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MIÉRT A VASÚT A JÖVŐ?

Környezetvédelem

Csökkenti a közutak terheltségét, zaj- és 
levegőszennyezését, a szén-dioxid kibocsátást, áru-
és személyszállításban egyaránt, 

Törzshálózat túlnyomó része árammal működik

Olajfüggőség mérséklése

Villamosított vonalakon bonyolódik a forgalom elsöprő 
többsége és ezek száma növekszik és növelhető. 

Ahol nem, hidrogén üzemanyagcellás motorvonatok 
megjelenés előtt állnak. 

Jövőbe mutató, szerethető

A vasutat minden korosztály szereti

Tovább kell emelni a szolgáltatási színvonalat, hogy 
még többen használják

Gazdaságélénkítés

Többezer milliárd forintnyi potenciális EU-s forrás 
fordítható vasútfejlesztésre 

A vasútfejlesztés az építés alatt és utána is 
munkahelyeket hoz létre.

Várostérségek fejlesztése

Hozzájárul a várostérségek integrációjához, elővárosi 
ingázás fenntarthatóvá tételéhez mind a fővárosi 
agglomerációban, mind a vidéki nagyvárosi 
térségekben. 

Védelmi infrastruktúra

A vasút hazánk kritikus védelmi infrastruktúrája, a 
honvédelmi képességhez is hozzájárul
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EKÖZBEN AZ ENERGIA ÁRA ÉS KÖLTSÉGE JELENTŐSEN EMELKEDETT (2021-
2022)
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AZ ELŐIRÁNYZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK 
ÉS A PÁLYAMŰKÖDTETÉSRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK (2010-2023)
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INFRASTRUKTÚRA BERUHÁZÁSOK HAZÁNKBAN (2010-2022)

Autópálya         1977 Mrd Ft

Vasút                 1459 Mrd Ft

Az autópálya-hálózat országhatárokig történő kiépülésével
és a koncesszió megvalósításával az állami
közlekedésfejlesztési beruházásokban a vasút
dominanciáját szeretnénk biztosítani.

Állami infrastrukturális beruházások megoszlása 2010 és 2022 között:
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MEGVALÓSULT VASÚTFEJLESZTÉSEK
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FOLYAMATBAN LÉVŐ VASÚTFEJLESZTÉSEK



A MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK IGAZOLJÁK A VASÚTBAN REJLŐ 
POTENCIÁLT

Azon a vonalakon, ahol az elmúlt években felújítás vagy fejlesztés történt, ott az utasszám is jelentősen emelkedett.



BALATON – UTASFORGALOM MÁR MEGHALADJA A 2019-ES ÉRTÉKET



VASÚTFEJLESZTÉS STRATÉGIAI TERÜLETEI

1. Infrastruktúra fejlesztése

2. Járműfejlesztés

3. Szolgáltatásfejlesztés

4. Intézményi háttér fejlesztése

Európai 
korridorok

Áruszállítás
és logisztika

Elővárosi
vasúti személyszállítás

Nagysebességű 
vasút

Távolsági flotta Regionális flotta Hév járműflotta

Utastájékoztatás Értékesítési csatornák

Országos közlekedésszervező létrehozása

Menetrend



A VASÚT, MINT KULCSSZEREPLŐ

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

1. Napi/heti többszöri ingázók kiszolgálása: elővárosi, 
kistérségi közlekedés vidéki nagyvárosok körül és 
központi régióban egyaránt

2. Heti ingázók, belföldi turisták: minőségi, 160/200 
km/h belföldi távolsági közlekedés a főbb 
nagyvárosok, megyeszékhelyek közt

3. Nemzetközi távolsági közlekedés erősítése, európai 
hálózatba erősebb integráció nyugat, dél és kelet felé 
egyaránt

ÁRUFUVAROZÁS

1. Hazai ipar bekötése a hálózatba, hazai és 
nemzetközi áruforgalom vasútra csábítása

2. Egy-egy kamionfuvarral versenyképes egyeskocsi
forgalom ösztönzése, közúti fuvarozással 
szembeni versenyképesség javítása, 
intermodalitás

3. Nemzetközi tranzit kiszolgálása, 
konténerterminálok és záhonyi átrakókörzet 
piaci alapú fejlesztése, ráépülő logisztikai és 
gazdasági funkciók

4. Nagybefektetők letelepedésének 
elősegítése a vasútvonalak 
mellé



FŐ INFRASTRUKTURÁLIS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

4 fő beavatkozási terület fejlesztései egymást erősítik és kapcsolódnak



ÁRUSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ALAKULÁSA SZÁLLÍTÁSI MÓDOK SZERINT
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Az áruszállításon belül a közút továbbra is dominál, a vasút teljesítménye stagnál



HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉSI DÍJ (HHD) FELÁR ELTÖRLÉSE

• Megemelkedett energiaköltségek miatt vasúti 
áruszállítás versenyképességének megtartása

• Uniós jóváhagyással már számos ország élt a 
lehetőséggel (GER, AUT, FRA, SVK) 

• Hálózati hozzáférési díj (HHD) felár eltörlése (cél: 
október 1-től) 

• Átlagosan kb. 40%-kal csökkenhet a pályahasználati díj

• Összességében 8-9 Mrd Ft-tal csökkenhetnek a vasúti 
árufuvarozók terhei éves szinten

• Finanszírozás: CO2 kvóta alap



EURÓPAI KORRIDOROK FEJLESZTÉSE

- Szűk keresztmetszetek kiváltása

- Kapacitásbővítés



EURÓPAI KORRIDORFEJLESZTÉSEK FŐBB CÉLJAI

• Magyarország földrajzi fekvése miatt geostratégiai helyzetben van,
területén 4 transzeurópai korridor halad át, a Budapest-Belgrád
vasútvonal révén a Nyugat-Balkán felé nyit utat.

• Ezt a stratégiai szerepet a korridorvonalak mihamarabbi kiépítésével
lehet kiaknázni.

• A korridorvonalak fejlesztésének célja a jobb közlekedési
kapcsolatok kiépítése az EU és szomszédai között, a hatékony és
biztonságos közlekedési rendszer révén.

• A jobb kapcsolatok segíthetik az utasok és áruk hatékony szállítását,
és ezáltal növelhetik a versenyképességet és a gazdasági
növekedést.

• Célkitűzésünk szerint a magyarországi korridorhálózat mintegy 70%-
a megújulhat.

Cél: Vezető szerep a kelet-közép-európai áruszállításban. Ehhez a
korridorokon biztosítani kell a megfelelő kapacitást a tehervonatok
számára, az ETCS működését és a jó műszaki állapotot.
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ÁRUSZÁLLÍTÁSI ÉS LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSEK

1. Terminálok építése

2. Átrakók építése

3. Deltavágányok fejlesztése



ÁRUSZÁLLÍTÁSI ÉS LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSEK CÉLJAI

• Leginkább fenntartható szállítási mód a vasút

• Vasút árufuvarozáson belüli aránya közel 10 éve stagnál 
(2020: 18 %, 2021: 16 % magyar viszonylatban)

• 2030-ig a vasúti árufuvarozás volumenét közel 50%-kal 
kell növelni, hazánk esetében ez +25 millió tonna áru 
vasútra terelését jelenti

• Ehhez szükséges a szűk keresztmetszetek kiváltása, 
kapacitások jelentős növelése

• Budapest elkerülhetősége a V0 megépítésével 
biztosítható

• A Déli Körvasút nélkülözhetetlen az áthaladó 
teherforgalom hatékony elvezetéséhez

• Budapest-Belgrád vasútvonallal erősíteni lehet a 
balkáni kapcsolatokat

• A teherforgalmi terminálokat fejleszteni kell



V0 PROJEKT – BUDAPEST VASÚTI ELKERÜLHETŐSÉGE

• A nagy forgalmú vasútvonalak csak 
Budapesten keresztül köthetők 
össze egymással, kelet-nyugati 
tehervonati forgalom közel 100%-a 
szintén Budapesten keresztül 
bonyolódik le.

• Déli Körvasút mellett is szükséges 
elkerülő útvonal kiépítése

• Több ütemben történő 
megvalósítás

– I/A. ütem (Székesfehérvár-
Pusztaszabolcs villamosítás)

– I/B. ütem (Kunszentmiklós-
Tass – Dunaújváros új Duna 
híddal)

– Kapcsolódó fejlesztés: 
Székesfehérvár-Komárom 
villamosítás)



"

"

ZÁHONYI ÁTRAKÓKÖRZET FEJLESZTÉSEK MEGINDÍTÁSA

12,4 Mrd Ft-os fejlesztésről döntött 
a Kormány

Főbb célok: 
• Átrakókörzet (Záhony, Eperjeske, Fényeslitke) 

elhagyatott vágányainak minél gyorsabb 
rendbetétele

• Lezárt vágányok újranyitása
• Teherbírás növelése
• Sebesség növelése (rendezővágányokon 20-40 

km/órás sebesség elérése)

Munkák néhány héten belül 
megkezdődhetnek, várhatóan 2023-ban 
be is fejeződhetnek



SIKER AZ EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ (CEF2) 
PÁLYÁZATON

• Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2. körös pályázata 
(CEF2) keretében polgári hasznosításra is alkalmas katonai 
mobilitási projektek előkészítése kezdődhet meg. 

• Rakodóterületek kialakítása, amelyek katonai és polgári 
célokra és használhatók.

• Helyszínek: 

• Az észak-déli áruszállítási folyosó (Borostyán) hazai 
szakasza (Hegyeshalom-Zalaszentiván) korszerűsítésének 
előkészítése is CEF2 forrásból biztosított.

• Almásfüzitő 
• Komárom
• Nagyszentjános 
• Hegyeshalom
• Várpalota
• Hajmáskér 

• Veszprém
• Boba
• Murakeresztúr 
• Sárbogárd
• Dombóvár
• Kiskorpád



ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE

A magyar várostérségek fejlődésének kulcsa, mely hozzájárul a
várostérségek integrációjához és megfelelő elővárosi közlekedést biztosít
mind a vidéki, mind a fővárosi területeken



ELŐVÁROSI VASÚTFEJLESZTÉS CÉLJAI

• Az elővárosi közlekedés a vasút legfontosabb 
piaci szegmense, amelynek fejlesztésével 
hatékonyan csökkenthetők a torlódások és az 
általuk okozott gazdasági veszteségek, valamint 
javulhat a levegőminőség. 

• Vidéki nagyvárosok (Debrecen, Győr, Pécs, 
Szeged, Kecskemét) körül is meg kell teremteni az 
autóval versenyképes elővárosi vasútközlekedést

• Csúcsidőben min. 30 perces, azon kívül 
max. 60 perces követés, ütemes 
menetrenddel

• Egyetlen jeggyel vagy bérlettel (városival 
integrált tarifa)

• Akadálymentes, légkondicionált 
járművekkel



NAGYSEBESSÉGŰ VASÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE



2030 UTÁNI TÁVLAT, NAGYSEBESSÉGŰ VASÚTI (NSV) HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 



JÁRMŰÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSE



JÁRMŰ STRATÉGIA CÉLJAI

-

CÉLOK
Növekvő vasúti személyszállító járműigény kielégítése 

Országosan egységes színvonalú járműflotta biztosítása

Magyar vasúti járműgyártás erősítése

• Jelenlegi járműflotta elavult, 

korszerűtlen

• Egyre növekvő járműigény 

kielégítése kulcsfontosságú

• Termékhez mérten a lehető legnagyobb magyar hozzáadott 

értékkel bírjon (20-70%) 

• Magyar képesség nem bérgyártó-alvállalkozó, hanem 

fővállalkozói (akár konzorciumi) szerepben

• Cél: 2030-ra már saját jogon is tudjon vasúti járműveket 

fejleszteni magyar gyártó.

• Energiatakarékos

• Akadálymentes

• Légkondicionált

• Zárt WC-rendszerű 

• Magas rendelkezésre 

állású és minőségű flotta 

biztosítása az egész 

országban. 



INTERCITY FLOTTA MEGÚJÍTÁSA

• Járműfejlesztési stratégia 
végrehajtása már meg is 
kezdődött

• 39 db (+10 db opció) új, 
korszerű, vezérlőkocsis távolsági 
szerelvény beszerzése

• 50 db, (főleg ezekhez való, de 
más vonatokban is használható) 
Siemens Vectron mozdony 
beszerzése

30Hazai távolsági flotta közel 2/3-a újulhat meg 



TÁVLATI CÉL: HATÁRON TÚLI TERÜLETEK KISZOLGÁLÁSA 

31

Magyarország átszállási 
pont lehet a balkáni 
országok és Nyugat-
Európa között



FEJLESZTÉSEK A BELFÖLDI 
MENETRENDBEN
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Június

• Budapesttől északkeletre, és Északnyugat-Magyarországon még 
az egykori megyei Volánok örökségeként széttagolt hálózat 
egységesítése, új kapcsolatok, egyenletesebb, részben ütemes 
indulásokkal (Pest–Nógrád–Heves és Zala–Veszprém–Vas–Győr-
Moson-Sopron megyék).

• Közvetlen busz- és vasúti járatok a szezonban minden korábbinál 
több településről a Balatonra.

• Éjszakai busz hétvégén Budakeszin át Pátyra, Telkire, Budajenőre, 
Perbálra, Tökre, Zsámbékra.

• Helyi és turisztikai igényeket is figyelembe vevő, sűrűbb 
menetrend az Abaújszántó–Hidasnémeti vonalon. 
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NYÁR, ŐSZ: REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK 1.



Július - Augusztus

• Közvetlen busz Zalakarosra.

• Vonatokhoz hangolt, márkázott, ütemes buszjáratok: 
Tihanybusz, Tokaljbusz.

• Szeged és Hódmezővásárhely között félóránként jár a tram-train.

• Szekszárd, a helyi és helyközi buszjáratok integrációja.

• Buszok helyett vonatok kétóránként a Miskolc–Nyékládháza–
Tiszaújváros vonalon. 

• Kétórás ütemes menetrend a Székesfehérvár–Komárom 
vonalon, az utasok száma 2021-hez képest több mint ötszörös 
szeptemberben.
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NYÁR, ŐSZ: REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK 2.



Október

• A szegedi IC-k üzemidejének kiterjesztése este egy órával, 
új IC+ első osztályú/prémium/bisztro kocsi minden IC-ben.

December

• Új InterRégió Gyöngyösre, ezzel félórás, zónázó logikájú 
szolgáltatás a főváros külső keleti agglomerációjában.

• Az IC-k megállnak Hatvanban, a salgótarjáni vonal 25 
perccel közelebb kerül a fővároshoz.

• A reggeli csúcsban az S80-asok Aszódról indulnak, óránként 
négy vonat a fővárosba, G80-as vonatok Isaszegről.

• A Galga-völgyből, Dél-Nógrádból hangolt buszos átszállás a 
fejlesztett 80a vonalra, ugyanakkor közvetlen buszkapcsolat 
Újpestre. Közös bérlet a térségben buszra, vonatra.
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ŐSZ, TÉL: FŐVONALI FEJLESZTÉSEK



December

• A 77-es vonal újraindításával fontos, Budapestet elkerülő 
agglomerációs kapcsolat Hatvan–Aszód–Vác között.

• A 2-es vonal menetrendjének egységesítése.

• A 100-as vonalon Debrecen és Szolnok elővárosi fejlesztése: Civis
InterRégió óránként.

• Buszos ráhordás vasútra Debrecen környékén.

• Bővebb szolgáltatás az év végi ünnepi időszakban is.

• Tram-trainre ráhordó buszok fejlesztése.

• Kisforgalmú vasúti megállók autóbuszos kiszolgálásának fejlesztése.
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TERVEZETT MENETRENDI FEJLESZTÉSEK



INTÉZMÉNYI HÁTTÉR FEJLESZTÉSE

ORSZÁGOS 

KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ 

LÉTREHOZÁSA



LÉTREHOZÁS JELENTŐSÉGE

• A rendszerváltás óta, az elmúlt 30 év legjelentősebb változási

folyamata indul meg a közösségi közlekedési

intézményrendszerben.

• A teljes irányítási és szolgáltatás-megrendelési rendszer

átalakítása, korszerűsítése indult meg.

• A Kormány nemcsak megrendeli, hanem minőségi és

mennyiségi elvárásokhoz köti és fokozottabban számon is kéri

a szolgáltatókat.



ERŐS MEGRENDELŐ LÉTREHOZÁSA

AZ ERŐS MEGRENDELŐ LÉTREHOZÁSÁNAK 
AKTUALITÁSÁT ERŐSÍTI A VOLÁNBUSZ ZRT. 
MÁV-CSOPORTBA TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSA.

NE LEGYEN PÁRHUZAMOS: 

• feladatellátás 

• fejlesztés 

• finanszírozás
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AZ ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ KÜLDETÉSE I.

MINŐSÉGI, VONZÓ KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉSI KÍNÁLAT

• Egységes és országos ütemes menetrendek,
csatlakozások kialakítása.

• Egységes tarifarendszer kialakítása,
működtetése.

• Gyors, kényelmes és megbízható közösségi
közlekedés kialakítása és működtetése.



HATÉKONYSÁG, SZOLGÁLTATÁS 
SZÍNVONAL NÖVELÉSE 

• Ft/km alapú szolgáltatási díj alapú finanszírozás.

• Hatékonyabb, mérhetőbb és összehasonlíthatóbb 
költséggazdálkodás megvalósítása.

• A közlekedési szolgáltatók magasabb szolgáltatási színvonalra 
ösztönzése és kényszerítése

41

AZ ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ KÜLDETÉSE II.
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AZ ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ KÜLDETÉSE III.

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS

• Tiszta és energiahatékony közlekedési módok megerősítése.

• Környezet- és klímavédelmi célok elősegítése

• Gördülőállomány megújítás, akár magántőke bevonásával,
erre vonatkozó igények:

• 50+ korszerű mozdony

• Évente mintegy 500 db új autóbusz

• minimum 200 db új IC kocsi

• 54 db új HÉV motorvonat

• 100 db motorvonat és 8 db hidrogén motorvonat



HAZAI JÁRMŰGYÁRTÁS ERŐSÍTÉSE

• Az önálló hazai járműgyártás kapacitásainak és
volumenének növelése (vasúti és autóbusz járműgyártás).

• A járműgyártásra vonatkozó fejlesztési, kutatási és
innovációs tevékenységek elősegítése.

• A hazai beszállítói piacban résztvevő vállalkozások
körének és piaci részarányának bővítése.

• A hazai piacon megjelenő járművek előállításában a hazai
gazdasági szereplők hozzáadott érték arányának növelése.
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AZ ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ KÜLDETÉSE IV.



44

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA

Feladatátadás 
módja

Szervezet

Érintett 
feladatok

Részbeni integráció 
– feladatátvétel

Részbeni integráció 
– feladatátvétel

Részbeni integráció 
– feladatátvétel

Részbeni integráció 
– feladatátvétel

- Vasúti pályakapacitás-
elosztás

- Megrendelői feladatok

- Stratégiai tervezés
- Menetrendi koordináció
- Szolgáltatási
minőség ellenőrzés 
- HKIR megvalósítás /
Üzemeltetés
- Transmodel adatbázis
fejlesztés, térinformatika
- Országos forgalmi modell

- Menetrendtervezés
- Értékesítés
- Ellenőrzés
- Utastájékoztatás
- Arculat
- Tarifa- és bevételtervezés
- Szolgáltatási szint mérés

- Vasúti beruházások
stratégiai előkészítése
- Vasúti pályaműködtetési
szerződés megrendelése

Közlekedési
Szolgáltatási

Főosztály

Személyszállítási
közszolgáltató 

társaságok

Vasúti
Infrastruktúra

Főosztály

A közlekedésszervező a feladatait a meglévő közlekedési intézményektől veszi át,  az azokhoz kapcsolódó 
erőforrásokkal és finanszírozással, ennek létrehozása szektor szinten 2023-tól többletköltséget nem jelent

ORSZÁGOS HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ PROFESSZIONÁLIS MEGRENDELŐ



45

ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁS

2023. január 1.
Éles működés megkezdése

2022. III. negyedév
Integráció már megkezdődött



STRATÉGIAI IRÁNYOK 
A SZABÁLYOZÁS TERÉN
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• Hosszútávú, többéves program

• Jelenleg „papíralapú” képzés és számonkérés

• Cél: digitalizáció, e-learning módszertan
bevezetése, modern eszközök
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VASÚTI KÉPZÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA



• Baleset vagy műszaki
hiba esetén gondot
jelent, hogy a
járművezetőnek nincs
vonalismereti vizsgája
az elterelt vasúti
pályára

• Felülvizsgálat szükséges

• Uniós államokban is
van ettől eltérő példa
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VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VONALISMERET ALÓLI MENTESÍTÉSE 
HAVÁRIAHELYZETBEN



• Védtelen közlekedők (gyalogosok,
kerékpárosok) védelme

• Elektromos közlekedési eszközök (e-roller, e-
kerékpár) használatának rendezése

• Együttműködés a Miniszterelnökség Aktív
Magyarországért felelős Államtitkárságával,
Belügyminisztériummal (BM), Országos
Balesetmegelőzési Bizottsággal (OBB)
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KRESZ MÓDOSÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Forrás: TIER Mobility



• Cél: hatékonyabb hatósági ellenőrzés és piac
fehérítése

• Jármű életkor ideiglenes enyhítése

• Személytaxi szolgáltatók közösségi közlekedésbe
történő bevonásának lehetősége
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TAXIS SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA



Köszönöm 
a figyelmet!


