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A dunakeszi telephely madártávlatból 

 Székhely:  
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19. 

 Tulajdonosi struktúra:  
MNV Zrt.: 64.9%, 
MÁV: 25.1%, 
MRP szerv.: 10% 

 400 dolgozó 

 Terület nagysága:  260,000 m2 

 Gyártási terület: 50,000 m2 
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A telephely alaprajza 
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 Különféle típusú kötött pályás járművek gyártása EU és egyéb országokba 

 

 Szekrényváz és járműszerkezeti elemek gyártása új villamosok és vasúti kocsik számára 

 

 Teljes körű felújítási, modernizálási projektek 

 

 Fővizsga tevékenység és nagyjavítás 

 

 

 Forgóváz-javítás , modernizálás és felújítás 

 

 Alkatrészjavítás, fékrendszerek 

 

 Alkatrészértékesítés 

 

 

 
 

 

 

Üzleti területek 
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Németország 

Lengyelország 

Belgium 

 

Görögország 

UK 

Svédország 

Norvégia 

Olaszország 

Csehország 

Ausztria 

Magyarország 

Nemzetközi kapcsolataink 

Svájc 

Szlovákia 

Bulgária 

Oroszország 



Széles termékválaszték 

Felújítás, 
modernizáció és 

karbantartás 
 

• Kötöttpályás 
járművek teljes 
körű átépítése vagy 
felújítása 

• Kötöttpályás 
járművek teljes 
körű revíziója 
(Fővizsga) 

 

Tervezés 
 
 

• Személyszállító 
kocsik 

• Villamosok 
• Motorvonatok 
• Metrók 
• Tesztelés és 

üzembe helyezés 
 

 
Flotta 

karbantartás 
Balesetes javítás 

• TRAXX villamos 
mozdonyok  

• Talent 
motorvonatok 

 

 
 

Forgóváz és 
főegységeinek 

felújítása 
 
 
 

• Új gyártás – licensz 
alapján 

• Forgóváz és 
fékberendezés 
átépítése, 
fővizsgája 

• Forgóváz és 
fékberendezés 
élettartam alapú 
karbantartása 

 

Szekrényvázak 

• Hegesztett 
szekrényvázak és 
fődarabok 
gyártása, festése 

• Szekrényváz 
egyengetés 

• Készülékek 
gyártása 

 

 
Személykocsik 
tervezése és 

gyártása 
 
 

• Kötöttpályás 
járművek 
tervezése 

• UIC-konform 
számítások 

• Átépítési 
megoldások 

• Látványtervek 
• Alvállalkozók 

műszaki 
koordinációja és 
fejlesztése 
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Új kocsi gyártás 

 

• Az 1950-es évek óta több, 
mint  2700 új kocsi készült 
Dunakeszin. 

• 79 db termes Z1 kocsi a görög 
vasút számára 

• 20 db  Z1 couchette kocsi az 
osztrák vasút (ÖBB) számára 

• 50 db  Z1 kocsi a Magyar 
Államvasutak (MÁV) számára 
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Felújítás 
Projekt     Ügyfél   Partner 

56 kocsi 5-ös sorozat  NSB Norvégia  Bombardier Norvégia 

10 Intercity kocsi  Magyar Államvasutak 

359 Bhv/BDt elővárosi és vezetőállásos kocsi   Magyar Államvasutak 

  

Új kocsi gyártás és/vagy szekrényváz főelem gyártás 
Projekt     Ügyfél   Partner 

142 alapfestett szekrényváz  SBB Svájc  Bombardier CH 

785 villamos alváz  STIB Brüsszel  Bombardier BE 

121 emeletes kocsi  alváz  ÖBB Ausztria  Siemens  

68 Talent Classic motorvonat szekrényváz ÖBB Ausztria  Bombardier  DE 

100 Regional Expressz motorvonat alváz BLS Svájc  Bombardier CH 

79 komplett Z1 kocsi  OSE Görögország Nik. Kioleides 

20 komplett couchette kocsi  ÖBB Ausztria  Bombardier  AT 

 

 

 

 

Néhány nagyvasúti referencia projekt 
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Referenciák: NSB felújítás és átalakítás 
előtte és utána 

 

56 db B5-ös személykocsi 
modernizálása (1., 2. osztályú, 
családi  és bisztró kocsik) 

o Teljesen új kocsi belső 

o Technikai berendezések 
felújítása 

o Légkondicionálás 

o Zárt rendszerű WC 

o Szekrényváz módosítás 

o Fényezés 

o Új forgóváz 

Ügyfél: NSB Norvégia 

BT Partner: Bombardier Norway 
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Oldalfal és alváz gyártása 17 négyrészes ÖBB 
Talent motorvonat számára 

Szekrényváz, festett alváz és egyéb elemek gyártása korrózió elleni védelemmel 
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Új generációs MÁV Intercity kocsik 

 

10 kocsi modernizálása (első és 
másodosztályú) 

o Teljesen új kocsibelső 

o Új műszaki berendezések 

o Légkondicionálás 

o Zárt rendszerű WC 

o Új tető, oldalfal és homlok 

o Modernizált forgóváz 

 

Ügyfél: MÁV (Hungary) 
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Intercity  és elővárosi vonatok felújítása 

 

Az 1990-es évek óta több, mint 
700 Intercity és elővárosi kocsi 
került felújításra Dunakeszin 

 

166 Intercity  kocsi –  első és 
másodosztályú, illetve bisztró 
kocsi - felújítását végeztük a 
MÁV számára 

További 202 Intercity kocsit 
modernizáltunk a bolgár,  
szlovák és  cseh vasutak 
részére 

303 Bhv elővárosi kocsit és 56 BDt 
vezetőállásos kocsit újítottunk 
fel a MÁV számára 
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Speciális kocsi típusok modernizálása 

 

 

Felújított hálókocsik az OSE 
(Görögország) számára 

 

 

Felújított bisztró kocsi k az RZD 
(Oroszország) számára 

 

 

 

Felújított RoLa kisérőkocsik a 
HUPAC (Svájc) számára 
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Felújítás, javítás 
Projekt     Ügyfél   Partner 

1db londoni metró kocsi teljes felújítása LUL  Bombardier UK 

6 db Ebbel-Ex villamos felújítása Frankfurti Közl. Vállalat VGF Montaplan 

1 db balesetes Siemens R kocsi javítása  Frankfurti Közl. Vállalat VGF Montaplan 

  

Új villamosok szekrényváz főelem gyártása 
Projekt     Ügyfél   Partner 

785 db villamos alváz  STIB Brüsszel  Bombardier BE 

  60 db villamos alváz  Krefeld  Bombardier AT 

  42 db villamos alváz  Linz  Bombardier AT 

 75 db villamos alváz  Manchester  Bombardier AT 

 

Új jármű gyártása, szerelése 
Projekt     Ügyfél   Partner 

2 db új londoni metró kocsi gyártása  LUL  Bombardier UK 

 

 
 

 

 

 

Néhány városi vasúti referencia projekt 
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Frankfurti villamosok  

 

Ebbelwei-Express turista 
villamosok teljes felújítása 

o Teljesen új kocsibelső 
burkolatok 

o Új 24 V-os világítási hálózat 

o Hangosítás beépítése 

o Felújított forgóvázak 

o Felújított kocsiszekrény 

o Motorkocsik villamos 
berendezésének teljeskörű 
felújítása 

Balesetes Siemens R kocsi javítása 

o Teljes ragasztott vezetőállás 
padló, homlok csere, sérült 
szekrényváz helyreállítása 
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Új villamosok alvázai 

 

785 alváz a Brüsszeli STIB  5 és 7 részű 
alacsonypadlós villamosokhoz 

o Alvázak hegesztése, csuklók 
megmunkálása 

o Szigetelés 

o Ragasztott padlózás 

o Festés 

 

Alvázak gyártása, Krefeld, Linz és 
Manchester 3-és 5 részű 
villamosokhoz 

o Alvázak hegesztése, csuklók 
megmunkálása 

o Szigetelés, ragasztott padlózás 

o Festés 
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Magas szintű mérnöki képességek 

 

• Magasan képzett mérnöki csapat 
• Szoros együttműködés a regionális  mérnökségekkel és a  

beszállítókkal 
• Kalkulációk és mérések 
• Csapágyvezetés, szekunder felfüggesztés, fékrendszer-

fejlesztés 
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Belső tervezés és üzembe helyezési kompetencia 
 

Teljes körű belső felújítás 
• Oldalfalak és folyosó 
• Ajtók és ablakok 
• Ülések  
• Légkondicionáló berendezések 
• Világítás 
• Járművezérlés 
• Fékrendszerek  
• Elektronika 

 
 

Üzembe helyezés 
• Elektromos rendszerek 
• Fékrendszerek  
• Forgóvázak és tengelyirányú nyomtáv 

beállítás 
• Kanyarpróba 
• Légkondicionáló berendezések próbái 
• Futópróbák 
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Szekrényváz kompetencia 
 

• Komplett szekrényvázak vagy fődarabok 

gyártása és összeszerelése 

• Használt anyagok: 

o Szénacél – fő kompetencia 

o Rozsdamentes acél 

o Alumínium 

o GRP (homlok) 

• Maximális kibocsátás: akár húsz komplett 

szekrényváz havonta 

• Szemcseszóró és fényező kapacitás: teljes 

szekrényváz 

• Ponthegesztés: 2D gép 

• CNC megmunkálás: teljes alvázvég, fő 

kereszttartó, stb. 

• Lézeres vágás, hajlítás, stb. 

. 
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Acélszerkezeti és fődarab kompetencia 

 

• Lézeres vágás, hajlítás  

• Alkatrészgyártás 

• CNC-szerszámozás 

• Ponthegesztés  

• Szemcseszórás 

• Festés-fényezés (víz- és oldószer alapú 

festékkel, vagy fóliázással) 

23 



Forgóváz kompetencia 

Forgóváz áttervezés 

 A forgóváz illesztése az átalakított 
szekrényvázhoz 

 

Forgóváz korszerűsítés 

 Tuskófékes forgóvázak tárcsafékessé történő 
átalakítása 

 Futási zaj csökkentése 

 Futásjóság javítása 

 

Forgóváz felújítás 

 Kb.  1200 forgóváz felújítása évente 

 9 különféle forgóváz típus 

 3 féle 200km/h nagy sebességű forgóváz típus 
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Tanúsítványok / Auditok 
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 Társaságunk az alábbi országok vasúti üzemeltetőinek, 
 hatóságainak tanúsítványával rendelkezik: 

 
 
 

• Németország (EBA, DB) 
• Szlovákia (ÚRŽD)  
• Olaszország (Trenitalia) 
• Svájc (SBB)  
• Ausztria (ÖBB) 
• Görögország (OSE) 
• Svédország (SJ) 
• Cseh köztársaság (CD) 
• Bulgária (BDZ) 

 



Tanúsítványok 
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Budapesti CAF villamosok végszerelése, 
üzembehelyezése, sorozatpróbái 
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Villamosok végszerelése és tesztelése 
Dunakeszin 

 10 db ötrészes villamos + min. 40 opció szerelése 

 

 Az összeszerelés kiterjed  

 a csuklók villamos és mechanikus összeszerelésére és tető környezetében 
szükséges utómunkákra 

 a homlok burkolatok, és szerelvények (lámpák, ablaktörlő stb.) felszerelésére 

 A vezetőfülke belső burkolatok, hátfal, légjavító, tükrök, display, vezetői ülés, 
poroltó, elsősegélydoboz, stb. szerelésére 

 Utastéri burkolatok, ülések, kijelző displayek, jegyérvényesítő készülékek, 
nyomógombok, fogantyúk stb. szerelésére 

 Külső szoknyák, felső burkolatok, pályakotró, nyomkarimakenő szerelésére 

 Külső és belső feliratok, matricázás elvégzésére 

 Dunakeszin felsővezetékes csarnoki és udvari pályaszakasz kiépítése 600 VDC táplálással 

 Üzembe helyezés  és valamennyi statikus sorozatvizsgálat elvégzése a dunakeszi 
telephelyen 

 Kiszállítás Dunakesziről a BKV telephelyre  
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 216 db (72 vezérlő és 144 közbenső) kocsi felújítása 

 

 A felújításban Dunakeszi Járműjavító tervezett 
munkaterjedelme: 

 

•  részvétel az engedélyezési eljárásokban, 

•  részvétel a mérnöki, technológiai, minőségbiztosítási folyamatok kialakításában, 

•  a metró járművek szállításának szervezése, 

•  azbesztmentesítés megszervezése, hulladékkezelés 

•  a járművek teljes kibontása, alváz kiszerelése, tisztítása,  

•  a jármű belső újrakábelezése, 

• szigetelés, padló, burkolatok, válaszfalak, ülések beépítése 

• Ajtók, ablakok,vezetőülés, átjáró ajtók beszerelése 

• Világítás,utastájékoztató, video rendszer, AVR, nyomkarimakenő beszerelése 

• Állópróbák, funkcióvizsgálat, mérlegelés 

• Szerelvény kiszállítása BKV telephelyre 

 

 

Együttműködés Metrowagonmash-sal a 
3-as metró kocsik felújításában  
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Összegzés 
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• Ismerjük  piaci helyzetünket és kiemelkedő képességeinket. 

• Tudatosan fejlesztjük, javítjuk szaktudásunkat és belső folyamatainkat. 

• Elkötelezettek vagyunk a határidőre és kiváló minőségben történő szállításban. 

• Versenyképes költségstruktúránkkal támogatjuk ügyfeleink növekedését. 

• Rugalmasak vagyunk az  üzleti folyamataink és kapacitás-kihasználtságunk 

tervezése során. 

• Együttműködéssel további szakterületeken szerzünk tapasztalatot 

 
 
 
 
 
 

• Köszönöm figyelmüket 


