
GSM-R projekt 

HTE INFOKOM 2014 

2014. október 8. 

 



Miért kell GSM-R? 

2014.10.08. 2 
 
 

• Magyarországnak is meg kell teremteni a nemzetközi vasúti 
forgalom interoperabilitását, valamint növelni a vasúti 
közlekedés biztonságát és hatékonyságát. 

interoperabilitás 

• Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerhez 
(ERTMS) való csatlakozás, és az ehhez szükséges kommunikációs 
hálózat kiépítése révén az európai szabványoknak megfelelő 
rendszert kell kiépíteni. 

ERTMS 

• A vasúti kommunikációs rendszereket fejleszteni kell: 
folyamatosan ki kell váltani a heterogén és egyre nehezebben 
üzemeltethető analóg vasúti rádiós rendszereket. 

heterogén rendszerek felszámolása 

• Olyan korszerű távközlési alapinfrastruktúrát kell kiépíteni, 
amely megalapozza a további technológiai  fejlesztéseket az 
általános vasúti infrastruktúra területén. 

alapinfrastruktúra fejlesztés 



Magyarországot két fontos európai vasúti  

folyosó érinti 
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Magyarországon halad át 

a Németországból 

Románia felé tartó E 

korridor, illetve a 

Spanyolországtól 

Budapestig tartó D vasúti 

folyosó. 

Forrás: Európai Közösség honlapja 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/ertms/doc/edp/ertms_map.pdf 

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/ertms/doc/edp/ertms_map.pdf


A projektben résztvevő szervezetek 

Az 1486/2012. (XI. 7.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelően az állam a NISZ Zrt-t jelölte 

ki a GSM-R projekt megvalósítójának. A Vasúttörvény a megvalósító szervezet nevesítésén túl 

elrendeli, hogy mely szervezetek milyen funkciót látnak el a GSM-R hálózat kivitelezésekor és 

annak működtetésében. 

 

Üzemeltető:  MÁV Zrt. 

 

Működtető:  MÁV Zrt. és GySEV Zrt. 

 

Tulajdonos:  Magyar Állam  

 

Tulajdonjogok gyakorlása: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 

GSM-R fejlesztő:  Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt 
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Ütemezés 

 
2012 2013 2014 2015 

BESZERZÉSEK 
rendszer (T1) | FIDIC  (T2) | optikai hálózat 

(T3) 

TERVEZÉS 

HÁLÓZAT LÉTESÍTÉS 

ÁTVÉTEL 

LEZÁRÁS 
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BESZERZÉSEK 
Notified Body (T5) 



GSM-R tervezett vonalszakaszai 
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GSM-R 2. fázis 

CÉL: A GSM-R rendszer kiépítése ~2500 km hosszon és a rendszer továbbfejlesztése, amelynek 

eredményeképpen - az 1. fázisban megvalósított tartalommal együtt - lefedésre kerül a 

magyarországi TEN-T hálózat (~2100 km) és további ~400  km vasútvonal.   
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Mérföldkő Tervezett dátum 

Támogatói értékelés és döntés  2015. Q1 

Megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
elindítása 

2015. Q3 

Támogatási szerződés megkötése, a sikeres pályázat 
ismeretében 

2015. Q4 

Kivitelezési projekt indítása 2016. Q1 

Rendszertesztek és a hálózat átvételének lezárása 2020. Q2 

A projekt pénzügyi zárása 2020. Q4 



Köszönöm a figyelmet! 



Pillanatképek a GSM-R projektből 


