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A Társaság alapvető célja a MÁV Zrt. kezelésében lévő magyarországi vasúti pálya
tervezhető karbantartási és felújítási, egyedi felújítási munkáinak végrehajtása, illetve az
ehhez kapcsolódó vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetése.
Ezen túlmenően a vasúti pályához kapcsolódó járművek, gépek karbantartása, felújítása
és gyártása is nagy jelentőséggel bír. Jelszava: Felelősséggel a jövő vasútjáért!
A MÁV FKG Kft. Magyarország jelentősebb vasúti pálya csomópontjaiban található divízió központjainak irányításával
jól tervezhető karbantartási és felújítási, illetve egyedi felújítási vasúti pályamunkák végrehajtása történik. A jászkiséri
székhelyen a vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek és közúti járművek üzemeltetése, a gépészeti
tevékenység keretében pályavasúti nagygépek, kisgépek és járművek karbantartása, felújítása, korszerűsítése,
átépítése, tervezése és gyártása valósul meg. Gépészeti egységeink képesek a MÁV-Volán-csoport kiszolgálásán túl
külső piaci megrendeléseket is teljesíteni fémipari megmunkálás, gyártás tekintetében.

A MÁV FKG Kft. története
A MÁV FKG Kft. elődvállalatai már 70 évvel ezelőtt működtek, a cég, mint Kft. tevékenységét 1994. január 1-jétől
kezdte meg vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetésével és a gépekhez kapcsolódó
gépészeti feladatok ellátásával. 2005. január 1-jétől a közforgalmú vasúti pálya tervezhető karbantartási, és felújítási
tevékenységének elnyerésével a tevékenységi kör kibővült a vasútépítéssel, amely lényegében a miskolci régió
kivételével Kelet-Magyarországot fedte le. A MÁV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő MÁVGÉP Kft. tevékenysége –
melyet Nyugat-Magyarország területén végzett – megegyezett a MÁV FKG Kft. tevékenységével, ezért 2012-ben a
MÁVGÉP Kft. beolvadt a MÁV FKG Kft.-be. Ezzel létrejött Magyarország legnagyobb vasútépítő, felújító és
karbantartó társasága, amely továbbra is 100%-ban a MÁV Zrt. tulajdona. A MÁV FKG Kft. a MÁV leányvállalataként
mintegy 7000 kilométeres vágányhálózat karbantartási, felújítási munkáit végzi.

A társaság tevékenységének konkrét területei
Közforgalmú vasúti pálya tervezhető karbantartási – felújítási tevékenység ( 6 divízióban 21
főépítésvezetőség).
Vasúti pályaépítő- és fenntartó munkagépek, vasúti járművek üzemeltetése, bérbeadása (Jászkisér).
Önjáró vasútépítő nagygépek és vasúti munkagépek javítása (Jászkisér).
Saját célú és idegenfeles termékek gyártása (Jászkisér).
Pályafenntartási célú vasúti járművek igények szerinti karbantartása, javítása, felújítása, tervezése és egyedi
gyártása (Jászkisér).
Saját célú közúti járművek és földmunkagépek üzemeltetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása
(Jászkisér).
Magasépítéses tevékenység végzése az egész ország területén.
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Piaci jellemzők
A MÁV Zrt. Pályavasúti Főigazgatóság alapvető célja, hogy a biztonság mindenkori szem előtt tartásával az
infrastruktúra üzemeltetése és annak fejlesztése EU-konform rendszerben, hatékonyan és racionalizáltan valósuljon
meg, átlátható módon felhasználva a költségvetési és egyéb forrásokat a környezetbarát vasúti infrastruktúra
versenyképességének növelése érdekében.
A Főigazgatóság feladata, hogy a meghatározott gazdaságpolitikai, közlekedéspolitikai célok teljesüljenek, biztosítsa
a felzárkózást az Európai Unió hálózatát jellemző színvonalhoz. A Főigazgatóság hatáskörébe tartozik a vasúti pálya
működtetése, azaz a vasúti pálya és tartozékainak létesítése, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése. A
környezetterhelés egyre magasabb szintje kikényszeríti a környezetbarát közlekedés fejlesztését, Európán belül
műszakilag akadálytalan áthaladást a nemzeteken keresztül, ezért a szállítóeszközökön kívül a pályáknak is meg kell
felelni ezeknek a követelményeknek. A MÁV FKG Kft. főtevékenységét tekintve magyarországi munkák elvégzésében
a Főigazgatóság területeit 100%-ban lefedi. E munkálatok további szereplői, azon kisebb-nagyobb társaságok,
melyek hasonló adottságokkal rendelkeznek és általában külföldi tulajdonban vannak.
A Társaság fióktelepei:
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 16.
1103 Budapest, Kőér utca 2/G.
4031 Debrecen, Déli sor 4.
4031 Debrecen, Déli sor 24.
4002 Debrecen, Apafa telephely
7200 Dombóvár, Kandó Kálmán út 5.
3000 Hatvan, Hősmagyar út 6.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 37.
6400 Kiskunhalas, Lepke utca 5.
2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1.
3400 Mezőkövesd, Vasút utca 1.
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3.
4400 Nyíregyháza, Huszár sor 2.
7631 Pécs, Közraktár u. 1.
4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 40.
8600 Siófok, Csicsali u. 3.
6722 Szeged, Tisza L. körút 41.
8000 Székesfehérvár, Déli vasút sor 2.
5000 Szolnok, Abonyi út 2.
8200 Veszprém, Jutasi út 22.
8200 Veszprém, Lahner György utca 1. D. ép.
4625 Záhony, Vasút utca 14.
8852 Zákány, Zrínyi tér 32.
8900 Zalaegerszeg, 1557/16 hrsz.

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-fkg/bemutatkozas-mav-fkg-kft

2. oldal (összes: 2)

