
1

Regionális közlekedés aktuális kérdései 

2022. március 24.

Térségi fejlesztések a 
vasúton…

üzemeltetői szemmel.

Takács Ede
Műszaki igazgató- helyettes

MÁV Zrt. PTI Debrecen
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Szajol (kiz) – Püspökladány (bez) 
vonalszakasz fejlesztése

▪ 67 km, 5 állomás, 10 műtárgy

▪ Vasúti pálya: 160 km/h, 225 kN tengelyterhelés 

▪ Utazási színvonal emelés, vasútállomás korszerűsítés, 55 cm 

magasperonok, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentesítés.

▪ P+R, B+R

▪ Projekt időtartam: 2010- 2015
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Püspökladány (kiz) – Debrecen (kiz) 
vonalszakasz fejlesztése

▪ 31,2 km + 7,6 km, 3 állomás, 

▪ 160 km/h pályasebesség, 225 kN tengelyterhelés

▪ Utazási színvonal emelés, vasútállomás korszerűsítés, 55 cm magasperonok, 

aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentesítés.

▪ P+R, B+R

▪ Ebes villamos alállomás

▪ Projekt időtartam: 2017- 2021. október
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Püspökladány – Debrecen vonalszakasz 
fejlesztése PM1000-URM (alépítményt javító géplánc)
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Püspökladány – Debrecen vonalszakasz 
fejlesztése
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Püspökladány – Debrecen vonalszakasz 
fejlesztése Nyílt vonal, új KFCS Híd
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Püspökladány – Debrecen vonalszakasz 
fejlesztése                         

Hajdúszoboszló Vasútállomás ilyen volt
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Püspökladány – Debrecen vonalszakasz 
fejlesztése                                               

A megújult Hajdúszoboszló Vasútállomás
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Püspökladány – Debrecen vonalszakasz 
fejlesztése Kaba Vasútállomás, MÁV – VOLÁN 

közös peron, megújul felvételi épület
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2. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. folyamatban lévő   
beruházásai:

- Debrecen (bez) – Macs (bez) vasúti vonalszakasz fejlesztése

- Püspökladány (kiz) – Biharkeresztes OH vasútvonal 
fejlesztése

- 101. sz. vasútvonal - Hídrekonstrukciós program I/4. ütem 
tervezés és kivitelezés

- Ebes alállomás tervezési és kivitelezési munkái

- Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló 
rendszer kiépítése, GSM-R távközlési hálózat kiépítése
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Debrecen (kiz) – Macs Mrh. (bez) 
vonalszakasz átépítése

▪ 80/100 km/h 

pályasebesség, 225 kN

tengelyterhelés

▪ Biztosító, távközlési 

berendezés átépítése

▪ KÖFI központ létesítése

▪ Új megállóhelyek 

létrehozása 

▪ Rakodó, rendező 

vágányok, rakterületek 

építése
▪ Projekt kezdete: 2019
▪ Projekt várható befejezése: 2023
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Debrecen (kiz) – Macs Mrh. (bez) 

vonalszakasz átépítése

A projekt társadalmi jelentősége:

- A gazdasági övezet komplex fejlesztéséhez kapcsolódó nemzetgazdasági 

hatások,  (munkahelyteremtés, beruházás ösztönzés, export és GDP növelése).

- Kombinált fuvarozási feltételek megteremtésének köszönhetően kisebb 

környezetterhelés, az autópályáinkon kevesebb torlódás.
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Debrecen (kiz) – Macs Mrh. (bez) 
vonalszakasz átépítése                  
Tócóvölgy Vasútállomás 
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Debrecen (kiz) – Macs Mrh. (bez) 
vonalszakasz átépítése                                                                   

Megújult Tócóvölgy Vasútállomás, + II. vg. 
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Debrecen (kiz) – Macs Mrh. (bez) 
vonalszakasz átépítése 

Megújult Macs MRH.
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Macs Ipari Park jelenleg
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Püspökladány (kiz) – Biharkeresztes 
OH. vonalszakasz fejlesztése

▪ Szűk keresztmetszet kiváltás 34,11 km, 100 km/h pályasebesség, és 225 kN

tengelyterhelés 

▪ Villamosítás 54,14 km, biztosítóberendezés, távközlési berendezések fejlesztése

▪ Sk +55 cm magasperonok létesítése

▪ KÖFI központ létesítése

▪ Projekt kezdete: 2020

▪ Projekt várható befejezése: 2023
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Püspökladány (kiz) – Biharkeresztes 
OH. vonalszakasz fejlesztése        

Báránd Vasútállomás
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Püspökladány (kiz) – Biharkeresztes 
OH. vonalszakasz fejlesztése        
Berettyóújfalu Vasútállomás
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Püspökladány (kiz) – Biharkeresztes 
OH. vonalszakasz fejlesztése        
Berettyóújfalu Vasútállomás
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Püspökladány (kiz) – Biharkeresztes 
OH. vonalszakasz fejlesztése        

villamosítás
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Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése, 
GSM-R távközlési hálózat kiépítése

▪ 106,7 km hosszon 

vonatbefolyásoló 

rendszer létesítése 

▪ Projekt kezdete: 2019
▪ Projekt várható befejezése: 2023

Cél a gyorsabb és 
biztonságosabb vasúti 
közlekedés biztosítása 
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3. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Előkészítés alatt álló 
projektek

- Debrecen IMCS 

- Nyíregyháza IMCS

- Debrecen (kiz) – Nyíregyháza (kiz) vasútvonal tervezése

- Debrecen (bez) – Balamazújváros (bez) II. Ütem /villamosítáa, 
Macs vasútállomás (kiz) – Balmazújváros (bez) vv. átépítés

- Debrecen (bez) III. Ütem /Külső Fatéri vágánycsoport 
kivitelezése/
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Debrecen IMCS

▪ Debrecen Intermodális Közlekedési Központ építése és Főpályaudvar

rekonstrukció előkészítése



25

Debrecen IMCS

▪ A projekt keretében a NIF Zrt. feladata a debreceni intermodális csomópont

előkészítése. A Megvalósíthatósági Tanulmány tett javaslatot az intermodális

csomópont projekt műszaki tartalmi elemeire és alapozta meg a későbbiekben

elvégzendő részletes tervezési, előkészítési feladatokat.

Cél: Debrecen Városhoz méltó, korszerű 

és utasbarát átszállás biztosítása az 

átszállási idő csökkentésével.
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Nyíregyháza IMCS

▪ Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak

fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi

körzetében a NIF megbízásából engedélyezési és kiviteli szintű tenderterv-

dokumentáció

▪ Állomás épület

▪ Mélygarázs

▪ Lehajtó rámpa

▪ Autóbusz pályaudvar

▪ Petőfi út korrekciója

▪ Kisvasúti végállomás
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Debrecen (kiz) – Nyíregyháza (kiz) 
vasútvonal tervezése

Cél a biztonságosabb vasúti közlekedés 
biztosítása, a menetidő csökkentése és a 

szolgáltatási színvonal növelése.

▪ 46,8 km, 160 km/h, 225 kN kétvágányú vasúti 

pálya felújítás

▪ Felsővezeték, biztosító, távközlési berendezés 

átépítése 

▪ Felvételi épületek, állomási előtti terek 

felújítása

▪ P+R, B+R parkolók építése 

▪ KÖFI központ létesítése
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MÁV által végzett fejlesztések

▪ 2020. 100C sz. Mezőzombor- Nyíregyháza vonal felújítása 1,2 M 

forint értékben.

▪ 2020. 110 sz. Apafa- Mátészalka vonal felújításai 600 m Forint 

értékben. 

▪ 2021. 100 sz. vonal Debrecen- Nyíregyháza szakasza 400m Forint 

értékben. 

▪ 2022. 106 sz. vasútvonal felújításai 500m Forint értékben.

▪ 2022. 105 sz. vasútvonal felújításai 800m Forint értékben.

▪ 2022. 12,4 M Forint forrás Záhony körzet részleges felújítására 

előirányzott forrás.
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• Biztonság

• Állomási rend

• Utastájékoztatás

• Menetrendszerűség

• Kommunikáció

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


