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A China Railway Group Limited (Kínai Vasúti Társaság Rész-
vénytársaság) a világ legnagyobb építési projekt kivitelezői 
egyike, tevékenységeink közé tartozik helyszínelés, terve-
zés, építés, ingatlanfejlesztés, ipari termelés, K+F tanács-
adás, projektmenedzsment, vagyongazdálkodás, pénzügyi 
befektetés, bányafejlesztés és külkereskedelem. A cégünk 
több, mint 10 éven keresztül van a világ 500 legnagyobb 
cégeinek a listájában, 2015-ös árbevétele 109 milliárd 
USD, új szerződések összértéke 147 milliárd USD, a 2015 
évi Fortune 500 listában 57. helyet kapott, a kínai központi 
céges rangsorában pedig 7. helyen van.
 A CREC több mint 100 éves történettel rendelkezik, 
2007-ben a céget a Shanghai Értéktőzsdén és a Hong Kong 
Értéktőzsdén jegyezték.
 Az elmúlt évszázadban, a CREC több mint száz vasút-
vonalnak a fejlesztésében vett részt, összesen 90 ezer ki-
lométer a hosszúságuk, több, mint 90%-át villamos von-
tatási technológiával és több, mint 50%-át gyorsvasúti 
technológiával épült. A cégünk által épített autópályák 
hossza az országos autópálya összhosszának 10%-a, Kína 
városi metró és vasutak ötharmadát a cégünk építette, ál-
talunk épített hidak összhossza 13 ezer kilométer, alagutak 
összhossza pedig közel 10 ezer kilométer. Ezen kívül, CREC 
a városi közművek, kikötők, repülőterek, víz- és villamos 
művek, valamint magas épületek építkezésében kiemelke-
dő eredményeket hozott.
 A CREC jól megbecsült szereplő a globális piacon hosszú 
időn keresztül. A 20. Század 70-es éveitől kezdve, a CREC 
Ázsiában, Afrikában, Európában, Dél-Amerikában és Óceá-
niában több magas színvonalú projektet hajtott végre. Je-
lenleg a világ 83 országában/területén létesít ügyintézői 
irodát, képviselői irodát vagy projektvállalatot.

China Railway Group Limited, also known as CREC, is 
one of the biggest infrastructure contractor in the world. 
Our business covers survey and design, civil engineering, 
property development, manufacturing, consulting, invest-
ments, mines development and international trade etc. 
CREC has been included in Forturen Global 500 for more 
than 10 years. In 2015, the total income of CREC was 109 
billion US dollars and the newly signed contracts amount 
to 147 billion US dollars,which ranked us 57th in the 
world’s top 500 enterprises and 7th in China. 
 CREC has a history of over 100 years and went public 
both in Shanghai and Hong Kong in 2007. 
 In the past century, CREC has been involved with the 
construction of railways for over 90 thousand kilometers, 
which are 90% of the country’s electrified lines and 50% 
of high speed railway lines. We have also completed 10% 
of China’s highways, three fifths of China’s urban rail pro-
jects. The total length of bridges finished by CREC amounts 
to 13 thousand kilometers, and the tunnels to about 10 
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thousand kilometers. Other than that, CREC is also very 
experienced in building other infrastructures, such as mu-
nicipal facilities, harbors, airports, power stations and high 
rise buildings etc.
 Internationally, CREC also enjoys great reputation. Since 
the 1970s, CREC has completed many excellent projects 
all around the world. Currently, our branch companies are 
well established in over 83 countries and regions. 
 Thanks to Chinese government’s stimulating world pol-
icies, CREC is actively pursuing overseas opportunities for 
infrastructure construction. CREC is now engaged in “One 
Belt and One Road” strategy, “Connectivity” strategy and 
“Three Networks and Industrialization” program in Africa. 
The well-known projects undertaken by CREC include In-
donesia High-speed Railway, LAO-SINO Railway Project, 
Thailand Railway Project, Hungarian Section of the Buda-
pest-Belgrade Railway line, Malaysia Southwest Railway, 
“Moscow-Kazan High-Speed Railway, Brazil-Peru Bi-ocean-
ic Railway and American Express West Railway projects, 
etc.
 We look forward to cooperating with all partners and 
realizing our projects together. 
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 Jelenleg, a kínai állam támogatásával, a CREC az infra-
struktúra fejlesztésben rendelkező összesített előnyei és a 
vasútépítési területen rendelkező professzionális erőssé-
geit hasznosítva, aktívan részt vesz az “Egy Öv, Egy Út” po-
litikában, az “Összekapcsolódás” politikában és az afrikai 
“Iparosítás és Tripla Hálózat” politikában. A CREC kiemelt 
fontosságú projektjei közé tartozik az indonéz Wangao 
vasúti projekt, kínai-laoszi vasúti project, kínai-thai vasúti 
project, magyar-belgrádi vasúti project, dél-malajziai vas-
úti project, Moszkva-Kazán vasúti project, dél-amerikai két 
óceáni vasúti project, nyugat-amerikai gyorsvasúti project 
stb.
 Reméljük, hogy a partnereinkkel való közös igyekezettel 
további projektet tudunk elindítani és megvalósítani.
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