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Tulajdonosok:

• Magyar állam: 65,6 %

• Osztrák állam: 28,2 %

• Strabag:            6,1 %

Kik vagyunk?

1872 Victor von Erlanger báró részére 
koncessziós szerződés Győr-Sopron-
Neufeld/Leitha vonal építésére. 

1876  Vasúti üzem kezdete

1921 Trianoni határmódosítások nyomán a 
vonal egy része az osztrák területre 
kerül

1923  Magyar-osztrák államszerződés 
engedélyezte a GYSEV működését, 
többségi magyar állami tulajdonnal 



Magyar állam Osztrák állam

65,6% 28,2% 6,1%

100%

100%

50% Amber Rail 
a.s.

• Bratislava, SK

• Trade Trans 50%

• Fő tevékenység: 

szállítmányozás

50% S.C. Amber Rail 
Orient srl.

• Curtici, RO

• Trade Trans 50 %

• Fő tevékenység: 

vasúti szolgáltatás

100% Amber Rail 
Adria d.o.o.

• Koper, SL

• Fő tevékenység:

vasúti áruszállítás

Kik vagyunk?



Földrajzi pozíció 2014:

Árufuvarozás: 4,2millió 
árutonna

Logisztika: 204 ezer tonna 
mozgatása

Kik vagyunk?

Létszám:   2.100 fő (HU)

160 fő (AT)

Személyszállítás:

6,13 millió utas (HU)

Leközlekedtetett vonatok:

Személyszállító: 134 ezer db/év

Teherszállító:        26 ezer db/év

Saját tulajdonú szakasz: 116km

Üzemeltetett szakasz:     387km 



GYSEV Zrt. 
vonalhálózata
2001-ig
Győr-Sopron-Ebenfurth
Fertőszentmiklós-Neusiedl

Kik vagyunk?



GYSEV Zrt. 
vonalhálózata
2001-től
Győr-Sopron-Ebenfurth
Fertőszentmiklós-Neusiedl
Sopron-Szombathely

Kik vagyunk?



GYSEV Zrt. 
vonalhálózata
2006-tól
•Győr-Sopron-Ebenfurth
•Fertőszentmiklós-Neusiedl
•Sopron-Szombathely
•Szombathely-Körmend-Szentgotthárd

Kik vagyunk?



GYSEV Zrt. 
vonalhálózata
2011-től
•Győr-Sopron-Ebenfurth
•Fertőszentmiklós-Neusiedl
•Sopron-Szombathely
•Szombathely-Körmend-Szentgotthárd
•Porpác-Csorna-Rajka
•Szombathely Zalaszentiván
•Körmend-Zalalövő
•Szombathely-Kőszeg

Kik vagyunk?



A GYSEV stratégiája



Megfelelő infrastruktúra

Modern 
biztosító-

berendezé-
sek, 

felsővezeték 
távközlés

Színvonalas 
járműpark 
(vontató és 
vontatott)

Szolgáltatá-
sok

fejlesztése

Nyertes pályázatok

Lassújelektől 
mentes 
pálya,

karbantartott 
állomások

Közlekedés-
biztonsági 

fejlesztések

Mi kell a stratégia megvalósításához?
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TransHUSK PLUS & GYSEV

• 2014: TransHUSK Plus: a vasúti közlekedés 
visszaállításának lehetőségérnek vizsgálata. 
– a Rajka – Pozsony illetve ezen keresztül a Hegyeshalom -

Pozsony vasúti összeköttetés hozzávetőlegesen mekkora 
célközönség számára és milyen módon lenne 
visszaállítható úgy, hogy kedvező összeköttetést, valódi 
alternatívát kínáljon a személygépjármű vagy akár az 
autóbuszos összeköttetés helyett. 

– érdemes-e további vizsgálatokkal, felmérésekkel, 
megvalósíthatósági tanulmánnyal alátámasztani mind a 
vasúti kapcsolat visszaállításának létjogosultságát, mind az 
utaslétesítmények és kapcsolódó, intermodalitást segítő 
létesítmények fejlesztési szükségleteit. 



TransHUSK PLUS & GYSEV



•  Strasbourg/Frankfurt - Bécs – Pozsony – Budapest -Bukarest – Konstanza) Rajna-Duna
•  Hamburg/Rostock –– Bécs – Pozsony – Budapest – Arad – Thessaloniki – Athén ) Orient
•  Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas / Gdansk – Varsó –– Bécs / Zsolna – Pozsony – Graz–

Trieszt / Koper – Bologna – Ravenna). Baltic-Adriatic

TransHUSK PLUS & GYSEV



TransHUSK PLUS & GYSEV

A Európai Bizottság a 
közlekedési folyosók 
minőségének javítása és a 
hálózat mind teljesebbé tétele 
érdekében, a TEN-T rendszer 
kialakításával párhuzamosan 
azonosította azon 
kulcsprojekteket, amelyek 
európai jelentőségüknél fogva 
elsőbbséget élveznek.

Priority Project No.22
Drezda/Nürnberg – Prága -
Pozsony/Bécs - Budapest –
Szófia - Athén



TransHUSK PLUS & GYSEV

A villamosított Hegyeshalom - Rajka – Pozsony 
vasútvonal:

13 km magyar és 35 km szlovák területen

Üzemeltetés szempontból 3 szakasz

• Hegyeshalom állomás: MÁV

• Hegyeshalom-Rajka- OH: GYSEV

• OH-Rusovce-Pozsony főpu. : ZSR

A régió demográfiai helyzete:

A Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal lehetséges
utasforgalmát alapvetően befolyásolják a határ két
oldalán az elmúlt kb. 50 évben lezajlott demográfiai
változások, a határok átjárhatósága. Ezen belül is
meghatározóak a pozsonyi régió urbanizációs, majd
szuburbanizációs folyamatai.

Település Lakosságszám

Bejelentkezett 

szlovák állampolgár

Becsült be nem 

jelentkezett

szlovák állampolgár

Összes szlovák

állampolgár

Rajka 2850 600 900 1500

Bezenye 1500 190 200 390

Hegyeshalom 3500 193 200 393

Összesen 7850 983 1300 2283



Menetrendi változatok:

• M-1 változat: napi 4, Bratislava 
Petrzalkáig közlekedő vonatpár, 
ebből 3 jelenleg is Rajkáig közlekedő 
viszonylatok,

• M-2 változat: napi 10, vegyesen 
Petrzalkáig illetve a csúcsidőben 
Nové Mestóig közlekedő 
vonatpárral, 

• M-3 változat: az M-2 módosított 
változat változata, nyári szezonban 
naponta két vonatpár Prága/Varsó –
Pozsony –Szombathely – Zágráb –
Rijeka/Split

TransHUSK PLUS & GYSEV



Infrastruktúra változatok:

• Minimális IN-1: csak a legszükségesebb intézkedések

• Közepes IN-2: a kritikus helyszíneken szükséges beavatkozások

• Maximális IN-3: kiváló solgáltatási színvonal minden helyszínen

Kombinált infrastuktúrális + menetrendi változatok

TransHUSK PLUS & GYSEV

Infrastrukturális 

változatok

Menetrendi változatok

M-1 M-2 M-3

Minimum IN-1 Min-1 Min-2 -

Közepes IN-2 - Közepes -

Maximum IN-3 - - Maximum

A fenti változatok alapján történt mind a várható kereslet, mind a 
bevételek és költségek becslése.



Várható kereslet (becsült adatok)

A táblázatban megadott átlagos hétköznapra vonatkozó utasszámok Hegyeshalom, de 
főként Rajka esetében alátámasztják azt, hogy a vasúti összeköttetésnek nem csak 
létjogosultsága, hanem szükségessége is nagy valószínűséggel megvan.

Amennyiben a Rajka – Pozsony vasúti összeköttetés egy versenyképes szolgáltatási 
színvonalon megvalósulna, azt a szlovák oldali lakosság is nagy számban használná, még 
akkor is, ha emellett az autóbusz közlekedés továbbra is megmaradna a jelenlegi magas 
szolgáltatási szinten. 

Állomás

Napi felszálló+leszálló utasok/nap csak HU-SK viszonylatban

Min-1 Min-2 Közepes Maximum

Hegyeshalom 38 107 115 122

Bezenye 15 31 38 38

Rajka 128 468 510 510

Összesen 181 605 663 671

Állomás

Napi felszálló+leszálló utasok a vonal szlovák szakaszára vonatkozóan

Min-1 Min-2 Közepes Maximum

Čunovo mh. 136

Rusovce 158 402 518 427

Bratislava Petržalka 272 806 945 987

Bratislava Nové Mesto 68 201 236 247

Összesen 498 1409 1698 1797

TransHUSK PLUS & GYSEV



Vonalszakasz Éves számított jegyárbevételek [EUR] 

csak HU-SK viszonylatban és SK belföld

Min-1 Min-2 Közepes Maximum*

Hegyeshalom – Rajka 50 771 86 805 88 649 89 800

Rajka – Bratislava 69 579 191 492 218 372 230 344

Összesen 120 656 278 297 307 021 320 144

Vonalszakasz Vonat közlekedtetési többletköltségek [EUR] a jelenlegi 

menetrendhez képest évente változatonként

Min-1 Min-2 Közepes Maximum

Hegyeshalom –Rajka 65 970    277 434    277 434    524 821    

Rajka – Bratislava 207 498    590 307    590 307    922 150    

Összesen 273 467    867 741    867 741    1 446 971    

Vonalszakasz

Jegyárbevétel / üzemeltetési költség hányados [%]

Min-1 Min-2 Közepes Maximum

Hegyeshalom –Rajka 77% 31% 32% 17%

Rajka – Bratislava 34% 32% 37% 25%

Összesen 44% 32% 35% 22%

Pénzügyi, gazdasági számítások 

TransHUSK PLUS & GYSEV



Értékelés és javaslatok

Szigorúan fiskális szempontból megállapítható:
Min-1: legmagasabb költségfedezeti hányados, de jegyárbevétel elmarad a Min-2-
től,
Közepes: magasabb jegyárbevétel magasabb színvonal és változatlan menetrend 
mellett

A fenti számok alapján egyértelműen javasolt egy részletesebb vizsgálat keretében 
egy költség/haszon elemzés elkészítése

Főbb mutatók Min-1 Min-2 Közepes Maximum

Jegyárbevételek 120 656 278 297 307 021 320 144

Üzemeltetési költségek

273 467    867 741    867 741    1 446 971    
Jegyárbevételek költségfedezeti 

aránya 44% 32% 35% 22%

Beruházási igény 2933 2933 279 667 1 186 667    

TransHUSK PLUS & GYSEV



További lépések, intézkedések

Rövid távon
• A Min-2 kombinált változati menetrendhez hasonló szolgáltatási színvonalú 

menetrend véglegesítése, leegyeztetése, megrendelői hátterének biztosítása. 
• A változatban javasolt, minimálisan szükséges beavatkozások meghozatala. 
• A vasúti forgalom akár 2015/2016 menetrendi időszaktól történő megindítása
Közép távon
• Az Európai Unió követelményeinek megfelelő részletes megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítése (terület specifikus kikérdezések, forgalomszámlálások -> 
forgalomi modell -> menetrendi, tarifális változatok, gépjárműről, autóbuszról 
vasútra történő módváltási hajlandóság, a kapcsolódó, részben párhuzamos 
autóbuszvonalak sűrűségének, hálózati rendszerének felülvizsgálata. 

• A tanulmányban kiválasztott változat alapján a szükséges fejlesztések részletes 
műszaki előkészítése, megtervezése.

• Célszerűen határon átnyúló HU-SK vagy egyéb uniós támogatás megszerzése a 
projekthez.

• 2016-2018 között a javasolt „Közepes” illetve „Maximum” kombinált változatok 
szerinti beavatkozások megvalósítása.

TransHUSK PLUS & GYSEV



A vasútvonalon a személyforgalom ismételt megindulásának nincs 
műszaki akadálya

• A vonal menti településeken tapasztalható és az elmúlt kb. 10 év 
rendkívül intenzív, jelenleg is folyó szlovák-magyar migrációs 
folyamata köveztében van létjogosultsága a vasúti kapcsolat 
visszaállításának.

• Ez elsősorban szlovák állampolgárok Pozsonyba eljutását segítené, 
ehhez képest sokkal kisebb számban vennék igénybe magyar 
állampolgárok ezt a vasúti összeköttetést. 

• Megállapítható, hogy a vasúti forgalom visszaállítása nem csak egy 
általában a határok átjárhatóságát elősegítő, elsősorban szlovák oldali 
(közlekedés)politikai döntés kérdése (feltételezve, hogy magyar 
oldalon ez a készség megvan), hanem folyamatosan növekvő számú 
szlovák állampolgár mindennapi utazási körülményeit, azaz 
mindennapi életét nagyban befolyásoló döntés

TransHUSK PLUS & GYSEV
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Infrastruktúra-fejlesztések: villamosítási és          
kétvágányúsítási projekt

Villamosítás: Porpác-Mosonszolnok, Szombathely-
Zalaszentiván

87+50 km szakasz; 20,35 milliárd forintos költség

Támogatói szerződés: 2012. július, 
megvalósítás: 2015-2016

Kétvágányúsítás: Győr-Sopron-
országhatár vonal

Kapacitásnövelés, pályakorszerűsítés 
(160 km/h, 225 kN)

Jelenleg: engedélyezési eljárás
kivitelezés ?????

Folyó és tervezett stratégiai fejlesztések



• 87 km vonal villamosítása;

• Állomási biztosítóberendezés 
felülvezérlés kialakítása

• Csorna transzformátorállomás 
bővítése;

• sk+55 cm peronok kialakítása;

• FET rendszer kiépítése;

• villamos üzem felvétele:
- 2015. június

• 11,981 milliárd Ft beruházási érték;

Porpác-Csorna-Rajka vasútvonal rekonstrukciója

Folyó és tervezett stratégiai fejlesztések



Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal rekonstrukciója

• 50 km vonal villamosítása;

• sk+55 cm peronok kialakítása;

• FET rendszer kiépítése;

• térvilágítás korszerűsítése;

• villamos üzem felvétele: 2016

• 8,35 milliárd Ft beruházási érték;

Folyó és tervezett stratégiai fejlesztések



• Szombathely vasúti csomópont modernizációja

• Szombathely állomás és Rendező, 
beleértve a javítóbázis;

• 6 vasútvonal találkozási pontja

• átbocsátó képességének növelése;

• új elektronikus 
biztosítóberendezés;

• tengelyterhelés 225 kN-ra emelés;

• sk+55 cm peronok kialakítása;

• meglévő utastájékoztató bővítése;

• ETCS 2. szint kiépítése (II. ütem)

Szombathely

Folyó és tervezett stratégiai fejlesztések



Győr-Sopron oh. vasútvonal fejlesztése

• 160 km/h sebesség;

• tengelyterhelés 225 kN-ra emelése;

• sk + 55 cm peronok kialakítása;
• részleges kétvágány:

- Győr-Csorna;
- Fertőszentmiklós-Sopron

• ütemezett megvalósítás
- I. ütem:

Fertőszentmiklós-Sopron

- II. ütem:
Győr - Fertőszentmiklós

Folyó és tervezett stratégiai fejlesztések



Tervezett Intermodális
fejlesztések

Sopron

Szombathely

Szentgotthárd

intermodális
csomópontok 
kialakítása

Folyó és tervezett stratégiai fejlesztések
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A SETA folyosó Nyugat-magyarországot érintő szakaszai:
• Pozsony - Rajka - Hegyeshalom - Csorna - Porpác - Szombathely /GYSEV
• Wien Meidling – Wiener Neustadt/Ebenfurth- Sopron / GYSEV
• Sopron-Szombathely-Zalaszentiván -Hodos/ GYSEV-MÁV
• Zalaszentiván- Nagykanizsa-Gyékényes / MÁV

A SETA projekt

Határon átnyúló projektek I.



SETA projekt – Dél-Kelet Európai Program keretében

Cél: az észak-déli vasúti 
közlekedés lehetőségeinek 
felmérése és fejlesztése

Kiemelt szempont: áruszállítás a 
tengeri kikötők között
A túlterhelt közutakról vasútra 
terelni a teherforgalmat
Rövidebb eljutási idők 
(személyszállítás) 
SETA különvonat: 2012, Zágráb-
Bécs
36 hónap, 2,8 millió  €, 6 ország 
/ 10 partner

Határon átnyúló projektek I.



EDITS projekt
Cél: digitális infrastruktúra hálózat  

megvalósítása egy intelligens 

közlekedési rendszer érdekében

Interoperábilis, intermodális utas-tájékoztató rendszer kiépítése valósul meg, 

amely a közép-európai polgárok mobilitását segíti elő

Összehangolt közlekedési adatbázis felépítése

A közép-európai közös utas-tájékoztató rendszer a tagországok közlekedési 
adatbázisainak összehangolásával hozható létre

Két  éves időtartam, 2,7 millió €, 85%-ban uniós forrás, 5 országból 13 partner

Határon átnyúló projektek II.



Cél: határon átnyúló vasúti 

kapcsolatok fejlesztése
Szombathely-Felsőőr közötti 

újjáépítés és a Sopron-Ebenfurt 

között a kapacitásbővítés 

lehetőségének vizsgálata

Megvalósíthatósági tanulmány, 

műszaki tanulmány készítése

Beruházások  értékelése, 

kockázatelemzés, 

költségvonzatok megállapítása

Gazdasági és területfejlesztési 

hatások vizsgálata

GrenzBahn projekt

Határon átnyúló projektek III.



SiEBaBWe projekt

Cél az információ, a koordináció 

és a nyilvánosság területén a 

határon átnyúló együttműködés 

intenzívebbé tétele és 

optimalizálása

Vasúti útátjárók biztonsági vizsgálata a Burgenlandi és Nyugat-

magyarországi határon átnyúló vasútvonalakon

Lakosság tudatformálása az útátjárók biztonságával és az azokban való 

viselkedéssel kapcsolatban (eltérő jelzések)

Másfél éves időtartam, 480 ezer €, 85%-ban uniós forrás, 2 országból 4 

partner

Határon átnyúló projektek IV.



Köszönöm a 
megtisztelő 
figyelmüket!

Németh Béla



GreMo Pannonia (2008-2012)

The project with Burgenland as LP is financed as part of the program 
„creating the future” by the European Territorial Co-operation (ETC).
Within the frameworks of the cross-border mobility project for the 
region Burgenland – West-Hungary „GreMo-Pannonia“ , several 
projects are implemented around the topics
• cycling
• public transport,
• passenger information and cross-border co-operation 

l

Project partner:
GYSEV (Raaberbahn) as Hungarian partner
Verkehrsverbund Ostregion GmbH (VOR)
ÖBB Postbus GmbH along with ÖBB Personenverkehrs AG



GreMo Pannonia
Documents in connection with cycling

Cross-border cycling 
concept

Cross-border cycling 
masterplan

Next Bike – Sopron
Feasibility study



Quality control
Main objective: improve the quality of cross-border 

cycling paths, to this end the common formulation of 
criteria 
• Main quality criteria

• direct links, tracing, quality of road, traffic safety, 
traffic signs,

• Additional criteria
• multilingual  information panels, rest areas, 

connection to community transport etc.
Collection of positive and negative experiences through 
on-site inspections from experts, formulation of proposals



Next Bike around Sopron

Town of Sopron: 66 bike rentals
In Hungary: 30 bike rentals around Sopron
In Austria: 30 bike rentals



Next Bike rentals in Sopron



Cycling concept

Cross-border cycling concept in the 
region of Burgenland – West-Hungary

• Analysis of the present cross-border 
bicycle transport in Burgenland and West-
Hungary, 

• Case study,
• Problem-analysis,
• Measures to foster cycling,
• Essential, specific measures



Fertő-Hanság mobile

The project >>Environmental-
friendly mobility in the Fertő-
Hanság region<< in short>>Fertő-
Hanság mobile<< is a cross-border 
project of Austria and Hungary 
within the programme of European 
Territorial Co-operation (ETC)

Working Packages:
1) Modernisation of the 
infrastructure of the Neusiedler 
Seebahn (NSB) 
2) Bike path development in the 
Hungarian region "Hanság"
3) Ecomobility Seewinkel



Fertő-Hanság mobile

Within the EU project “Fertö-Hanság
mobile“, the bike-route “B22-Hanság 
Cylcling route” has been extended. 
Now B22 leads from the historically sig-
nificant bridge of Andau along the 
“Hanság-canal” westwards, up to the 
newly established “Baron Berg Gusztáv-
Bridge”.



Fertő-Hanság mobile

All services of passenger transport are 
provided by GYSEV as railway undertaking
responsible for operating the route.

Neusiedler Seebahn GmbH was founded 
more than 115 years ago. The province of 
Burgenland as majority shareholder (50.1 %) 
and the Republic of Austria (49.9 %) have 
shareholdings in Neusiedler Seebahn GmbH.

Next Bike rentals at the railway stations



NSB timetable



SiEBaBWe project
The project >> Safety  inspections  in the 
hungarian austrian border area 
short>>SieBaBWe<< is a cross-border 
project of Austria and Hungary within 
the programme of European Territorial 
Co-operation (ETC)

• Locale investigation with experten
• Interview  with inhabitants
• Recommendations for railways 

company and for authority
• Awareness for the inhabitants



Discounts for bikers
• Bike tour ticket: HUF 420,-

Discounted daily rates for bicycles on 
trains to Lake Balaton and Lake Fertő
throughout the year 
Hungarian Bicycle Club Card
Owners of the Hungarian Bicycle Club 
Card may transport their bikes within 
Hungary with a 25% discount.

• Einfach Raus – Bike ticket:
Austrian day ticket together with bike 
transport 39 € / 2–5 people  discount 
travel options in Austria with ÖBB on 
the trains R-, REX and S-Bahn.

• Bicycle day ticket to Austria: 5 €

From 15th June to 25th August, trains running daily to Lake Balaton :
Szombathely – Keszthely – Fonyód – Kaposvár
Szombathely – Tapolca – Balatonfüred – Székesfehérvár – Budapest Déli



B+R locations

B+R
B+R B+R B+R

B+R
B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

B+R
B+R

B+R
B+R

B+R
B+R

B+R

B+R

B+R

B+R
B+R

B+R
B+R

Station/stop
B+R

capacity

Szombathely-
Kőszeg

126

Sopron-Győr 182
Rajka-Porpác 106
Sopron-
Szombathely

268

Szombathely-
Zalaszentiván

60

742

B+R

B+R

Implemented from 
own resources



B + R locations

B+R

B+R

B+R

B+R

B+RB+R B+R

B+R
B+R

Station/stop
B+R 

capacity

Szombathely 198
Ják-Balogunyom 30
Egyházasrádóc 74
Körmend 180
Horvátnádalja 40
Csákánydoroszló 80
Rátót 60
Alsórönök 30
Szentgotthárd 100

792

Implementation from EU-
resources : Szombathely  -

Körmend line



B+R bicycle storage place

Szombathely



B+R bicycle storage place

Szombathely



Kapuvár

B+R bicycle storage place

Sopronkövesd



Vehicles suitable for bike carriage

9 Jenbacher-type diesel railcars

6  Twin-Jenbacher diesel railcars

10 GYSEV-FLIRT electronic railcars, the first will start in December 2013

17 regional passenger coaches



1 station, 3 railway 
undertakings- Győr-

Sopron-Ebenfurti Vasút -
GYSEV

Railway carriage for bike transport



Railway carriage for bike transport

1 station, 3 railway 
undertakings– Austrian 
Federal Railways- ÖBB



Railway carriage for bike transport

1 station, 3 railway 
undertakings–

Hungarian State 
Railways - MÁV


