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Vasúthálózat Montenegroban

 Egy vágányú vasútvonal megépítve a kombinált 
áruszállításra

 Hosssz 325,94 km
 Három vasútvonal:

 Bar – Vrbnica (határ Szerbiával) – 168,16km

 Podgorica – Tuzi (határ Albániával) – 24,7km

 Nikšić – Podgorica – 55,9km 

 Bar – Vrbnica vonal
 102 alagút, 96 híd, 9 galéria
 A vasútvonal több mint 50%-a helyreállítva az 

utóbbi 10 évben



A vasúti szektor szervezete

 Közlekedési és Tengeri Ügyek Minisztériuma

❖Vasútfejlesztési program

 Vasúti Hatóság

❖Független a döntéshozásban

 Négy társaság

❖Infrastruktúra-kezelő, egy személy- és egy 
teherszállítás üzemeltető, járműkarbantartó társaság



Jogi keretmunka

 Törvény a vasutakról (2012/34)

 Törvény a biztonságról és az interoperabilitásról (RSD 
2004/49 és 2008/57)

 Törvény a Szerződéses kapcsolatokról a vasúti 
közlekedésben és Törvény a kombinált áruszállításról



Személyszállítás-üzemeltető
Montenegro vasúti szállítója JsC

Az engedély a 
személyszállításra kiadva 
2014-ben, és a Biztonsági 
Igazolás kiadva 2015-ben

 Első PSO kiosztva 2016-
ban



Jelenlegi flotta:

•6 villamos motorvonat 
(EMU) 

•6 mozdony

•63 személykocsi (kusettek és 
székek)

•3 további EMU tervezve

Gördülőállomány



 Utasok száma

HELYI KÖZLEKEDÉS

ÉV 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Össze-

sen
911,403 805,870 1,015,651 1,057,771 972,017 632,189 525,664 454,223



NEMZETKÖZI FORGALOM

 3(2) vonatpár

ÉV 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

151.822 101.971 162.191 155.247 104.445 203.683 101.971 162.191



Problémák a személyszállításban
• az infrastruktúra lassú helyreállítása, 50%-os szinten 13 évre
• öreg vonatok
• nagyon gyenge nemzetközi forgalom és nem elegendő PSO 
díjak



TEHERSZÁLLÍTÁS

 AD MONTECARGO, nemzeti teherszállítés
üzemeltető, 88% állami tulajdon

 15 mozdony, különböző sorozatú, 561 vagon
(körülbelül 50%-a forgalomban), 10 éves üzemeltetés
állami segítség nélkül

 Legtöbb szállítás: bauxit, vasérc, acéllemezek, FIAT
autók, ócskavas, ecet xylene ...



A szállítés mennyisége a teherforgalomban

 2015 - 1 millió nettó tonna

 2016 - 1,16 millió nettó tonna

 2017 - 1,6 millió nettó tonna

 2018 – 0,98 millió nettó tonna

 2019 ( I – VIII) 0, 7 millió nettó tonna, előrejelzés 1.4 az év 
végére

A VASÚT HASZNÁLATA MÉG NEM HALADJA MEG A
30%-OT



• régi gördülőállomány

• gyenge gazdasági tevékenység

• versenyképesség a közúttal

• munkák az infrastruktúrán

• nagy fluktuáció az áruk importjában és exportjában

• vonatok késése a határzónában



2006 óta, jelentősebb beruházásoik realizálótak a vasúti infrastruktúrában kölcsönökön keresztül, és 2010 
óta EU adományokon keresztűl

ŽICG / IM a kölcsönök felhasználója:

❖ Európai Beruházási Bank (EIB);

❖ Európai Átépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

❖Cseh Export Bank

ŽICG / IM az adományok felhasználója :

❖ IPA pénzügyi alapok

❖ WBIF 

Több mint 150 millió € került beruhására és másik 50 millió € 
leszerződésre különféle fázisokban



Hitel-elrendezés folyamatban a WBIF Pénzalapból:
1) 20 + 20, biztosítóberendezés, rézsűk (alépítmény?), hidak, alagutak
2) 14 + 16, hidak, vasúti nagyjavítások és műhelyek és depók berendezése
3) 20 + 20, alkalmazás fejlesztés, hidak, rézsűk, vágányjavítások

IPA pénzalap:
1) 7 km vonal általános főjavítása - munkák
2) állomás épületek átépítése Bijelo Polje-ben – tervezési tender

WBIF adományok:
biztosítóberendezés, főbb nagyjavítási projektek, alagutak, hidak, rézsűk, 
fölcsuszamlások, megvalósíthatósgi tanulmányok egy vasúthoz Albániába



•Közös határállomási megállapodások Szerbiával és Albániával
(üzemeltetési 2017 július óta)

• új vasútvonal koncepcionális tervezése: Čapljina-Nikšić, 
együttműködés a BiH-val, elkészítve 2010-ben

• új vasútvonal koncepcionális tervezése: Pljevlja-Bijelo Polje-Berane –
Pec - Kosovo), elkészítve 2013-ban, együttműködés Koszovóval

• Koordinált tevékenységek a projektdokumentációra a meglévő vonalra 
Podgorica - Shkoder - Durres – Tirana

• a Vasúti Stratégia megvalósítása a Közlekedési Közösségben



Köszönöm a figyelmüket 

tanja.dasic@msp.gov.me


