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Vágányzári anomáliák
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Cluj Napoca–Poieni (- Oradea):

Vonal rehabilitáció+villamosítás 2022 szept. (-2025-ig) 

Püspökladány–Biharkeresztes: 

Teljes kizárás: 2022. 06. 18.–2022. 11. 06.

Subotica–Horgos Gr.: Teljes kizárás valameddig –

08.01.? /11.01.? – nincs megbízható információ

Arad–Timisoara: Q3 2021–Q4 2025 

Timisoara–Craiova: Q3 2021–Q4 2026

Craiova–Vidin: Q1 2022–Q4 2025 

Kelebia

Békéscsaba–Lőkösháza Gr.

2022. február– 2023. december között napi 5-6 órás 

teljes kizárás éjszakánként

Szeged–Röszke Gr. – (Subotica) 

Magyar oldali átépítés, napi 12 órás, dízel közlekedés, 

várhatóan 08.01-től – kapacitás nem ismert

Koprivnica–Dugo Selo rehabilitáció

6-8-10 órás kizárások 2023 végéig

Időnként 72 órás teljes kizárással

Szeged

Békéscsaba

Novi Sad

Gyékényes
Arad–Simeria: Q3 2017–Q4 2022  

Simeria–Brasov: Q3 2017–Q4 2023 

Pécs

Soroksár–Kelebia (– Novi Sad)

12 órás éjszakai közlekedés 07.31-ig

Teljes kizárás 08.01. + 27 hónap

Teljes kizárás a kerülő útirányon:

Simontornya–Dombóvár: 04.19.–04.25.

Dombóvár–Bükkösd:  04.26.–05.22.

Szentlőrinc–Pécs: 08.01.–08.07.

Beli Manastir

Vinkovci–Dalj–Erdut

Csak nappal nyitva, 36 órás 

teljes kizárásokkal

Bogoljevo

Kotoriba–Murakeresztúr 

HZ Infra üzemidő 12 óra

36 órás vágányzárak

Koprivnica–Botovo teljes 

kizárás 08:00-16:00 között 

04.30-ig (és tovább is)

Van-e út a Balkánra 2022-ben? 
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Niš–Dimitrovgrad: 2022 Q1–2024 

Q2 

36 óra vágányzár / 36 óra 

közlekedés

Mindeközben a szomszédban – Horvátország és Szerbia

Rijeka–Šapjane vonal

teljes kizárás 2022.

05.15-ig

G

R

E

E

C

E

DÍZEL VONTATÁS

Niš – Brestovac: 2021 Q3 – 2023 

Q3 -> 36 óra vágányzár / 36 óra 

közlekedés

Subotica–Novi-Sad átépítési 

munkák miatti teljes kizárás  

2022.04.07-től kb. 2 évig

Az új Novi-Sad–Beograd vonalon 

nem közlekedhetnek a 

tehervonatok 04.30-ig (vagy 

novemberig?)

Zagreb–Dobova

vonalrehabilitáció

idönként teljes

kizárással

Koprivnica–Dugo Selo

rehabilitáció 6-8-10 órás kizárások 

2023 végéig, 

időnként 72 órás teljes kizárással

Kotoriba–Murakeresztúr 

HZ Infra üzemidő 12 óra

36 órás vágányzárak
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Szlovénia – 50%-os kapacitáscsökkenés 2025-ig!

Ljubljana–Divača vonal

rehabilitációja 2025-ig

Ez a fő útirány: 

 a koperi kikötöbe

 Olaszországba

Kiutalható többlet 

menetvonal nem áll 

rendelkezésre!

Rijeka–Šapjane vonal teljes

kizárás 2022. 05.15-ig

Zagreb–Dobova

vonalrehabilitáció idönként

teljes kizárással
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Gyékényes – oh. között közlekedtethető vonatok szabad idősávja a 2022-es 
nyári időszakban

Gyékényes–Koprivnica vágányzár (HZ Infra értesítés alapján)

A tehervonati közlekedésre rendelkezésre álló összes idősáv a 24 órából: 7 óra 20 perc.*

Tehervonati közlekedésre alkalmas idősáv

Nemzetközi személyszállító vonatok tervezett közlekedése miatti akadályoztatás (határőrizeti szemle)           

* optimista becslés, konténervonatok vizsgálata miatti vonatközlekedési „tilalom” nélkül
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Humánerőforrás-képzés

2



Vasútszakmai munkakörök

Idősödő munkaerőállomány 

 magas az átlagéletkor

 nyugdíjazás

Utánpótlást gátló tényezők: 
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43,4
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ÁLLOMÁSI OPERATÍV KOORDINÁTOR

ÁRUFUVAROZÁSI OPERÁTOR

KOCSIVIZSGÁLÓ

MOZDONYVEZETŐ

RAKTÁRNOK

Kiemelt munkakörökben foglalkoztatottak átlagos 
életkora az RCH-nál
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107

89

ÖSSZESEN 
2021.

ÖSSZESEN 
2022.

ÖSSZESEN 
2023.

ÖSSZESEN 
2024.

ÖSSZESEN 
2025.

ÖSSZESEN 
2026.

ÖSSZESEN 
2027.

F
ő

Az RCH-nál nyugdíjba vonulók várható 
létszáma

Speciális vasutas 
állami szakképző 

intézmények 
hiánya.

Vasúti szektor 
elvesztette 
vonzerejét.

Vasútszakmai 
képzések hosszúak, 

kevésbé 
gyakorlatorientáltak.

A tananyag 
elavult. 

A képzés és 
vizsgák 

módszertanában 
nem felelnek meg a 

mai Y és Z 
generációnak.

+NŐK40
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Vonal-, illetve állomásismeret 

2003-2011 2011-2013 2013-2018 2018-

Alapképzés, alapvizsga, 

időszakos vizsga

E.1. sz. utasítás (3. sz. 

melléklet).

Képzési rendelet

(Vasúti vizsgaközpont)

Képzési rendelet

(Vasúti vizsgaközpont)

Képzési rendelet

(Vasúti társaság)

Megváltozott helyzet

Képzési rendelet 

Előképzés és elővizsga

Képzési rendelet 

Előképzés és elővizsga

F.2. sz. Forgalmi utasítás „Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről” kimutatható értesítés 

(Parancskönyv) és 14 napon át Írásbeli rendelkezéssel értesítés

A mozdonyvezető valós idejű tájékoztatása 

Előképzési programok, előképzések, elővizsgák Végrehajtási utasítások

 2020. évben és 2021. évben is 14 db érkezett, 9-9

különböző időpontokban.

 Előképzések és elővizsgák szervezése, tervezése, 

ismétlődése (képzési és vizsga órák):

 1 alapvizsgával zárva és 1 visszavonva,

 1 folyamatban,

 7 hatályon kívül, új előképzési program

 5 újbóli elővizsgával lett meghosszabbítva,

 12 alapvizsga nem szervezhető, 

vizsgamegnevezés hiánya miatt.

 2021. 07.01-től 31 db érkezett (vonali, KÖFI vagy 

módosítások) – volt ami két nap múlva hatályba lép!

 Értesítések, képzések szervezése, képzési 

programok módosítása? Tervezhetőség?

 Alapképzés részét képező VU / módosítás 

parancskönyvben?
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Lassan végtelen számú képzéssel foglalkozó,
jogszabályban rögzített szervezetünk van (akik szintén
erőforráshiánnyal küzdenek), de a képzési rendszer
elavultságával kapcsolatos gondok továbbra is
fennállnak.

Az E-learning anyagok alkalmazása, folyamatos
aktualizálása kulcsfontosságú lenne, ám egy-egy
társaságra ez elviselhetetlenül nagy terhet róna.

Példa:

 Az RCH elvégezte egy negyedévre a kocsivizsgálói
oktatási anyag feldolgozását, amely 5 szakértőnek
(munka mellett) több havi erőfeszítésébe került!

 Kellő fantáziával azt is el tudom képzelni, hogy a
mozdonyvezetők – míg például a vágányzárak miatt
várakoznak – a tabletjükön e-learning keretében,
munkaidőben megkapják az időszakos oktatást.

Képzés
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Vasúti teherkocsik
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Vasúti teherkocsik helyzete – a mese
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Vasúti teherkocsik darabszáma

A KSH adatai szerint Magyarországon:

2005-ben 16.027 kocsi kellett 50,8 millió tonna ára elszállításához

2020-ban 8.640 kocsi kellett 51,9 millió tonna áru elszállításához

90%-os hatékonyságjavulás 15 év alatt!*

*ha ez igaz lenne!
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Az Európai Bizottság 2011-ben célul tűzte ki, hogy a több 

mint 300 km távolságot meghaladó közúti árufuvarozás 30 

százalékát 2030-ig más (vasúti vagy vízi) szállítási 

módokra terelje, és ezt az arányt 2050-ig több mint 50 

százalékra növelje. Ez hazánk esetében 2030-ra 

körülbelül 15 millió többlettonna vasúton való 

megjelenését jelenti, majd a következő két évtizedben 

meg kell duplázni a vasúton jelenleg szállított 52 millió 

tonnás árumennyiséget, vagyis ezt kellene 104 millió 

tonnára növelni 2050-ig.

RCH saját teherkocsiállag: 8143 darab  (fővizsgával és 

fővizsga nélkül)

 Átlagos életkor: 32,6 év

Magánvasúti teherkocsiállag: elhanyagolható saját 

tulajdonú mennyiség, piaci bérlet

 Átlagos életkor: hasonló

Vasúti teherkocsik helyzete – a valóság
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Forrás: An Effective Predictive Maintenance Approach based on Historical Maintenance Data using a Probabilistic Risk Assessment: PHM14 Data Challenge

„Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúrakapacitás

elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról”

2022-2001 = 21 év

A liberalizáció előtti utolsó integrált (állami) vasútikocsi-beszerzések 1995 környékére estek a közép-európai

térségben. Ezt követően a volt állami, de már „független” társaságok öldöklő árversenybe kényszerültek az

eszközökkel nem rendelkező magánvasúti társaságokkal. Az elmúlt 25-30 évben jelentős kocsiparkfejlesztés sehol

sem zajlott, így minden országban egyidőben érik el a vasúti kocsik az életkoruk végső szakaszát, amely

exponenciálisan növekvő költségekkel és gyorsan romló rendelkezésre állási mutatókkal jellemezhető.

A jövő elkezdődött – akinek kocsija lesz (van), annak üzlete is lesz!

Itt tartunk ma!
(optimista scenárió)

A vasúti teherkocsik és a fürdőkád (görbe)!
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Kiindulva abból, hogy 2005-ben kb. 51 millió árutonna elszállításához 
16.000 vasúti kocsi kellett akkor; 

 a 2030-ig prognosztizált többlet 15 millió tonnához további kb. 
4.200 kocsi szükséges

 a 2050-ig prognosztizált 104 millió tonnához összesen 32.000 
kocsira lesz szükség

Mindeközben a már meglévő és 30+ átlagéletkorú kocsik legkésőbb 
2035-re kifutnak a rendszerből. 

A 2050-ig hátralévő 28 év alatt kellene a legalább* 32.000 vasúti kocsit 
legyártani (és folyamatosan karbantartani). 

Konzervatív megközelítés mentén: 

32.000/28=1.143 kocsi/év

1.143*150.000EUR=171.450.000 EUR/év

* 2005-ben még jellemző volt a nehéz tömegáruk szállítása, míg 
napjainkban egyre inkább a jóval könnyebb intermodális fuvarozás felé 
tolódik a piaci igény, kvázi ugyanahhoz a tömeghez több kocsira lehet 
szükség.

Az eltervezett jövő!
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Infrastruktúra-kapacitás
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Az Európai Bizottság 2011-ben célul tűzte ki, hogy a több mint 

300 km távolságot meghaladó közúti árufuvarozás 30 

százalékát 2030-ig más (vasúti vagy vízi) szállítási módokra 

terelje, és ezt az arányt 2050-ig több mint 50 százalékra 

növelje. Ez hazánk esetében 2030-ra körülbelül 15 millió 

többlettonna vasúton való megjelenését jelenti, majd a 

következő két évtizedben meg kell duplázni a vasúton jelenleg 

szállított 52 millió tonnás árumennyiséget, vagyis ezt kellene 

104 millió tonnára növelni 2050-ig.

A jelenlegi vasútvonalak rehabilitációjának kizárólagos 

fókuszában a személyszállítási szolgáltatások fejlesztése áll; 

 nagyobb vonatgyakoriság → nagyobb zavarérzékenység 

 B+R, P+R vs. közforgalmú rakodóhelyek, létesítmények

 akadálymentes közlekedés biztosítása 

 emelt peron helyszükséglete vs. vágányok darabszáma

 PRM TSI vs. WM szelvény

European green deal / klímacél
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Költői kérdések sora

 Lesz-e elegendő pályakapacitás a sokkal időérzékenyebb,

ám exponenciálisan növekvő intermodális forgalom részére?

 Lesz-e elegendő termináli kapacitás?

 Bizonytalan/megváltozó ukrán export/import útirányok

(átrakási infrastruktúra) okozta kihívások

 A V0 fejlesztéshez kapcsolódóan bővül-e az egyidőben a

hálózaton kezelhető tehervonatok rendelkezésére álló

kapacitás (rendezés, közlekedés, várakozás)?

 Továbbra is a vasúti társaságoknak kell-e viselniük az

infrastruktúra működtetők közötti vágányzárakkal

kapcsolatos koordináció hiánya miatti költségeket?

 Hol fogják megrakni a 105 millió árutonnát?

 A lassan nem létező közforgalmú rakodóhelyeken?

 A kritikus állapotban lévő saját célú pályahálózaton?

 Ki és mivel fog tolatni? (Munkaerő? Vontatójármű?)

European green deal / klímacél
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Köszönöm a figyelmet!


