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A vasúti infrastruktúra
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1. A magyar vasúti hálózat kiépítése

• Közlekedés a vasút előtt Magyarországon.

• Pest-Vác 1846. július 15.

• 1847 Pest-Szolnok> Szolnokon intermodális állomás.

• A kiegyezésig a legfontosabb fővonalak kiépültek.

• 1868-ban Gróf Mikó Imre létrehozza a Magyar Királyi

Államvasutakat (MÁV).

• 1880. évi XXX. törvénycikk, a „HÉV” törvény hatása: Közel 200 helyi

érdekű vasúttársaság, mintegy 13 ezer kilométer vasútvonalat

épített az I. világháború kezdetéig.

• Azóta minimális normál nyomközű hálózatfejlesztés történt:

„Sztálinváros”- Rétszilas, Godisa- Komló, Tatabánya- Oroszlány,

Aszód-Vác, Dunaföldvár-Paks, stb.

• Az 1960-as évek végén a „Csanádi-féle” közlekedéspolitikai

koncepció következtében mintegy 1700 kilométer mellékvonalat

megszüntettek.

• Keskeny nyomközű hálózat.

3



4

2. A vasúti infrastruktúra mai helyzete

• A fajlagos vasúti hálózatsűrűséggel Európában még mindig

élenjárunk, a 4.-5. helyet foglaljuk el (a névleges hálózat-hossz

7600 km).

• A hálózat egy részén már nincs forgalom.

• A hálózatnak csak 14,9 %-a kétvágányú.

• A hálózatnak csak 35,2 %-a villamosított.

• Ma a hálózat 40-45%-án lassújel van. (Az eredeti alacsony

kiépítési sebességhez képest!) Mi ennek az oka?

• Az egyvágányú szakaszokon sok helyen megszűntek a

keresztezési lehetőségek.

• Összességében a magyar vasúti hálózat sűrű, de viszonylag

kis kapacitású és lassú közlekedésre alkalmas.

• A 160 km/h sebesség hossza minimális, 120 km/h-ra mintegy

1000 km alkalmas a jelenlegi 7600 km hosszú hálózatból.

• A Budapest-környéki vasúti elővárosi infrastruktúrájának

helyzete.
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3. A keskeny nyomközű hálózatról

• Magyarországon a kisvasúti hálózat kiépítése az 1870-es

években kezdődött. A személyszállítás eleinte csak a

termeléshez kötődő hivatásforgalmat szolgálta.

• A két világháború között is jelentősen bővült a kisvasúti

rendszer, eltérő (500 és 1000 mm között változó) nyomtávval.

• 1948-ban 2470 km mezei és gazdasági, 2000 km bánya-, 700

km erdei és 150 km iparvasutat vettek nyilvántartásba.

• Az 1950-es években a pályákat szabványosították, különálló

hálózatokat kötöttek össze, új vonalakat is építettek.

• Az 1960-as években váltotta fel a vasút-központú szemléletet az

úthálózat elsőbbsége. Ekkor 1700 kilométer normál nyomközű

mellékvonalat megszüntettek és megindult a kisvasutak

hanyatlása (is).

• 1980 és 1990 között a keskeny nyomközű vasutakon csaknem

teljesen megszűnt a teherszállítás, idegenforgalmi, túrisztikai

jelentőségük ekkor került előtérbe.

• Jelenleg felújításokat végeznek.



MÁV PILOT Projektek 

illeszkedése

4. A mai magyar vasúti hálózat
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16% KÉTVÁGÁNYÚ PÁLYAHÁLÓZATUNK AZ UNIÓS ÁTLAG ALATTI

5. A kétvágányú hálózat

7



6. Budapest és környékének vasúti hálózat
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A vasút környezetvédelmi előnyei
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7. A vasúti közlekedés általános környezetvédelmi előnyei

• A vaskerék/sín kontra gumikerék/aszfalt-beton energia-igény

különbsége legalább ötszörös, azonos tömeg továbbítása esetén.

• A vasút területigénye kisebb, mint az azonos kapacitású közúté (a

vasúthálózat gyakorlatilag legalább egy évszázada

kiépített/lekötött).

• A zajterhelés kisebb.

• A nagy tehervonat ritkábban zavarja a környezetet, mint a sok

teherautó.

• Baleseti szempontból kiemelkedően biztonságosabb a vasút, mint

a közút.

• A jó pálya a környezetet is kevésbé zavarja.

• Az iparvágány-kapcsolatok kiküszöbölik a gépkocsis ráhordást és

előnyössé teszik a vasúti áruszállítást.
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8. A villamos vontatású vasút további előnyei

• A villamos vontatójárművek (erőműtől számított) hatásfoka 50%

körüli, a dízel vontatójárműveké maximum 25-28%.

• A villamos vontatójárművek kisebb feladatoknál is jó hatásfokkal

üzemelnek.

• A magyar vasúti villamos vontatás a teljes hazai villamos-energia

felhasználás mintegy 2%-át teszi ki, ennek is egyre nagyobb

hányada megújuló energiaforrásból táplálkozik.

• A korszerű villamos vontatójárművek a villamos fékezés

segítségével a felhasznált energia 5-25%-át visszatáplálják a

hálózatba.

• A villamos vontatójárművek csendesebbek, mint a dízelek.



A vasút szolgáltatásai
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• A vegyesvonatok szerepe a kezdeti időszakban, mellékvonali

motorkocsik.

• A fővonali nagy személyvonatok mozdonyos vontatással

közlekedtek sok kocsival és lehetőleg ritkán.

• A szocialista vasút elsősorban az áruszállításra koncentrált (132

millió tonna/év!), a kapacitási gondokat a személyvonatok

darabszámának bekorlátozásával kezelte.

• A szolgáltatási feladatot is meghatározó alapelv volt ebben az

időben: ”A vasút feladata a nagytömegű áru- és személyszállítás

megoldása”. Ebben a mondatban a feladatok sorrendje is fontos!

• A villamos vontatásnál a 70-es évekig szóba sem jött a

motorvonatos megoldás.

9. A vasúti szolgáltatások az első évtizedekben
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• A 60-as, 70-es években Nyugat-Európában, majd nálunk 10-15

évvel később megindult a rohamos motorizáció. Az egyéni gépkocsi-

közlekedés dinamikus hatást gyakorolt a társadalmi mobilizációra.

• Mit reagálhat erre a vasút? A választék bővítése és a szolgáltatás

minőségének javítása lehet az egyetlen lehetséges válasz a

kihívásra.

• A személyszállítás piaci sikereinek a gyorsabban mozgósítható

elemei: A menetrenddel kihasználni az infrastruktúra maximumát és

az ehhez a feladathoz illesztett új járműtípusokat beszerezni.

• Integrált, ütemes menetrend. Ehhez nem egyszerű járműpark-csere

szükséges tehát, hanem személyszállítási koncepció-váltás.

• Piacnyitás.

10. A közúti közlekedés fejlődésének a hatása a vasúti szállításra
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Sok korábbi sikertelen kísérlet után 2004-ben a budapesti elővárosi

hálózaton, a váci vonalakon vezették be a zónázó-ütemes menetrendet,

amely

• 53%-al több vonattal,

• 41%-al nagyobb vonatkilométer- és

• 8%-al nagyobb elegytonna-kilométer mellett,

• 4%-al csökkenő vonattovábbítási energiafogyasztással

• ugyanannyi szerelvény felhasználásával

• 17%-al több ülőhelyet,

• sűrűbb vonatközlekedést és

• gyorsabb eljutást nyújtott Budapestre, illetve a Dunakanyarba az

utasoknak.

Lassan, de folyamatosan növekszik az elszállított utasmennyiség

(45-50 millió utas/év)

11. Az ütemes, gyakori menetrend bevezetésének első előnyei
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Az áruszállítás is növelhető, de elsősorban a nemzetközi fővonalakon,

irányvonatokkal, az iparvágány hálózat erősítésével.

12. Az áruszállítási volumen
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Infrastruktúra fejlesztési irányok
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13. A NIF Zrt. vasúti fejlesztései 2014-2020 között
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14. A Nagy- Budapesti hálózat felújítása és fejlesztése

Koncepció:

• Futó és tervezett projektekhez való kapcsolódás

• Intermodális szerep fokozása

• Üzemi funkciók ésszerű redukálása 

• Kereskedelmi, szolgáltatási hasznosítási 

lehetőségek 

• Állomási szolgáltatások színvonalának emelése

• Kiemelt műemléki épületek korszerűsítése

• Liszt Ferenc repülőtér bekapcsolása a 

hálózatba

Cél:

• Ország legfontosabb pályaudvaraihoz méltatlan 

állapotok felszámolása

Eszközök:

• Felvételi épületek funkcionális felülvizsgálata

• Épületeinek és környezetének felújítása

• Városszerkezetbe való integrálás

• Üzleti alapú kiszolgáló létesítmények és 

beépítési lehetőségek megvalósítása
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15. A fővároson belüli kapcsolatok javítása

Létesítendő  megállóhely

Meglévő megállóhely

Megszűnő megállóhely

• Vasút földrajzi hátrányának 

enyhítése

• Háztól-házig való eljutási idők 

javítása

• Városi közlekedési 

átadópontok javítása

• Körvasúti haránt irányú 

közlekedés beindítása

• Áthelyezett megállók

• Új megállók

• 4 új körvasúti megállóhely is

(Pestújhely, Újpalota, 

Rákosfalva, Népliget)

• Új viszonylatok

• Új intermodális csomópontok

• Új metró csatlakozás
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A járműfejlesztés irányai
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• Ki kell nyitni a kocsmát! Ez a kínálati menetrend alapelve.

• Kisebb vonatokkal, gyakrabban, gazdaságosabban! Ez az ütemes

menetrend jelszava. Ennek technológiai jellemzői:

• Kis alapegység (a szokásos méretek: 100-350 ülőhely) a gyakoribb

közlekedés okán. Kétirányú közlekedésre alkalmas jármű.

• Nagy fajlagos teljesítmény, nagy gyorsulás és lassulás.

• 2, maximum 3 szerelvény gyors össze- és szétkapcsolásával a változó

utazási igények gyorsan követhetők legyenek.

• Klímatizált utastér.

• Gyors utascserét biztosító, oldalanként minél több kétszárnyú, tágas ajtó.

• A mozgássérültek által is használható, környezetkímélő zárt WC.

• „Egyterű” belső kialakítás.

• Alacsony,- illetve a peronok magasságához illesztett,- padlószint a vonat

csaknem teljes hosszában, lépcsőmentes utastér.

16. A személyszállítás járművei
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17. FLIRT motorvonat

A svájci STADLER cég FLIRT motorvonata
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18. DESIRO motorvonat

Siemens gyártmányú DESIRO motorvonat
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19. Mozdonyvontatás- TAURUS

A nagyforgalmú távolsági személyszállítást és az áruszállítást továbbra is

mozdonyvontatással célszerű megoldani.

MÁV 470 sorozatú villamos mozdony 

(Siemens Taurus típus)
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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