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Bevezetés

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

- 100% állami tulajdonú vállalat

- Alapítva: 2007

- Sztráda, utak, vasút, viziút, 

intermodális csomópont fejlesztések, kerékpár utak

- 500 alkalmazott

- Székhely Budapesten

- ~10 helyi iroda vidéken



Bevezetés

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF ZRt.)

• Fő vállalkozó tervezésben, műszaki felügyeletben, építési 
szerződésekben

• Jogosult kérni és használni az építési engedélyeket
• Felülvizsgálja és követi a projekt költségeket
• Projekt menedzser, fejlesztés szervezője

De a NIF: 
• Nem alkot egy projektet
• Csak mérsékelten módosítja a projekt tartalmát (cél, 

költség, timescale)
• Korlátozott hozzáférhetősége van a pénzügyi forrásokhoz
• Nem tulajdonos, nem üzemeltető



Bevezetés



Hogyan képzeljük el a vasutakat?

Okok, ami miatt szeretjük a vonatokat: 

- Biztonságos

- Gyors

- Környezetbarát

- Megbízható

- Versenyképes

A VALÓSÁGBAN a vasutak sok maguk által generált műszaki problémával küzdenek.



Mik az interoperabilitással kapcsolatos problémák? 

Határokon átvezető problémák: 

- Eltérő nyomtáv

- Eltérő villamosítási rendszer

- Eltérő bizt.ber. rendszer

- Jármű és személyzet rendelkezásre állási kérdések

- Pénzügyi kérdések

Problémák az országon belül:

- Tengelyterhelés

- Vontatás → E bemutató témája

A magas költség és a bevont országok száma miatt 
ezeket a problémákat a jármű oldalon kell megoldani.



Hol tartunk most? 

Egy nemzetközi utazás
közben, egy mozdonynak a
feszültségszinteket 2-3-szor
kell váltani.



Hol tartunk most? 
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Magyarország a vasút-
villamosítás szempontjából
az EU-28 országának átlaga
alatt van, de hasonló a
szomszád országokhoz
(kivéve Ausztriát).



Hol tartunk most? 
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A villamosított vasútvonalak hossza 

Magyarországon
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A haladás folyamatos

3000 km felett 2019 óta!



Hol tartunk most? 
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~ 230 km / 10 év



Mi kényszerítette a fejlesztéseket? 

1. Nemzetközi kapcsolatok (Magyarország egy tranzit ország….)

• 1930-as évek Budapest – Bécs
• 50-60-as évek Magyarország - Szovjetúnió
• 70-es éveks Magyarország – Csehszlovákia/Románia/Jugoszlávia
• 80-as évek Szovjetúnió – Jugoszlávia (!!)
• 90-es évek Magyarország - Horvátország
• 2010-es évek Magyarország - Szlovénia

2. Belföldi kapcsolatok
• A belföldi kapcsolatok később fejlődtek, mint a nemzetközi kapcsolatok. A villamosítás  a nagyobb 

városok felé, amiken nem haladnak át, vagy csak részben a nemzetközi kapcsolatok, folyamatos a 
80-s évek második felétől.

3. Ipari fontosság
• Gyöngyös, Kazincbarcika, Dunaújváros…. 

A környezetbarát közlekedés nem volt első prioritás ezen fejlesztések közben!



Aktuális fejlesztések

A NIF ZRt aktuális fejlesztései. 

• 2017 – Budapest – Piliscsaba (29 km)
• 2018 – Piliscsaba – Esztergom (21 km)
• 2019 – Mezőzombor – Sátoraljaújhely (41 km) 201 km villamosítás 5 éven belül
• 2021 – Szabadbattyán – Balatonfüred (55 km)
• 2022 – Püspökladány – Biharkeresztes (55 km)

Tervezett fejlesztések: Balatonfüred – Tapolca – Keszthely (77 km)

A villamosítás okai eltérőek ezen projektekben!



Budapest - Esztergom

Elővárosi vonal nagy forgalommal

Rákosrendező – Piliscsaba
2017.12.15.
Piliscsaba – Esztergom
2018.04.09.

A villamosítás után az utazási idő csökkent,
miközben a vonat- és utasszámok nőttek

2018-ban az utasok száma 17%-al nőtt

December után nagyobb kapacitást fogunk
szolgáltatni a vonalon



Mezőzombor - Sátoraljaújhely

A fejlesztés szolgálja a mikrorégiókat

Mezőzombor – Sátoraljaújhely
2019.07.03.

A mozdonycsere kötelezettsége ki lett 
küszöbölve, a közvetlen vonatok utazási 
ideje csökkenne

Végső jóváhagyás folyamatban



Szabadbattyán – Balatonfüred – (Keszthely)

A fejlesztés szolgálja a turista 
régiókat

Fejlesztés két fázisban:
I. Szabadbattyán – Balatonfüred 
(építés alatt, becsült befejezés 2021. 
2. negyedév)

II. Balatonfüred – Keszthely
(előkészítés alatt)

A mozdonycsere kötelezettsége ki lesz 
küszöbölve, vagy áttéve 
Balatonfüredre

A II. fázis finanszírozása nem 
biztosított



Püspökladány – Biharkeresztes – Román határ

A TEN-T törzs hálózat része

Helyi fontossága kicsi

Közbeszerzés folyamatban, becsült 
befejezési időpont:  2022. 4. 
negyedév

A mozdony csere kötelezettsége ki 
lesz küszöbölve vagy áttéve

Kapcsolódik a tervezett román 
fejlesztésekhez



Az utóbbi tíz év fejlesztésének sajátosságai

• Elővárosi vasút nagy forgalommal

• A TEN-T hálózat része A mozdonycsere hiánya  biztosítani 
fogja az utazási időt csökkenését

• Vonalak frekventált túrista zónában 

Ezek lennének a jövőbeli villamosítások fő lehetőségei



Még mindig megéri villamosítani? – Költségek

A villamos vontatás költsége jelentősen olcsóbb: 
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Szabadbattyán – Balatonfüred (55 km) 

Energia költség

M41+3 kocsi Bz+2 mellék V43+3 kocsi Flirt

- Az energia költsége csak egy része a teljes
költségnek. Az összes többi használati
költséggel a Flirt 22%-al olcsóbb, mint egy
M41 által húzott vonat.

- A villamosított vágányok évenkénti
üzemeltetési költsége 60 %-al magasabb,
mint a nem villamosítottaké.

- A szomszédos országoknak hasonló vagy
még magasabb különbségei az energia-
költségek között.



Még mindig megéri villamosítani? – Klímacélok

A villamos vontatás bevezetése egy jó, környezetbarát beruházás, mely csökkenti a
kibocsátásokat, valamint eleget tesz a klímacéloknak.

DE:
A megvalósíthatósági tanulmányok kézikönyve szerint, a környezeti előnyök aránya csak 

~12%.

A villamosítás maga nem lesz gazdaságilag életképes beruházás, ha nem biztosítja az utazási
vagy szállítási idő nyereséget, és/vagy az üzemeltetési költség jelentős csökkentését, miután a
mozdony csere már nem szükséges.



Még mindig megéri villamosítani? – Klímacélok

Fotók: hlavi, Takács Bence



Mit mondanak a szomszédos országok?

- Energiahatékonyság
- Költségoptimalizálás
- Zaj- és károsanyag

kibocsátás csökkentése
- TEN-T hálózat fejlesztés
- 3kV DC -> 25kV AC
- Utazási idő csökkenés
- Nagyteljesítményű

mozdonyok

- A hálózati rések fejlesztése
- Költségoptimalizálás
- Energiahatékonyság
- Klímavédelem

Európa legtöbb országában a villamosított vasúti hálózat folyamatosan növekszik –
a villamosítás trend manapság.

- Nagyteljesítményű 
mozdonyok

- Energia- és költség-
hatékonyság

- Károsanyag-kibocsátás 
csökkentés

- Szolgáltatás-javítás
- Hálózatfejlesztés
- 3kV DC -> 25 kV AC



Szlovákia



Ausztria



Cseh Köztársaság
Várható villamosítás terve
___ Villamosítást meg kell vizsgálni
__...Villamosítás megvalósítva/jóváhagyva
----- Villamosítás nem várható



Hol tartunk most?

TEN-T hálózat rések

Egyéb nemzetközi 
hálózat korridor 
rések

Elővárosi problémák

Turisztikai/szolgálta-
tási hiányossságok

Egyéb hálózati 
hiányosságok



„Mindenki Flirt-öt akar”



Probléma térkép – TEN-T hálózat

Magyarországon a TEN-T 
hálózat nem teljesen 
vllamosított. 

IV. korridor ✓

V. korridor ✓

V/B korridor ✓

V/C korridor 

Törzs hálózat 



Probléma térkép – TEN-T kapcsolatok

72 km

53 km

43 km

51 km

13 km

232 km
villamosítás
hiányzik a magyar
TEN-T hálózaton.



Probléma térkép – nemzetközi kapcsolatok

Grác – Szentgotthárd 
(ÖBB terv)

Sárospatak – KassaSopron – Bécsújhely
(ÖBB terv)

Miskolc –
Rozsnyó/Rimaszombat



Probléma térkép – A legnagyobb városok 
kapcsolata

Ózd

Salgótarján

Hajdúböszörmény

Gyula

Orosháza

Hódmezővásárhely

Szentes

Szekszárd

Baja

Pápa • A fő prioritások egyike a közúti
hálózat fejlesztéseiben a
nagyvárosok kapcsolatának
fejlesztése.

• A vasúti feejlesztésebn ez a
szempont korlátozott. Sokszor
a villamosítás hiánya okozza a
közvetlen vonatok beállítását.

10 legnagyobb város 
villamosított vasút nélkül



Probléma térkép – Legforgalmasabb állomások

Ócsa

Mátészalka

Gyula

Orosháza

Balatonfüred

Szekszárd

Pápa Felsőpakony

Pestszentimre

Nyírbátor

Elővárosi forgalom
Elővárosi/távolsági
forgalom
Távolsági forgalom
Fontos turisztikai központ

300-600 ezer utas naponta 
mindegyik állomáson

10 legforgalmasabb állomás 
villamosított vasút nélkül



Probléma térkép – hálózati kapcsolatok

Debrecen - Eger

Nyugat Dunántúl 
- Balaton

Összekötő vonalak 
fejlesztése

Közvetlen forgalom 
Gyöngyösre, Jászberénybe

Déli összekötő vonal



Villamosítsunk! – De mi a prioritás? 

1. TEN-T hálózat fejlesztés
Az országoknak biztosítania kell az interoperábilis nemzetközi kapcsolatokat kötelező mozdony csere 
nélkül. Ennek eredményeként a tehervonatokat nagyobb teljesítményű villanymozdonyok húzhatják, 
és hosszabb vonatok közlekedhetnek a hálózaton.  

2. A legnagyobb városok/legforgalmasabb állomásokkapcsolatának javítása
A vasutak villamosítása azokhoz a városokhoz, amiknek közvetlen vonatokra van szüksége a 
megyeszékhelyhez és/vagy a fővároshoz, biztosítani tud csökkentett utazási időt az utasok számára és 
megnöveli a forgalmat.

3. Hálózat rések
Azon vonalak villamosítása, amiket rendszeresen elterelt vonatok használnak, több lehetőséget tud 
biztosítani a forgalom irányításban és ütemezés javításban. 

4. Egyéb nemzetközi és helyi kapcsolatok
Azokon a területeken, ahol a nemzetközi heyli forgalom erős, megéri gondolkodni a villamosításról, ha  
a határ egyik oldalán a villamostíás már korábban megvalósult. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


