonalak száma: 23 db

Területi forgalmi osztály TFO



Területi forgalmi osztály TFO

Vésztő forgalmi csomóponti főnökség beolvadt 

Békéscsaba forgalmi csomóponti főnökségbe

Mártély mrh. megszüntetése 2020 november

Hatás, eredmény:

(biztosítóberendezés átalakításával személyzet 

nélküli szolgálati hely lesz, kedvezőbb 

munkáltatást  biztosítva)

Hetényegyháza – Máriaváros- Kecskemét

Fejlesztés hatása: versenyképesebb 

szolgáltatás nyújtása, megújult utasperonok, 

bővülő menetrendi kínálat 



Területi forgalmi osztály TFO

Kiskunfélegyháza peronfelújítás



MUNKAKÖRÜLMÉNY JAVÍTÁSOK

Területi forgalmi osztály TFO

Kiskunfélegyháza KÖFI irányítói munkahely és teakonyha



Területi pályalétesítményi osztály TPO



• A TPO és alárendelt szervezetei alapfeladata a 
pályafelügyelet, gondozás és hiba- zavarelhárítás.

• Pályafenntartási Főnökségek: Békéscsaba, Kecskemét
– Békéscsabai Főnökség létszáma: 207 fő (6 Pályafenntartási 

szakaszból és egy Hidász szakaszból épül fel)

– Kecskeméti Főnökség létszáma: 183 fő (6 Pályafenntartási 
szakaszból épül fel)

• Területünkön megtalálható az ország összes sín profilja, híd 
féleségei, rengeteg mellékvonal illetve útátjáró.
– Vonalaink hossza: 1607 vkm

– Útátjáróink: 1543 csoport

– Kitérőink: 2359 csoport

A területünk nagyon változatos, mint vonali kategóriákban, mint 
vonali technológiákban régi mellékvonaltól a TRAM TRAIN-ig.

Területi pályalétesítményi osztály TPO



Békéscsaba PFT főnökség

121. sz. vv. peronburkolat karbantartás 125 sz. vv. peronburkolat karbantartás 
Belsőkamaráspuszta megállóhelyen Halászlak megállóhelyen

2021 évben tervezett munkáink TPO



2021 évben tervezett munkáink TPO

147 sz. vv. peronburkolat karbantartás és esőbeálló 

telepítés Újváros megállóhelyen (Eperjes község 

önkormányzatával közös munka)

• 120 sz. vv. nagygépi kitérő 

köszörülési munkák

• nyíltvonali talpfa és 

vasbetonalj cserék, 

vasbetonalj javítások

• állomásokon talpfa és 

vasbetonalj cserék, kitérőfa 

cserék

• nagygépi (FKG) 

vágányszabályozások



Kecskemét PFT főnökség

• 153 sz. vasútvonalon Öregcsertő – Kalocsa 

állomásközben 206+00 – 244+00 szelvények között 

felépítmény karbantartás (sínvég fiatalítás, vb. alj és 

kapcsolószer csere) 

• Komplex munkák Jánoshalma állomáson, mint 249 

db váltófa-, 32 db vb.alj csere, 220  furat aljjavítás.

• a 140 sz. és 155 sz. vasútvonalak, mint a 150 sz. vonal 

kerülő útirányának megerősítési munkái

2021 évben tervezett munkáink TPO



2021. szeptembertől induló a TRAM-TRAN közlekedés 

ütemes menetrenddel

– új rendszerek/szerkezetek fenntartása válik 

szükségessé új szemlélettel

– Hódmezővásárhelyen TRAM-TRAIN új városi 

szakasz ~3,5 km

– Szeged-Rókuson új városi szakasz ~1,3 km

PFT Főnökséget/pft szakaszt érintő 

változás
TPO



Területi ingatlankezelési és 

zöldterület karbantartási osztály
TIZO



TIZO

Főbb feladatok, tevékenységek

• TLA üzletág

• Zavar-hibaelhárítás

• Bontási munkák

• Kárelhárítás

• Ütemezett karbantartás

• Épület-felügyeleti tevékenység

• Vízi- közművel kapcsolatos 
tevékenységek,továbbszolgáltat
ás, számlázás

• Tűzvédelem

• Közfoglalkoztatási program

• Önkormányzati 
megállapodások kezelése

• Gondozási tevékenységek: hó-
és síkosság mentesítés 
hulladékgazdálkodás, takarítási 
tevékenység, rovar- és 
rágcsálóirtás

• Legionella kockázatértékeléssel 
kapcsolatos feladatok

• SAP és MTR-IGM rendszerek 
kezelés

• Épületgépészet

• Épületvillamosság

• Rendkívüli események 
kezelése

TIZO



Karbantartási munkák TIZO

2021. évre tervezett karbantartások I.

helyszín épület érintett helyiség feladat tárgya

Hetényegyháza felvételi épület teljes épület homlokzat karbantartás

Bácsbokod I. őrhely teljes épület karbantartás - nyílászárók

Tiszaföldvár
felvételi épület 

Kunszentmártoni út 2.
szolgálati lakás kiutalhatóvá tétel

Kistelek Vaspálya utca 2. fsz. 2. szolgálati lakás kiutalhatóvá tétel

Fábiánsebestyén
PFT lakás irodából 

Köztársaság utca 18.
szolgálati lakás kiutalhatóvá tétel

Szeged-Rókus
Kossuth L. sgt. 121/B ép., 

"B" lph. I/3.
szolgálati lakás kiutalhatóvá tétel

Tiszaföldvár utas WC WC helyiségek karbantartás

Szeghalom utas WC teljes épület karbantartás

Sarkadi cukorgyár mh. utas WC teljes épület karbantartás

Szeged-Rendező felvételi épület teljes épület tető karbantartás

Szeged - Tisza L. krt. 28-30. irodaépület teljes épület tető karbantartás

Hódmezővásárhely szociális épület teljes épület helyiségek karbantartása

Kecskemét Szertár épület leendő TEB helyiségek helyiségek  karbantartása



Karbantartási munkák TIZO

2021. évre tervezett karbantartások II.

helyszín épület érintett helyiség feladat tárgya

Szarvas felvételi épület forgalmi iroda nyílászáró karbantartás

Szentes felvételi épület teljes épület tető karbantartás

Szeged - Tisza L. krt. 28-30. irodaépület I. emeleti női WC karbantartás

Szeged - Tisza L. krt. 28-30. irodaépület udvar
karbantartás 

(kerékpártároló)

Kecskemét PFT irattár épület tető csapadékvíz szigetelés

Mezőtúr VV alállomás irodaépület épület 80% tető csapadékvíz szigetelés

Gyoma felvételi épület épület 50% tető csapadékvíz szigetelés

Kecskemét TIE műhely teljes épület tető csapadékvíz szigetelés

Szeged - Tisza L. krt. 28-30. irodaépület 101-102-103 laminált padló csere

Szeged - Tisza L. krt. 28-30. irodaépület Kiss Ernő utca pollerek kihelyezése

Szeged-Rókus felvételi épület váróterem nyílászáró csere

Újszeged felvételi épület TEB techn. helyiségek dúcolás

Okány felvételi épület teljes épület Magyar Falu Program

Biharnagybajom felvételi épület teljes épület Magyar Falu Program



Bontási munkák TIZO

2021. évre tervezett bontások

helyszín épület érintett helyiség feladat tárgya

Táborfalva kerítés kerítés bontás

Tiszaalpár mh felvételi épület teljes épület bontás

Táborfalva víztározó víztározó bontás

Apátfalva utas wc teljes épület bontás

Kiszombor mh. utas wc teljes épület bontás

Magyarbánhegyes utas wc teljes épület bontás

Magyarcsanád utas wc teljes épület bontás

Nagylaki-Kendergyár utas wc teljes épület bontás

Felsőméntelek mh utas wc teljes épület bontás



Elkészült munkák TIZO

Szeged, Kiss Ernő utca                                Tiszaföldvár

pollerek                                                 utas WC



Elkészült munkák TIZO

Újszeged, felvételi épület

dúcolás



Területi TEB osztály TTEBO



Területi TEB osztály TTEBO



Területi TEB osztály TTEBO



Területi TEB osztály

2021. év feladatai

• 135 vonal TEB berendezéseinek átvétele (távvezérlés, biztosítóberendezés, 

adathálózatok, rádió rendszerek, energiaellátás, váltófűtés, utastájékoztatás)

• Közúti vasúti szakasz (Hódmezővásárhely) – berendezések átvétele 

folyamatban

• FKG munkák kiszolgálása (sorompó áthelyezések, emelt szintű karbantartás, 

kitérő cserék)

• Újszeged vis major kiköltöztetés

• HSH sorompó hajtómű cserék, fénysorompó jelző cserék felújítások

• Kerékpárút építések → szakfelügyeleti feladatok, kábel kijelölési feladatok

• Szeged-Rókus B-E telephely kialakítás

• Kecskemét energiaellátási szakasz új szolgálati hely kialakítása (székhely)

• Tevékenységet támogató szerződések megkötésében közreműködés

TTEBO



Területi TEB osztály

Sorompó helyreállítási munkák

Készülő felsővezeték 

szerelő jármű 
Hodonín, Csehország

TTEBO



Területi TEB osztály

Projektekben részvétel – kivitelezésben, véleményezésben

• V135.01, V135.02, V135.03, V135.04 (Tram-train közúti vasúti és nagyvasúti 

projektek, járműtelep építése Szeged-Rendező pu.-on, Szeged-Békéscsaba 

szűkkeresztmetszet kiváltása) 

• V140.02 Kiskunfélegyháza – Szeged szűkkeresztmetszet kiváltása

• GSM-R projektek

• Szabadka – Röszke – Szeged-Rendező (136)

• Csikéria – Bácsalmás – Baja

• Békéscsaba – Lökösháza

• V120  →   ETCS projektek

• Budapest – Lajosmizse – Kecskemét → Kecskemét IMCS

TTEBO



Területi TEB osztály TTEBO

Hódmezővásárhely KÖFE kitekintő

135 v. KÖFI monitorkép VETRA jeladó



Területi TEB osztály

Folyamatban lévő saját projektek/tervek

• Út alatti vonóvezetékek átvezetése

• Mechanikus sorompók fénykiegészítése (Táborfalva)

• Békéscsaba Északi iparvágány – térvilágítás → éjszakai kiszolgálás

• Vasúti fény és mechanikus jelzők felújítása

• Légvezetékek bontása

TTEBO



2021. évi Állomás Csinosítási 

Program
TIG

1. Szeged

2. Szeged-Rókus

3. Jánoshalma

4. Kecskemét-Alsó

5. Kengyel

6. Orosháza

7. Mezőtúr

8. Békéscsaba

9. Szeghalom

10.Sarkadi Cukorgyári mh.

Az állomáscsinosítás fő célja továbbra is az állomások területén az 

utazóközösség által használt területek, helyiségek esztétikai javítása, annak 

érdekében, hogy az utazók komfort érzete javuljon.



EIR feladatok, utaspanaszok kezelése

• A 2016-os EIR bevezetése óta havi szinten nyomon követjük területünk
energiafelhasználását, melyet ETM (Energia Teljesítmény Mutató) táblázatban
gyűjtünk.

• A MÁV Zrt. Kitűzött és megfogalmazott minőség- és energiacéljai között a 2016-2020
közötti időszakra szerepelt többek között a földgáz felhasználás 2%-os
csökkentése!

• Az idei év nagy feladata, hogy a közintézményi tulajdonban és használatban álló
épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatok ellátásával kapcsolatban 2021.
január 01-től változott az 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény, melyben
Társaságunk is érintett. A törvény a MÁV Zrt.-hez tartozó, ún. Energia Megtakarítási
Intézkedési Tervben (EMIT) feltüntetett, az épületekre vagy épületrészekre vonatkozó
energiafogyasztási adatok online felületen történő bejelentését, az energetikai
tanúsítvány feltöltését és változás esetén frissítését, valamint együttműködést ír elő a
szolgáltatók által a Hivatal számára bejelentett energiafogyasztási adatok
vizsgálatában.

• 2021. május végéig 141 db. A bejelentések jellemzően az alábbi témákban érkeznek: 
információkérés, parkolás, rakodás, utastájékoztatás, csatlakozás mulasztás.

TIG



Fecskefészkek telepítése a 135 sz. 

vonal mentén
TIG

Az idei évben fecskefészek telepítést tervezzük a Közfoglalkoztatási Iroda 

bevonásával megközelítően 10-11 állomáson/megállóhelyen. A fészkek 

legmegfelelőbb helyének kiválasztása érdekében az MME Természetvédelmi 

Egyesület Csongrád-Csanád Megyei Helyi Csoportjának titkárát is 

bevontuk a projektbe, hogy szakszerű segítséget kapjunk a megvalósításhoz. 

A fészkek és a pelenkák felhelyezése a ingatlan szakág közreműködésével 

valósul meg. 

A program célja – fecske állomány megtartása, növelése érdekében a

fészkelőhelyek bővítésén túl - a közfoglalkoztatási program hasznos

működtetése is, ezért a későbbiekben a fészkekről gondoskodás a

közfoglalkoztatottak bevonásával történik (fecskepelenka takarítása,

sárgyűjtőhelyek kialakítása és a szükséges időszakban vízzel történő

locsolásuk) .



TRAM-TRAIN

Hazánkban elsőként Hódmezővásárhely-

Szeged 1247/2016 ÉFK Tram-Train üzem 

beindításának megvalósítása

Infrastruktúra üzemeltető: MÁV Zrt.

• Közúti vasúti munkák Szeged-Rókuson 

és Hódmezővásárhelyen

STARBAG Vasútépítő Kft.

• Szeged—Hódmezővásárhely 

vonalszakasz nagyvasúti munkák

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

• Járműtelep létesítése Szeged – Rendező 

pu.-on

Homlok Zrt.

Jármű üzemeltető: MÁV-START Zrt.

• Járműtender

Stadler Rail Valencia S.A.U.

TIG



TRAM-TRAIN TIG

MŰSZAKI TARTALOM - KÖZÚTI VASÚTI MUNKÁK

• 3,5 km jellemzően középfekvésű, egyvágányú villamospálya épül;

• 5 megállóhely ebből 2 forgalmi kitérővel és a kétvágányú végállomással;

• sk+30 cm magas, 40 m hosszú peronok esélyegyenlőséggel;

• a megállóhelyeken korszerű hangos, és vizuális utastájékoztató berendezések épülnek;

• Városi szakaszon a kitérőkben és a végállomáson automatikus jelzőrendszer Váltóállítás =>

VETRA;

• 600 V egyenáramú felsővezeték hálózat épül;

• Áramátalakító

• P+R és B+R parkolók biztosítása;

Hősök tere körforgalom Ady Endre utca



TRAM-TRAIN TIG

Ady Endre u. holdfény jelző

Kossuth tér 

Próbajárat az SZKT 003 psz.

Járművével 2020. decemberben

és a 2021. márciusban az első

CITYLINK járművel



TRAM-TRAIN TIG

Kálvin János tér

Andrássy utca

A projekt műszaki átadás-átvételi folyamata 2021. március 1-én megkezdődött.



TRAM-TRAIN TIG

NAGYVASÚTI MUNKÁK – MŰSZAKI TARTALOM

• A Szeged-Rókus (bez.) —Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) szakaszon a meglevő

nagyvasúti pálya korszerűsítése

• 100 km/h engedélyezett sebesség, 225 kN tengelyterhelés,

• részleges kétvágányúsítás Szeged-Rókus és Baktó elágazás valamint Kopáncs

állomás és Sártó elágazás között

• biztosítóberendezés rekonstrukciója és központi forgalomirányítás kiépítése,

• Algyő állomás részleges, Kopáncs állomás (utasforgalmi létesítmények nélkül) és

Hódmezővásárhelyi Népkert elágazás teljes átépítése

• Az algyői Tisza-híd részleges felújítása, megerősítése

Hódmezővásárhelyi-Népkert



TRAM-TRAIN TIG

Algyő állomás



TRAM-TRAIN TIG

Algyő állomás és a MOL scvp. 



TRAM-TRAIN TIG

AZ ALGYŐI TISZA-HÍD RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA

• Mindkét ártéri szerkezetre EDILON rugalmas beágyazású 

felépítmény került. Ennek megfelelő dilatáció is lett 

beépítve. Mindkét hídfő átépült. 

• EUROCOD miatt, a fékezőerő biztosítására a 4. és 8. 

támasz meg lett erősítve. 

• A szegecselt mederhíd kereszttartóit megerősítették, 

helyenként kijavították a hossztartó megszakítások 

támaszait.
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ÜZEMITÁNYÍTÁS
• ÜK bővítéssel kerül kialakításra a 135. KÖFI munkahely, valamint a közúti-vasúti diszpécser 

munkahely, aki egyben ellátja 135. és 140 KÖFI utastájékoztatásához kapcsolódó feladatokat is.

• 600V diszpécseri munkahely üzembe helyezése, a KÖFI szakértő iroda helyén diszpécseri 

munkahelyek kialakítása

• 135. KÖFI: D55 felülvezérlés (elpult), menetrend vezérelt automatikákkal. Városi szakaszon a 

kitérőkben és a végállomáson automatikus jelzőrendszer. Váltóállítás => VETRA

A projekt műszaki átadás-átvétele a Vetra rendszer kivételével 2021. március 31-én zárult.
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ÜZEMELTETŐI FELKÉSZÜLÉS

Szegeden és Hódmezővásárhelyen az új közúti vasút

üzemeltetőjeként az NFM a MÁV Zrt.-t jelölte ki

➢ Jogi kérdések

➢ Utasítások felülvizsgálata, meglévő közúti vasúti

utasítások alkalmazása, új utasítások kidolgozása

( jelzési, forgalmi és műszaki utasítások, VU-k,

MÁV, MÁV-START és SZKT közösen kidolgozott utasítások)

➢ Informatikai fejlesztések

Szeged-Rókus
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ÜZEMELTETŐI FELKÉSZÜLÉS

• Végrehajtási Utasítás(ok) elkészítése;

• Együttműködés az SZKT-val a két vasútüzem kapcsolódási pontjainak, valamint a rendelkezési

jogkörök meghatározására;

• Szükséges képzések lebonyolítása;

• Az üzemeltetéshez szükséges különleges járművek (seprűs autó és „kétéltű” jármű)

Megállapodások előkészítése, megkötése;

• Ingatlan átalakítások, telephely kialakítások;

• Humánerőforrások biztosítása;



Szeged-Rókus Energiaellátási és 

Biztosítóberendezési szakasz telephely kialakítás

Tram-Train üzemeltetéshez meghatározott, Szeged-Rókuson a volt
„Gépállomás” szociális épület és „Vízház” felújítás, az épület együttesben
Energiaellátási és Biztosítóberendezési szakaszok kialakítása:

• irodák, 

• oktató helyiségek,

• készenléti hálók,

• szociális blokkok

• műhelyek,

• raktárak,

• garázsok,

• „kétéltű” jármű részére tároló kialakítása

• területrendezés történik

Kivitelezés megkezdése, munkaterület átadás: 2021. március 17.

Befejezés: 2021. november 4.

TIG
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A JÁRMŰVEK FOGADÁSA SZENTESEN

Az első jármű érkezése Szentes állomásra 2021. január 9-én
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JÁRMŰTELEP LÉTESÍTÉSE SZEGED-RENDEZŐ PU-ON

• Komplex, valamennyi szakágat magába foglaló karbantartó bázis 

létesítése

• Munkaterület átadás 2020 június 15.

• Várható befejezés 2022 február

Cölöpözési munkák Útépítési munkák
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Szeged-Rendező pu. épülő járműtelep 



Köszönöm a figyelmet!


