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KÖSZÖNTŐ

TISZTELT OLVASÓ!
A MÁV vállalatcsoport nevében tisz-

telettel köszöntöm Önt az InnoRail 

magazin hasábjain. Úgy gondolom, 

a kiadvány neve igen találó, továb-

bá időszerű, hiszen jól tükrözi: a vas-

út manapság szerte Európában rene-

szánszát, megújulását éli. Hazánkban 

különösen így van, a kormány-

zat ezt megalapozandó tör-

vénybe is foglalta a közösségi 

közlekedés, azon belül a vas-

út prioritását meghatározott 

szegmensekben, valamint eh-

hez forrásokat is párosít. Mu-

tatja a vasút támogatottságát 

az is, hogy a MÁV-Start tízéves időtar-

tamra kötött személyszállítási, a MÁV 

pedig ötéves pályaműködtetési köz-

szolgáltatási szerződések keretében, 

tervezhetően végezheti munkáját. 

Emellett fontos, hogy mind a jelenle-

gi, mind a 2014–2020-as európai uni-

ós költségvetési ciklusban is kiemelt 

szereppel bír a vasút.

A magyar vasút a fejlődés útjára lépett, 

utasaink, partnereink elégedettségét 

tűzve ki célul, szolgáltatási szín vo na-

lunkat fokozatosan emelve. Mindezt 

költséghatékonyan, működésünket 

ésszerűsítve. Folyamatos fejlesztések 

övezik ezt az utat, az ingyenes internet-

eléréssel ellátott több száz vasúti sze-

mélykocsink, megújuló pályáink, ál-

lomásaink, nemrég beérkezett és 

hamarosan beérkező új motorvonata-

ink, saját fejlesztésű IC+ kocsijaink egy-

aránt a jövőbe mutatnak.

Örömmel mondhatom, hogy a szol-

gáltatási színvonalat javító fejlesz-

téseink már rövid távon is ered-

ményt hoztak: az utóbbi évtizedek 

csökkenése után az elmúlt két év-

ben nőtt a nemzeti vasúttársaság 

utasszáma, egyre többen választják 

a vasutat, mind belföldi, mind nem-

zetközi viszonylatban. Emellett a ta-

valy év végi árufuvarozási adatok is 

reménykeltőek.

A vasúton mindig nagy szerepe volt 

az innovációnak, újszerű megoldá-

sok alkalmazásának. Úgy gondolom, 

ezért is hasznos egy ilyen hiánypót-

ló kiadvány, amely a vasúti szakma 

és a támogató szakterületek, a tudo-

mány és a vállalkozói szféra között 

nyit kaput.

Mindennek jegyében bízom abban, 

hogy a vasút világa iránt érdeklődők 

örömmel forgatják az InnoRailt!

Pál László

általános vezérigazgató-helyettes, MÁV Zrt.

CEF  EURÓPAI 
HÁLÓZATFEJLESZTÉSI ESZKÖZ8

AZ EU ÚJ FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZE 

A TRANSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI 

HÁLÓZAT SZÁMÁRA

Az Európai Parlament és az EU Tanácsa 2013 

decemberében fogadta el az uniós iránymutatáso-

kat a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fej-

lesztésére, meghatározva egy új közlekedési inf-

rastruktúra politikát, valamint a Connecting 

Europe Facility eszközt, amely új fi lozófi át nyújt az 

infrastrukturális beruházásokhoz. 

A VASÚTON MINDIG NAGY SZEREPE VOLT AZ INNOVÁCIÓ

NAK, ÚJSZERŰ MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK. ÚGY 

GONDOLOM, EZÉRT IS HASZNOS EGY ILYEN HIÁNYPÓTLÓ 

KIADVÁNY, AMELY A VASÚTI SZAKMA ÉS A TÁMOGATÓ 

SZAKTERÜLETEK, A TUDOMÁNY ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉ

RA KÖZÖTT NYIT KAPUT.
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Öröm és megtiszteltetés, hogy a ke-

zében tartja első lapszámunkat. 

Bevallom, nem gondolkodtam újság-

kiadásban. Akkor mégis miért innen 

szólítom meg Önöket? Az a gyanúm, 

hogy a mozdony füstje van rám ilyen 

hatással.

A sikeres InnoRail 2013 Budapest 

konferencia kapcsán a szervezőbi-

zottság tagjaival és a támogató cé-

gekkel továbbgondoltuk, milyen 

módokon segíthetnénk még a vasút, 

ezen belül is a magyar vasút ügyét. 

Így született az ötlet, hogy életre hí-

vunk egy vasúti szaklapot, amilyen 

még nincs hazánkban, amely össze-

fogja a vasút különböző szakterüle-

teit, és sok-sok külföldi és hazai szak-

cikken keresztül közvetíti a korszerű 

tudást és a friss információkat Önök-

höz. Még keressük a lap sajátos stílu-

sát a mélységekbe mutató szakcikk 

és a magazin között. Úgy gondoljuk, 

hogy az InnoRail konferenciák közöt-

ti időben az újság hatékony eszköz 

lehet a szakma hazai és külföldi kép-

viselői számára, hogy bemutassák a 

fejlődési, fejlesztési lehetőségeket, 

ezzel igényt is teremtve a felhaszná-

lói oldalon. A tervezésben és a kivi-

telezésben közreműködő mérnökök 

mellett a megbízói oldalt is segíteni 

szeretnénk abban, hogy megismerjék 

a jelenlegi és a jövőbeli lehetősége-

ket, a legújabb technológiákat, a kül-

földön már bevált stratégiákat, mód-

szereket, megoldásokat, mert így, 

felkészülten lehet csak minőséget el-

várni és produkálni.

Teret szeretnénk adni az előremutató 

megszólalások számára a döntéshozói 

pozícióban levő közlekedéspolitikai, 

gazdasági szakem-

bereknek, a hazai 

és a külföldi vasúti 

infrastruk tú ra üze-

meltetőinek, a kivitelezőknek, a szak-

terület ipari partnereinek, a kutatók-

nak, egyetemi hallgatóknak, a téma 

valamennyi elméleti és gyakorlati mű-

velőjének.

Fogadják szeretettel ezt a még gye-

rekcipőben járó InnoRail magazint, 

kérem, nézzék el a hiányosságokat. 

Egyúttal tisztelettel arra kérem Önö-

ket, legyenek a segítségünkre vé-

leményükkel, javaslataikkal, cikkek-

kel, hirdetésekkel. Ez az első lapszám 

irányt mutat, ám még sok tenniva-

lónk van, és Önökre is szükségünk 

van ahhoz, hogy célba érjünk.

Balla Ágnes

főszerkesztő

KEDVES INNORAIL MAGAZIN OLVASÓ!
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Metróépítés Rijádban: egyszerre hat vonal épül

Április 3-án megkezdődtek a metró-

építési munkálatok Szaúd-Arábia fő-

városában, Rijádban. A kötött pályás 

városi közlekedés fejlesztése az arab 

országban megszokott, ambiciózus 

léptékben zajlik a következő évek-

ben: 2019-ig hat vonalon 176 kilo-

méternyi gyorsvasút infrastruktúrája 

készül el, ebből 73 kilométer felszín 

alatti pálya lesz.

A metróépítésről szóló politikai dön-

tést követően 2013 júliusában három 

különböző konzorcium kapott megbí-

zást a hálózat egyes vonalcsoportjai-

nak kiépítésére. A 38 kilométer hosszú 

egyes és a 25 kilométeres kettes vona-

lat kilenc és fél milliárd dollár ellené-

ben kivitelezheti az amerikai Bechtel 

csoport vezette konzorcium. Valamivel 

több mint ötmilliárd dollárért épül a 

3-as vonal, amely csaknem 41 kilomé-

terével a város leghosszabb viszonyla-

ta lesz. Végül 7,82 milliárd dollárért kelt 

el a 4-es, 5-ös és 6-os vonal építésé-

nek joga, ez összesen 73 kilométernyi 

gyorsvasúti pálya kivitelezését jelenti. 

A négyes vonal teremt majd felszíni 

vezetésű összeköttetést a város nem-

zetközi repülőtere és pénzügyi köz-

pontja között.

Rijád metróhálózatát teljes egészé-

ben automata vonatközlekedésre ter-

vezik, 48 hónap leforgása alatt 87 ál-

lomás épül az olajállam fővárosában. 

A beruházás volumene lehetővé tet-

te, hogy mindhárom globális városi 

közlekedésfejlesztő óriás üzlethez 

jusson: a Siemens, a Bombardier és az 

Alstom is tagja a konkurens, győztes 

konzorciumoknak.

Költséges utasszám-növekedés Svájcban

Történelme során először érte el az át-

lagosan napi egymillió utast jelentő 

álomhatárt a Svájci Szövetségi Vasút 

(SBB, CFF, illetve FFS az ország három 

hivatalos nyelvén). Mindez 3,7 száza-

lékos fejlődést jelent a 2012-es ada-

tokhoz viszonyítva. A teljesítmény-

növekedés utaskilométerben mérve 

szerényebb mértékű: 1,3 százalékkal 

javult a mutató, 17,8 milliárd utaskilo-

métert regisztrált a legnagyobb svájci 

vasúttársaság.

Annak ellenére választják egyre többen 

a helvét vasút szolgáltatásait, hogy az 

elmúlt menetrendi periódus a tarifák 

átlagosan 5,2 százalékos emelésével 

indult. A társaság árbevételének erő-

sítésére azért volt szükség, mert a pá-

lyahasználati díjak is emelkedtek 2013-

ban. Annak ellenére, hogy 129 millió 

svájci frankkal több pénzt hagytak az 

utasok a pénztáraknál, a személyszállí-

tási üzletág 2013-as eredménye a 2012-

es 269 millióról 96 millió frankra zuhant.

Svájcban a vasúti személyszállítás nép-

szerűsége töretlen, 25 százalékos ré-

szesedést tudhat magáénak a közleke-

dési módok munkamegosztásában.

Törökországban 

hódít az ETCS

Tízmillió eurós megrendelést kapott 

a Thales Törökországban. A francia tu-

lajdonú multinacionális cég Eskişehir 

állomás biztosító- és távközlési beren-

dezéseit modernizálhatja, amelynek 

legfontosabb eleme az ETCS első szint-

jének telepítése lesz 2014 folyamán.

Eskişehir kulcsszerepet játszik a kiépü-

lőben lévő török vasúthálózaton, mivel 

jelenleg az új Ankara–Isztambul nagy-

sebességű pálya végpontjaként funk-

cionál Ankara irányából. Várhatóan ez év 

végére készül el a két török metropolisz 

közötti összeköttetés teljes hosszában.

Öt éve vetette meg a lábát a Thales Tö-

rökországban, elsőként szállítva ETCS-

berendezéseket Anatóliában. A helyi 

leányvállalat mára több mint ötven 

szakembert foglalkoztat, és vezető sze-

repet vállal a 400 kilométeres Ankara–

Isztambul-vasútvonal építésében.

Sulejman Karaman, a török vasút első 

embere április 4-én jelentette be, hogy 

2023-ig 8500 kilométernyi nagysebes-

ségű vasútvonal építését tervezik.
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Huszonkilenc Alstom Coradia Con-

tinental motorvonat beszerzéséről 

döntött a Chemnitz környéki regio-

nális vonalakért felelős Verkehrsver-

bund Mittelsachsen (VMS). A szerző-

dés összértéke 150 millió euró, amely 

opcionálisan kibővíthető további 

23 motorvonattal. A flotta első tag-

ja 2016 júniusában állhat forgalom-

ba Chemnitz és Zwickau érintésével 

Elsterwerda és Drezda között. A 160 

km/h utazósebesség elérésére képes 

Ötösre vizsgáztak a Fecskék Szocsiban

Három és fél millió utast szállított az 

orosz vasút a téli olimpia eseményei 

alatt. A február 7-től 23-ig tartó játé-

kok alatt naponta átlagosan kétszáz-

ezren vették igénybe az RZSD szol-

gáltatásait; a rekord február 18. volt, 

amikor 311 ezernél is többen szálltak 

vonatra – áll az orosz vasút büszke 

sajtóközleményében. Az olimpia idő-

65 vadonatúj 

Bombardier Aventra 

motorvonat Londonba

A Bombardier Transportation 1,3 mil-

liárd angol font értékű szerződést írt 

alá a londoni közlekedési társasággal 

(TfL) 65 új kilenckocsis mo torvonat 

szállítására, egy kifejezetten erre a cél-

ra kialakított új karbantartási telep-

hely építésére és fl ot ta- karbantartási 

szolgáltatások ellátására a London 

Crossrail projekthez kapcsolódóan.

A Crossrail számára készülő, mint-

egy 200 méter hosszú Bombardier 

Aventra vonatok akár ezerötszáz utas 

szállítását is lehetővé teszik. A nagy 

utaskapacitású új járművek légkon-

dicionált és teljes mértékben átjár-

ható kocsikból állnak. A fedélzeti 

utastájékoztató rendszer valós idejű 

információt nyújt az utasok számára, 

amely lehetőséget biztosít további út-

juk menet közbeni megtervezésére is.

Az Aventra motorvonatok tervezé-

se során különös hangsúlyt fektettek 

az energiahatékonyságra és az intel-

ligens fedélzeti energiagazdálkodási 

rendszerek használatára. A járművek 

olyan csúcstechnológiát képviselő 

rendszereket is alkalmaznak az álla-

potfüggő karbantartás terén, mint a 

díjnyertes Bombardier Orbita karban-

tartás-előrejelző és az automatizált 

járműfelügyeleti rendszer.

tartamára szóló ideiglenes menet-

rend naponta 413 járatot kínált a szur-

kolóknak.

A fenntartható közlekedési eszkö-

zök népszerűsége két okra vezethe-

tő vissza: egyfelől ingyenes volt hasz-

nálatuk a világverseny alatt, másfelől 

az államvasút jelentős fejlesztésekkel 

készült a nagyszámú külföldi ven-

dég mobilitásának javítására. Har-

mincnyolc Lasztocska, azaz Fecske 

becenevű motorvonatot állítottak 

forgalomba a Siemens Desiro ML tí-

pusának széles nyomtávú verziójá-

ból. A járműbeszerzés mellett átfogó 

modernizáláson estek át Szocsi elő-

városi vasútállomásai.

Fotó: Bombardier

Alstom motorvonatok Chemnitznek

motorvonatok három-, illetve ötrészes 

kivitelben készülnek. A rövidebb vál-

tozat 320, míg a hosszabbik 520 utas 

szállítására alkalmas. A motorvonatok 

későbbi rendeltetési helyükhöz közel, 

Szászországban, az Alstom salzgitteri 

üzemében készülnek, és karbantartá-

sukról is a francia gyártó gondoskodik 

a következő tizenhat évben. Az újabb 

német megrendeléssel 1200 fölé emel-

kedik a Coradia koncepció eladott pél-

dányainak száma.
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Megújult, központi IT helpdesk segíti a vasútüzemet

Jelentősen megújult a MÁV – több 

tízezer számítógépet, perifériát hasz-

náló – informatikai rendszerének hát-

térszolgáltatásokat nyújtó MÁV Szol-

gáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) IT 

ügyfélszolgálata. Mindez a forgalom-

irányítástól az üzembiztonságon ke-

resztül a jegyértékesítésen át a netes 

menetrendi kereső működéséig a 

vasúti közlekedés szinte minden terü-

letét támogatja.

A most létrehozott, 24 órás szolgál-

tatást nyújtó központi ügyfélszol-

gálat Budapesten, a Krisztina körút 

37/a-ban kapott helyet. Itt fogadják 

a MÁV Csoport, valamint a Rail Cargo 

Hungaria Zrt. több tízezer felhaszná-

lójától érkező IT hibabejelentéseket, 

megkereséseket, amelyek alkalma-

zásokhoz, hálózathoz való felhaszná-

lói hozzáférés-kérésekkel, valamint 

a vasútvállalatoknál üzemelő több 

mint 20 ezer PC, illetve notebook, 38 

ezer periféria működésével kapcso-

latosak. Továbbá a MÁV SZK moni-

toring rendszeren keresztül 24 órás 

rendszerfelügyeletet biztosít a MÁV-

Start internetes menetrendje, az Elvi-

ra elérhetőségében, valamint a MÁV 

pályavasúti szolgáltatások (SZIR, 

PASS2) rendszerének üzemeltetésé-

ben. A szerverek, jegykiadó kiosz-

kok üzemkészségét szintén monitor-

ing rendszer fi gyeli, ezzel biztosítva 

a proaktív beavatkozás lehetőségét, 

mielőtt még a felhasználók hibát 

észlelnének.

Az IT helpdesk nemcsak klasszikus 

ügyfélszolgálati funkciót lát el, hanem 

az első szintű (front office) megoldó 

csoport is, akik az irodai alkalmazá-

sok használatában, munkaállomások 

üzemeltetésében távmenedzsment 

használatával segítik a felhaszná-

lók munkáját. Amennyiben a rögzí-

tett bejelentés további intézkedést, 

helyszíni beavatkozást igényel, a 

helpdesk munkatársai eszkalálják a 

feladatot a szervezet más megoldó 

csoportja felé, nyomon követve a fel-

adatmegoldást.

Fotó: MÁV

Egységes, regionális közlekedési 

rendszer kialakítása a célja annak az 

együttműködési megállapodásnak, 

amelyet a GYSEV Zrt. és az Északnyu-

gat-magyarországi Közlekedési Köz-

pont Zrt. írt alá. Az egyezmény értel-

mében a két vállalat az autóbuszos és 

vasúti közlekedés folyamatos össze-

hangolásával kívánja elérni, hogy a ré-

gióban tovább emelkedjen a közössé-

gi közlekedést használó utasok aránya.

A GYSEV Zrt., valamint a régió hat Vo-

lán-társaságát tömörítő ÉNYKK Zrt. 

megegyezése értelmében a felek 

olyan regionális közlekedési rendszert 

kívánnak létrehozni, amely a szolgál-

tatási színvonal folyamatos emelésére 

fókuszál. A közlekedési vállalatok ki-

emelt figyelmet fordítanak az utazá-

si körülmények javítására, az átszállá-

si kapcsolatok optimalizálására és az 

információnyújtásra. A mostani meg-

állapodás értelmében az együttmű-

ködés kiterjed többek között a közös 

beszerzési lehetőségek feltérképezé-

sére, a menetrendek és vágányzárak 

egyeztetésére, ügyfélkapcsolati pon-

tok létrehozására, az utastájékoztató 

rendszerek összehangolására, vala-

mint új, kombinált utazási lehetősége-

ket biztosító termékek kidolgozására. 

Az együttműködés értelmében az au-

tóbuszos, illetve vasúti személyszállí-

tást végző társaságok vállalják, hogy 

tevékenységüket összehangoltan, 

egymás működését erősítve végzik. 

Mindennek köszönhetően az utasok 

számára vonzóbb, a szolgáltatók szá-

mára magasabb bevételt eredménye-

ző közszolgáltatást működtethetnek.

Együttműködés az autóbusz 

és a vasút között
Komfortosabb 

lett Debrecen

Átadták az új, 2-es vonalon közleke-

dő villamosokat Debrecenben.

A mintegy 24 milliárd forintos – hazai 

és európai uniós forrásból fi nanszíro-

zott – beruházás Debrecen északnyu-

gati városrészét a belvárossal összekö-

tő villamos-infrastruktúra kiépítését, 

továbbá 18 darab akadálymentesített, 

légkondicionált, egyterű villamos be-

szerzését foglalja magában.

Az új villamos-vonalnak köszönhető-

en kiválthatóvá válik az autóbuszos 

és személygépkocsis közlekedés 

húszezer ingázó, illetve a villamos-

nyomvonal körzetében lakó 80 ezer 

debreceni lakos számára.
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Immár országszerte 24 vasútállomás önkormányzati üzemeltetésben

Országszerte a MÁV immáron 24 vas-

útállomásának üzemeltetését végzi he-

lyi önkormányzat, a vasúttársaság pe-

dig nyitott további településekkel ilyen 

együttműködésre. Általános tapaszta-

lat, hogy a helyben meglévő erőforrások 

révén kisebb ráfordítással működtethe-

tő egy-egy állomás. Az ön kormányzatok 

és a MÁV együttműködésének köszön-

hetően a vasút „közelebb” kerül a te-

lepülésekhez, annak lakóihoz, akik így 

jobban is vigyáznak rá.

A MÁV 2011 óta fűzi szorosabbra együtt-

működését a települési önkormányza-

tokkal, s egyre többen partnerek az ál-

lomások üzemeltetésében, kihasználva 

azt, hogy a vasútállomás sok helyen a 

város kapuja, a település szerves része, 

nem csupán a vonatok megállási-indu-

lási pontja. A MÁV elsőként Gyömrőn 

hajtott végre az önkormányzattal kö-

zösen felújítást, s az ottani állomás üze-

meltetését 2011-től a település végzi. 

A gyömrői példát a gödöllői önkor-

mányzattal közösen felújított Királyi vá-

ró követte. A 2012. évi mintaprojekt ke-

Fotó: MÁV

Megérkezett Svájcból Magyarország-

ra a negyvenkét új motorvonatból ál-

ló FLIRT-fl otta első két járműve, így a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság felügye-

lete alatt megkezdődhettek a hazai ál-

ló- és futópróbák. A MÁV-Start a hasz-

nálatbavételi engedély kiállítása után 

indíthatja el menetrendben meghir-

detett vonatként a hatvanegyedik és 

hatvankettedik FLIRT-öt. A kék-fehér-

sárga-szürke színű motorvonatokkal 

először a székesfehérvári vasútvona-

lon utazók találkozhatnak majd.

Az új járművek a Budapest–Székes-

fehérvár, Budapest–Pusztaszabolcs, 

Budapest–Szob, Budapest–Veresegy-

ház–Vác, a Budapest–Cegléd–Szolnok 

és a villamosítás befejezését követő-

en a Budapest–Esztergom-vasútvona-

lon közlekednek majd. A már meglévő 

FLIRT-ök bizonyítottak, népszerűek az 

utasok körében: ahol ezek a járművek 

közlekednek, ott hat-tizenkét száza-

lékkal nőtt az utasszám. A FLIRT típu-

sú motorvonatok az elmúlt években 

kiemelkedő megbízhatóságuk mellett  

– öt év és negyvenmillió megtett kilo-

méter alatt – hétmilliárd forint értékű 

villamos energiát takarítottak meg a 

vasúttársaságnak.

2015 őszétől 112 FLIRT-vonat közleke-

dik majd Magyarország vasútvonala-

in. A beszerzés nemcsak a MÁV és a 

GYSEV, hanem a Stadler számára is je-

lentős mérföldkő, ilyen nagy és egysé-

ges FLIRT-fl otta ugyanis sehol máshol 

nem üzemel a világon. A FLIRT motor-

vonat a Stadler legsikeresebb termé-

ke, az elmúlt években a cégcsoport 

csaknem 950 motorvonat gyártására 

kapott megbízást 15 országból.

retében számos Balaton-parti állomás, 

valamint a Budapest–Újszász–Szolnok-

vasútvonal megújuló állomásainak, 

megállóhelyeinek üzemeltetéséről kö-

tött megállapodást a MÁV az önkor-

mányzatokkal.

Megérkezett az első két 

új FLIRT-motorvonat

További villamosalvázak 

készülnek Dunakeszin

A Bombardier Transportation (BT) hat 

darab hétrészes Bombardier Flexity 

Outlook villamos gyártására vonatkozó 

megrendelést nyert el Linz város köz-

lekedési társaságától. A 100%-ban ala-

csonypadlós villamosok a BT bécsi üze-

mében készülnek, amelyből az alvázak 

gyártása, festése, padlózása és szige-

telése szándéknyilatkozat alapján Du-

nakeszi feladata lesz. Az első 40 méter 

hosszú, 2,3 méter széles és 224 utas be-

fogadására alkalmas jármű szállítására 

a tervek szerint 2015 közepén kerül sor.

A Bombardier MÁV Kft. opciós meg-

rendelést szerzett további tíz darab há-

romrészes Bombardier Flexity Swift vil-

lamos alvázaira az angliai Manchester 

részére. A teljesítések a tavaly megren-

delt 15 manchesteri alvázkészlet szállí-

tása után, várhatóan 2014 végén kez-

dődnek el. 

Fotó: MÁV
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Ez a jogalkotási csomag lényegre tö-

rően felülvizsgálta a TEN-T politikát, 

és az európai nagy hozzáadott érté-

kű kapcsolatokra helyezte a hang-

súlyt, amely biztosítja a valóban in-

tegrált transzeurópai közlekedési 

hálózat megvalósítását. A CEF költ-

ségvetésével több mint 26 milliárd 

euró szolgálja az EU számára jelen-

tős érdeket képviselő projektek fi-

nanszírozását, mint például határ-

keresztező kapcsolatok létesítése, 

szűk keresztmetszetek felszámolása 

a TEN-T hálózata mentén a fő folyo-

sókon, különösen a vasúti és a belví-

zi hajózási útvonalakat illetően.

Új TEN-T politika egy valóban 

integrált belső piac érdekében

Az Európai Unión belül folyó és ke-

reskedelmi partnereivel fenntartott 

kereskedelem fejlesztése számára 

létfontosságú a jó belső közlekedé-

si infrastruktúra, zavartalan határ-

keresztezéssel és jól kapcsolódó 

kikötőkkel és repülőterekkel. Az infra-

strukturális beruházásoktól elvárha-

tó, hogy javítsák az Unió hosszú távú 

versenyképességét, miközben azon-

nali növekedési lendületet biztosí-

tanak. Ezen túlmenően az EU által 

ösztönzött zöldítési célkitűzés a köz-

lekedési ágazatban nem lehetséges 

egy olyan megfelelő infrastruktúra 

nélkül, amely alátámasztaná a tisz-

tább közlekedésre történő átállást.

Az új TEN-T politika révén az EU erős 

jogi alappal rendelkezik, hogy meg-

Az EU új fi nanszírozási eszköze a transzeurópai közlekedési hálózat számára

CEF – Európai 
Hálózatfejlesztési Eszköz
Az Európai Parlament és az EU Tanácsa 2013 decemberében fogad-
ta el az uniós iránymutatásokat a transzeurópai közlekedési háló-
zat (TEN-T) fejlesztésére [1], meghatározva egy új közlekedési inf-
rastruktúra politikát, valamint a Connecting Europe Facility eszközt 
[2], amely új fi lozófi át nyújt az infrastrukturális beruházásokhoz. 

1. ábra
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valósítsa jövőképét egy olyan TEN-T-

ről, amelyet egy kettős rétegű struk-

túrával lehet leginkább kifejleszteni: 

a 2050-ig kiépítendő átfogó hálózat-

tal és a 2030-ig létrehozandó straté-

giai törzshálózattal.

A törzshálózat képezi a belső piac fő 

gazdasági ütőérhálózatát, lehetővé té-

ve az áruk és személyek valóban sza-

bad áramlását az EU területén, külö-

nösen pedig az újabb tagállamokban 

(1. ábra). A hálózat 94 fő európai kikö-

tőt kapcsol össze vasúti és közúti vo-

nalakkal, 38 kiemelt fontosságú repü-

lőteret pedig vasúti összeköttetéssel 

szolgál ki a főbb városok irányában. 

Magyarországon a törzshálózat meg-

lehetősen sűrű az EU átlagához viszo-

nyítva, különösen ami a vasút terüle-

tét illeti, tükrözve az ország stratégiai 

elhelyezkedését több transzeurópai 

folyosó kereszteződésében.

A TEN-T törzshálózatot útvonalak 

átfogó hálózata egészíti ki, amelyek 

regionális és nemzeti szinten kap-

csolódnak a törzshálózathoz. A cél 

az, hogy fokozatosan, 2050-ig biz-

tosítható legyen az, hogy Európa ál-

lampolgárainak és vállalkozásainak 

többsége ne legyen 30 percnyi me-

netidőnél nagyobb távolságra ettől 

az átfogó hálózattól. 

A TEN-T nemcsak új vagy létező inf-

rastruktúra létesítéséről, illetve fel-

újításáról szól. Homogén és ambi-

ciózus normákat kell érvényesíteni 

az egész hálózatban, amely bizto-

sítja a magasabb színvonalú hoz-

záférhetőséget a versenyképesség 

javítása érdekében, különösen az 

Unió jellemzően periferiális régiói-

ban. Az új politika részét képezik 

az olyan kiegészítő intézkedések is, 

mint például az innovatív informa-

tikai és irányítási rendszerek. Teljes 

interoperabilitást biztosít az Európai 

Vasúti Forgalomirányítási Rendszer 

(ERTMS) telepítése a hálózaton. 

Összességében véve az új közleke-

dési hálózat biztonságosabb és ke-

vésbé zsúfolt közlekedést, zavarta-

lanabb és gyorsabb utazást biztosít. 

E cél elérése érdekében a nagy eu-

rópai hozzáadott értékkel rendelke-

ző projektek prioritással rendelkez-

nek az európai uniós finanszírozás 

szempontjából: határkeresztező sza-

kaszok kiépítése vagy bővítése, szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a 

főbb európai közlekedési útvona-

lakon, biztosítva a multimodális in-

tegrációt vagy elősegítve a vasúti 

közlekedés interoperabilitását stb. 

A közlekedési infrastruktúra terén 

eszközölt beruházások továbbá hoz-

zá kell, hogy járuljanak a közlekedés 

által okozott üvegházhatású gázki-

bocsátás 60%-kal történő csökken-

téséhez 2050-ig. Ezért, összhangban 

az Európa 2020 stratégia, valamint 

az Európai Bizottság Útiterv a belső 

európai közlekedési térséghez – egy 

versenyképes és erőforrás-hatékony 

közlekedési rendszer felé című fehér 

könyvének célkitűzéseivel, a fókusz-

ban a zöldebb közlekedési módokat 

biztosító infrastruktúra fejlesztése áll 

majd, mint például a vasút és a belső 

vízi utak.

TEN-T törzshálózati folyosók 

A TEN-T törzshálózat kivitelezése ki-

lenc stratégiai törzshálózati folyosó-

ra épül, amelyek multimodális kap-

csolódásokat biztosítva haladnak 

keletről nyugatra [3]. Az új folyosók 

nemcsak vonalak a térképen: lefedik 

a legfontosabb szállítási folyamato-

kat és határkeresztező projekteket, 

és ezek képezik a közlekedési integrá-

ció alapját, biztosítva a műszaki kom-

patibilitást, valamint az infrastruktúra 

koordinált fejlesztését és irányítását. 

A folyosók célja az együttműködés 

erősítése a tagállamok, infrastruk-

túra-kezelők, regionális hatóságok 

és más érintettek között, különö-

sen, amikor a határokon átívelő pro-

jektekről, interoperabilitásról és 

intermodalitásról van szó. Ezek se-

Stephane Ouaki 

osztályvezető

Infrastruktúra-beruházási 

Stratégiák Osztály

Mobilitási és Közlekedési 

Főigazgatóság (DG Move)

Európai Bizottság
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gítenek a beruházások koncent-

rálásában, lehetővé teszik az inf-

rastruktúra-létesítési munkálatok 

szinkronizálását. Itt érhető tetten az 

EU által hozzáadott érték. 

2014 márciusában az Európai Bizott-

ság európai koordinátorokat neve-

zett ki a kilenc törzshálózati folyosó 

mindegyikének vezetésére [4]. To-

vábbá két horizontális prioritáshoz is 

kinevezett európai koordinátorokat: 

az európai Vasúti Forgalomirányítási 

Rendszer (ERTMS) és a Motorways of 

the Sea (tengeri autósztrádák) priori-

tás számára. Az európai koordináto-

rok között Magyarország jól képvi-

selteti magát, Balázs Péter felelős az 

Észak-Írországot Franciaország déli 

részével összekötő északi-tengeri–

mediterrán folyosóért.

A kilenc törzshálózati folyosóból há-

rom áthalad Magyarországon (2. áb-

ra), ezek különböző közlekedési mó-

dokat foglalnak magukban: az ukrán 

határt az Ibériai-félsziget kikötőivel 

összekötő mediterrán folyosó, ennek 

élén Laurens Jan Brinkhorst áll; a ke-

leti–kelet-földközi-tengeri folyosó, 

amely Németországot kapcsolja ösz-

sze Görögországgal, leágazással Tö-

rökország és Ciprus irányában, ezt 

Mathieu Grosch vezeti; és a Rajna–

Duna folyosó, amely Németországot 

kapcsolja össze Romániával, Karla 

Peijs irányításával.

26 milliárd eurós befektetés a 

TEN-T-be 

Az új TEN-T politika jövőképe hatás-

talan maradna, amennyiben meg-

valósításának alátámasztására nem 

állnának rendelkezésre a pénzügyi 

erőforrások. Ez az új Connecting Eu-

rope Facility (CEF) szerepe, amely 

a transzeurópai hálózatok új f i-

nanszírozási eszköze. A CEF költ-

ségvetésében 33,2 milliárd euró 

szerepel a 2011–2020-as új progra-

mozási időszakra a közlekedés, 

energia és távközlés ágazataiban az 

EU-ér dekeltségű infrastruktúra fi-

nanszírozására. Ebből az összegből 

26 milliárd euró az az összeg, ame-

lyet kizárólag a TEN-T-re fordítanak, 

támogatások és innovatív pénzügyi 

eszközök formájában (mint például 

pro jekt kötvények).

A rendelkezésre álló finanszírozás 

maximális hatásának elérése érde-

kében szükség van a rangsorolásra 

a legnagyobb hozzáadott EU-érték 

szerint. Ez a Connecting Europe fi lo-

zófi ája. A CEF európai és belső pia ci 

dimenziókkal rendelkező infrastruk-

túra támogatását célozza, az EU-tá-

mo gatást olyan nagy prioritású háló-

zatokra irányítja, ahol legindokoltabb 

az EU fellépése: a fontos határkeresz-

tezéseknél a hiányzó elemek pótlá-

sa, valamint szűk keresztmetszetek 

eltávolítása a törzshálózatban, ahol a 

projektek, annak ellenére, hogy nem 

2. ábra
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képviselnek nemzeti beruházási pri-

oritást, kapcsolatokat építenek ki a 

nemzeti hálózatok elszigetelt elemei 

között, a valódi európai szintű háló-

zat kiteljesítésére.  

A CEF költségvetése jelentős, meg-

háromszorozódott a 2007–2013. évi 

TEN-T finanszírozási kerethez viszo-

nyítva, azonban még így sem fedi le 

a beazonosított nagy befektetési igé-

nyeket. A CEF-fi nanszírozástól mind-

emellett azt várjuk, hogy lényegében 

„magtőkeként” működjön, és a tag-

államok részéről további befekteté-

seket ösztönözzön. Azonban a TEN-T 

megvalósításához szükséges, a tagál-

lamokkal együtt meghatározott be-

fektetési igények óriásiak. A hálózat 

megvalósításának első fázisa 2020-ig 

a becslések szerint 500 milliárd eurót 

igényel. Önmagában a törzshálózat 

főbb szűk keresztmetszeteinek meg-

szüntetéséhez szükség van ennek az 

összegnek a felére.

Elsősorban ez az oka annak, hogy a 

CEF költségvetését más EU-fi  nan szí-

ro zá si eszközökkel kiegészítő mó-

don kell felhasználni, mint például 

a szintén szállítási infrastruktúrára 

felhasználható European Structural 

and Investment Funds (ESIF – Euró-

pai Strukturális és Befektetési Ala-

pok), valamint a Horizon 2020, amely 

a közlekedés területén kutatási és 

innovációs projektek finanszírozá-

sára szolgál. Az Európai Bizottság az 

egyes tagállamokkal együtt erőfeszí-

téseket tesz a különböző eszközök 

keretében javasolt tervezett közleke-

dési beruházások szinkronizálására 

annak érdekében, hogy a rendelke-

zésre álló korlátozott fi nanszírozás a 

lehető legjobban hasznosuljon.

A CEF-től elvárható az is, hogy kata-

lizátorként működjék további ma-

gán- és állami finanszírozás megva-

lósítására, az infrastruktúra-projektek 

számára biztosítva a hitelességet, és 

csökkentve azok kockázati profilját, 

ezúton vonzóvá téve azokat a befek-

tetők számára. A CEF kiemelt eleme 

az innovatív pénzügyi eszközök szisz-

tematikusabb használata (például 

projektkötvények), amelyek haszno-

síthatják a magánszektor közlekedési 

infrastruktúrához való hozzájárulását, 

finanszírozási alternatívát nyújtva a 

hagyományos támogatásokkal szem-

ben, és kipótolva a stratégiai beru-

házások fi nanszírozási hiányosságait. 

A CEF az Európai Befektetési Bankkal 

(EIB) együttműködésben bevezetett 

létező pénzügyi eszközök használata 

során nyert tapasztalatokra épít, mint 

például a transzeurópai közlekedési 

hálózatok projektjeinél alkalmazott 

hitelgarancia eszköz (LGTT), valamint 

a projektkötvények kísérleti fázisa és 

a Marguerite Alap.  

A Connecting Europe fi lozófi á-

ja: A kelet–nyugati összekötte-

tések kiépítése

A CEF által támogatott TEN-T politika 

a kontinens keleti és nyugati részei 

közötti kapcsolatokat is erősíti, ezzel 

is alátámasztva az európai területi 

integrációt, és növelve az újabb EU-

tagállamok versenyképességét.

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA
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Annak érdekében, hogy a háló-

zat megállapított határidőre törté-

nő kiteljesítésének fő célkitűzése 

megvalósuljon, és a Kohéziós Alap-

ra jogosult tagállamokban, például 

Magyarországon, a TEN-T fejleszté-

se támogatható legyen, a Kohéziós 

Alapból 11,3 milliárd euró került át-

csoportosításra a CEF eszközbe. Ezt 

az összeget a nagy európai hozzá-

adott értékű projektekre kell fordí-

tani, prioritásként a törzshálózati 

folyosókra, a határkeresztező szaka-

szokra, különösen a vasúti és belső 

vízi utak hálózatában, összhangban 

az európai és nemzeti közlekedési 

stratégiákkal. Ezért a 26 milliárd eu-

ró összegű CEF-költségvetésből 14,9 

milliárd euró áll rendelkezésre a 28 

tagállam számára, míg 11,3 milliárd 

euró kizárólag a 15 kohéziós tagál-

lam számára van elkülönítve, így Ma-

gyarország számára is.

A 11,3 milliárd euró felhasználása a 

CEF szabályai szerint történik, azon-

ban előnyösebb rendelkezésekkel, 

mint például a nemzeti ráfordítá-

sok tiszteletben tartása 2016 végé-

ig – ami azt biztosítja, hogy az egy 

tagállam számára allokált forrást a 

programozási időszak első három 

évére tartalékolják – nagyobb társfi -

nanszírozási arányokkal, amelyek el-

érhetik a 85%-ot is. Az érett és reális 

projektek előkészítésében és meg-

valósításában nehézségekkel küz-

dő kohéziós tagállamok specifikus 

segítségnyújtásban is részesülnek, 

mint például a projekt-előkészítés 

támogatása vagy például a célzott 

támogatások a vasúti infrastruktúra-

kezelő társaságok számára.

Törekvés az európai hozzá-

adott érték elérésére

2014 januárjában az Európai Bizott-

ság elfogadta a Közlekedési törzshá-

lózat kiépítése: törzshálózati folyosók 

és Connecting Europe Facility (CEF Eu-

rópai Hálózatfinanszírozási Eszköz) 

című közleményt, amelyben meg-

határozták a CEF számára a közleke-

dés fi nanszírozási prioritásokat [5]. 

A rendelkezésre álló költségvetés zö-

me a kilenc multimodális törzsháló-

zati folyosón található határkereszte-

ző projektekben kerül felhasználásra. 

Ezeket a projekteket az Európai Bi-

zottság, konzultálva és együttmű-

ködve az érintett tagállamokkal, már 

előzetesen beazonosította, és ezek 

a CEF Szabályzat I. melléklet I. részé-

ben kerülnek felsorolásra. Egy továb-

bi fi nanszírozási prioritás a forgalom-

irányítási rendszerek megvalósítása, 

amelyek a meglévő infrastruktúra 

legjobb kihasználtságát teszik lehető-

vé (ERTMS a vasút esetében, a SESAR 

a légi közlekedés esetében).

A Bizottság rövidesen elfogadja a 

CEF keretében a fi nanszírozási támo-

gatások elosztásának első munka-

programjait, amelyeket a tagálla mok 

2014. március 5-én egyhangúlag 

hagytak jóvá, és amely 12 milliárd 

eurós költségvetéssel jár. 

Ennek a költségvetésnek a felhasz-

nálása egy ajánlati felhívás kereté-

ben valósul meg, amelyet az Innova-

tion and Networks Executive Agency 

(INEA – Innovációs és Hálózati Végre-
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hajtó Ügynökség) hirdet meg 2014 

szeptemberében. Éppen ezért 2015 

tavaszára elkészül azon projektek lis-

tája, amelyeket a CEF az első évben 

társfi nanszírozni fog. 

A korábbi TEN-T program utódjaként 

a CEF az Európai Bizottság központi 

irányítása alatt működik, a Bizottság 

feladata versenytárgyalások útján a 

projektek kiválasztása, míg az INEA 

biztosítja a projektmegvalósítás mo-

nitorozását. A tagállamok felelősek a 

projektek megvalósításáért. Az INEA 

a TEN-T ügyvezető ügynökség jog-

utódja, amely a TEN-T programot me-

nedzselte 2007 és 2013 között. Ezen 

időszak alatt körülbelül 30 projektet 

finanszírozott a TEN-T projekt Ma-

gyarországon, elsősorban a megvaló-

síthatósági tanulmányokat, de egyút-

tal az ERTMS kivitelezési projektjeit is.

A CEF nagyon jó példa az európai 

hozzáadott értékre, amelyet az EU 

költségvetése tud előteremteni, kü-

lönösen az újabb tagállamokban, 

amelyek előnyösen hasznosíthatják a 

számukra elkülönített költségvetést, 

valamint azt a célzott segítségnyúj-

tást, amely projektek előkészítésére 

és megvalósítására vonatkozó telje-

sítőképességüket fejleszti. Azonban  

a nagy európai hozzáadott értékkel 

rendelkező projektek tényleges fi-

nanszírozásán túlmenően a TEN-T 

CEF segítségével történő továbbfej-

lesztésétől az egész Európai Unió-

ban azt várjuk, hogy számos más po-

zitív hatása is legyen, mint például az 

áruk és szolgáltatások szabad moz-

gásának biztosítása, a piaci szeg-

mentálódás leküzdése, a fogyasztók 

számára szélesebb választási lehető-

ség felkínálása és a területi kohézió 

erősítése.

Nyilvánvalóan az alapvető infrast-

ruktúrában és az európai belső pi-

acon végzett beruházások egyút-

tal Európa jövőbeni növekedésében 

eszközölt beruházásokat jelentenek. 

Az infrastruktúrába történő beru-

házás rendkívül hatékony motorja 

a munkahelyteremtésnek, elsősor-

ban az infrastrukturális munkálatok 

terén – építőipar, gépgyártás és üz-

leti szolgáltatások –, azonban az új 

infrastruktúra használatából adó-

dó közvetett gazdasági hatások is 

ösztönzőek.

Várható, hogy a CEF 2014–2020 kö-

zött a TEN-T területén körülbelül 100 

milliárd euró összegű beruházás fi-

nanszírozásához járul hozzá, támo-

gatások és innovatív pénzügyi esz-

közök formájában. Az a tény, hogy a 

tagállamok vállalták 26 milliárd euró 

összegű költségvetés ráfordítását a 

CEF-re, tükrözi elkötelezettségüket 

az új szakpolitikai megközelítés mel-

lett, amely inkább az európai és nem 

a nemzeti szintre koncentrál. Egyút-

tal hangsúlyozzák bizalmukat a CEF 

iránt, amely a Bizottság egyik kulcs-

fontosságú kezdeményezése a fenn-

tartható növekedés és munkahelyte-

remtés megvalósítására.  

Mivel a költségvetés biztosított, most 

a tagállamok és a projektgazdák fel-

adata, hogy megkezdjék a projektek 

megvalósítását és a közös munkát 

annak érdekében, hogy a törzsháló-

zati folyosók valóban létrejöjjenek. 

A potenciális projektek listája hosszú, 

és a tagállamoknak bölcsen kell meg-

választaniuk prioritásaikat, számítás-

ba véve azon projektek minőségét és 

érettségét is, amelyekkel a fi nanszíro-

zásra pályáznak. Az Európai Bizottság 

rendelkezésre áll a potenciális projek-

tek megtárgyalására, és támogatá-

si akciókat tervez annak érdekében, 

hogy Magyarország a lehető legjob-

ban hasznosíthassa az Európai Háló-

zatfejlesztési  Eszközt. 

Stephane Ouaki 

Felhasznált irodalom

1. 1315/2013 (EU) európai parlamenti és tanácsi 

rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fej-

lesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról

2. 1316/2013 (EU) európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, a Connecting Europe Facility (Európai 

Hálózatfejlesztési Eszköz) létrehozásáról

3. A hálózati folyosókra vonatkozó további részle-

tek megtalálhatók az Európai Bizottság mobilitási 

és közlekedési weboldalán, az alábbi címen: http://

ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/

ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm

4.  Az összes európai koordinátor neve megtalál-

ható az Európai Bizottság mobilitási és közlekedési 

weboldalán, az alábbi címen : http://ec.europa.eu/

transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/

european-coordinators/index_en.htm

5. (4) COM (2013) 940 sz. A közlekedési törzsháló-

zat kiépítése: törzshálózati folyosók és az európai 

hálózatfinanszírozási eszköz CEF) c. közlemény 

(2013. január 7.)
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Az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai 

és Közlekedési Főigazgatósága (DG 

MOVE) 2011-ben közzétette a közleke-

désről szóló fehér könyvét, melyben 

felvázolta az európai közlekedésről al-

kotott jövőképét. A könyv kiemelt té-

mái a környezetszennyezés, a forgalmi 

torlódások és az európaiak mobilitásá-

nak kihívásai – hangsúlyozva egy olyan 

rendszer kifejlesztésének szükségessé-

gét, amely számol a növekvő népes-

ségszámmal és az európai polgárok 

változó igényeivel. A szén-dioxid-kibo-

csátás és a forgalmi torlódások csök-

kentésének egyik eszköze, melyre a fe-

hér könyv mint megoldásra rávilágít, 

a személy- és teherforgalom közútról 

vasúti és vízi közlekedésre történő át-

terelésének ösztönzése.

Majdnem egy időben azzal, hogy az 

Európai Bizottság felvázolta a közleke-

désre vonatkozó elképzeléseit, számos 

piacvezető európai vasúti gyártó elő-

készített – egyesülésükön, az UNIFE-n 

keresztül – egy átfogó, európai, köz- és 

magán-együttműködésben megvaló-

suló kezdeményezést (későbbi nevén: 

SHIFT²RAIL), amely lehetővé teszi a K+F 

kutatások rendszerszintű összehango-

lását, és forradalmasíthatja az iparágat. 

Felismerték a vasút vonzóbb közleke-

dési módozattá válásának szükséges-

ségét, és fi gyelmüket a jelentős állami 

K+F anyagi támogatásokban részesí-

tett ázsiai versenytársakra irányították, 

akiknek megerősödése alapjaiban fe-

nyegeti az európai vasúti ipar világ-

szintű piacvezető szerepét.

A SHIFT²RAIL előkészítő munkája 2010-

ben kezdődött, ezt az Európai Unió és 

az európai vasúti szektor közös kuta-

tásának sikeres évei előzték meg. Ilyen 

sikeres projekt volt például az euró-

pai vasúti forgalomirányítási rendszer 

(ERTMS) kifejlesztése, melyet ma már 

egész Európa- és világszerte telepíte-

nek a vasúti hálózatokra. Ugyanakkor 

néhány esetben a biztató eredmények 

ellenére a közös kutatásból nem szület-

tek a piacra való bevezetésre kész meg-

oldások. Ennek oka leginkább a megfe-

lelő tesztelés hiánya volt, amely miatt 

elmaradt az üzemeltetői és befektetői 

bizalom. A vasúti szektor tanult ebből, 

és nagyszabású iniciatívába kezdett, 

amely ezúttal már kiforrott technológi-

ákra és szigorú tesztelésre épül.

A kezdeményezés a jelenlegi európai 

vasúti rendszert érintő három fő cél-

kitűzésre fókuszál. Ezek a kapacitás 

megkétszerezése, a megbízhatóság 

50%-kal való növelése és az életcik-

lus-költségek felére csökkentése. Mivel 

a vasúti rendszer sok alkotóelemből 

épül fel, a fenti célok elérése lépésen-

kénti megvalósítást igényel – ehhez 

pedig nagyszabású beruházásra és ki-

emelkedő szervezettségre van szük-

ség. Ez volt az alapítók SHIFT²RAIL mö-

Az Európai Bizottság és az európai vasúti szektor által közö-
sen kidolgozott SHIFT²RAIL kezdeményezés célja, hogy bizto-
sítsa a szükséges beruházást és struktúrát egy olyan techno-
lógiai háttér megteremtéséhez, amely a vasúti közlekedést 
vonzóbbá teszi a végfelhasználók – mind az utasok, mind 
pedig a szállítmányozók – számára. Ezt olyan módokon teszi, 
hogy növeli a vasúti rendszer képességét a megnövekedett 
kapacitás kezelésére, fokozza a rendszerszintű megbízhatósá-
got és csökkenti a költségeket.

Innováció egy vonzóbb európai vasúti rendszer érdekében

Kiemelkedő 
támogatottságú stratégia
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gött húzódó szándéka, és az alapítás 

óta eltelt négy évben így kerültek ki-

dolgozásra és fi nomhangolásra a mű-

szaki elképzelések.

A magánszektorral köz- és magán-

együttműködésben folytatott, hosz-

szú évekig tartó közös munka után, 

2013 decemberében az Európai Bizott-

ság hivatalosan is meghozta javasla-

tát egy, a SHIFT²RAIL Közös Vállalkozás 

(SHIFT²RAIL Joint Undertaking) felállí-

tásáról szóló tanácsi rendelet megal-

kotására. A javaslat hat évre 920 millió 

eurós költségvetést irányoz elő vasúti 

kutatásra – melyből 450 millió eurót 

az EU Horizon 2020-as keretköltségve-

tése biztosít, 470 millió euró pedig a 

magánszektorból érkezik. Márciusban 

az Európai Unió Közlekedési Miniszte-

reinek Tanácsa kedvező véleményt ala-

kított ki a kezdeményezésről, csakúgy, 

mint az Európai Parlament Ipari, Kuta-

tási és Energiaügyi Bizottsága (ITRE) és 

az Európai Gazdasági és Szociális Bi-

zottság (EESC). Ezen politikai sikerek-

nek köszönhetően a SHIFT²RAIL-t a Mi-

niszterek Tanácsa várhatóan júniusban 

el fogja fogadni, amely előkészíti a te-

repet a Közös Vállalkozás 2014 második 

felében történő felállítására, így a kuta-

tási tevékenységek akár már 2015 janu-

árjában megkezdődhetnek.

Széles körű támogatás és rész-

vétel Európa-szerte

A SHIFT²RAIL a vasúti szektor kiemel-

kedő támogatottságát élvezi egész 

Európa és a teljes iparág részéről. 

Mostanáig több mint 115 szerve-

zet írta alá a SHIFT²RAIL előkészítő 

munkájában való részvételről szóló 

együttműködési megállapodást (EM), 

többek között vezető vasúti gyártók, 

infrastruktúra-kezelők, fővonali és 

városi üzemeltető társaságok, kkv-k, 

kutatási központok és egyetemek. 

Ezek a szervezetek szinte minden eu-

rópai tagállamban jelen vannak – így 

a kezdeményezés igazán páneuró-

pai, és le tudja fedni a teljes iparágat. 

Magyarországról, az országban jelen 

lévő számos nagy gyártó mellett a 

Budapesti Műszaki Egyetem írta alá 

az előkészítő munkáról szóló EM-t. 

A SHIFT²RAIL reméli, hogy a Magyar 

Államvasutak Zrt. és a Nemzeti Vasúti 

Pályaműködtető Zrt. is csatlakoznak 

majd a kezdeményezéshez.

Szervezett, mérhető és szeg-

menseken átívelő kutatási 

program

A SHIFT²RAIL műszaki programjának 

célja a vasúti rendszer kapacitásának 

megkétszerezése, a megbízhatóság 

50%-kal való növelése és az életciklus-

költségek felére csökkentése – mindez 

a vasúti közlekedés valamennyi szeg-

mensén átívelően (nagysebességű/

fővonali, regionális, városi/előváro-

si közlekedés és teherszállítás). Ennek 

megvalósítása érdekében a munkát öt 

Innovációs Programra (IP) osztották fel, 

amely a vasúti rendszer öt fő területé-

hez igazodik. Ezen az öt IP-n keresztül 

40 egyéni Technológia Demonstrá-

tort (TD) határoztak meg kutatási cél-

ra. Minden egyes TD-t olyan rendszer-

szemlélettel kutatnak, amely lehetővé 

teszi a különböző platformokon átíve-

lő integrációt.

1. Költséghatékony és megbízható 

nagy kapacitású járművek 

Jelen IP célja olyan vasúti járművek 

tervezése, amelyek könnyebbek és 

energiahatékonyabbak, kímélik a vas-

úti pályát, és környezetre gyakorolt 

hatásuk alacsonyabb, összességében 

tehát kedvezőbb életciklus-költség 

paraméterekkel rendelkeznek. To-

vábbi cél a vonatok üzemeltetési ha-

tékonyságának növelése, ezáltal biz-

tosítva az utasok menetrend szerinti 

szállítását és a magasabb minőségű 

szolgáltatási szintet.

2. Fejlett forgalomirányítás és irányí-

tórendszerek 

Ezen IP célja a vasúti jelző- és bizto-

sítóberendezések új generációjának 

kifejlesztése, építve a jelenlegi ERTMS 
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rendszerre annak érdekében, hogy 

megvalósuljon az intelligens forga-

lomirányítás automatikus vezérlésű 

járművekkel, mely által optimalizáló-

dik a kapacitás, a megbízhatóság, és 

minimálisra csökkennek az életciklus-

költségek.

3. Költséghatékony és megbízható 

nagy kapacitású infrastruktúra

Ez az IP egy átfogó és rendszerszemlé-

letű megközelítést kínál a vasúti pálya 

és az energiarendszerek tartósságá-

nak, kapacitásának és hatékonyságá-

nak javítására, a megnövekedett vasúti 

forgalom és emelt sebességek mellett. 

Ezáltal lehetővé válik, hogy a páneu-

rópai vasúti infrastruktúra magas ren-

delkezésre állású és alacsony költségű 

szállítási rendszer legyen, ösztönöz-

ve a kevésbé fenntartható és kevésbé 

biztonságos közlekedési módokról va-

ló átállást. Ez Magyarország esetében 

különösen fontos, hiszen az ország 

költséghatékony megoldásokat keres 

az infrastruktúra fejlesztésére és kar-

bantartására.

4. Információs technológiai megoldá-

sok vonzó vasúti szolgáltatásokhoz

Ez az IP olyan IT technológiák kidolgo-

zását célozza meg, amelyek csökken-

tik a páneurópai vasúti tájékoztatá-

si rendszerek töredezettségét, és egy 

vonzó, zökkenőmentes és végfelhasz-

náló-barát megközelítést mozdítanak 

elő a valós idejű forgalomkövetés és az 

internetalapú utastájékoztatás és jegy-

eladás terén, számolva a multimodális 

(légi, vasúti és városi) utazásokkal is.

5. Technológiák egy fenntartható és 

vonzó európai vasúti árufuvarozás 

szolgálatában

Ez az IP olyan vasúti teherszállítási 

technológiákkal foglalkozik, amelyek 

javítják a feladási és rendeltetési hely 

közötti eljuttatási időt, a biztonságot 

és a nyomon követhetőséget. Mind-

ezt alátámasztja majd, hogy valós 

üzleti terven alapszik az intelligens, 

átjárható vasúti árufuvarozási rend-

szer gondolata, mert egy ilyen rend-

szer megbízható, versenyképes és ru-

galmas szolgáltatásokat tud nyújtani, 

hatékonyan csatlakozva más közleke-

dési módokhoz is.

Mint az említésre került, a kifejlesztett 

technológiák piaci bevezetése és eu-

rópai alkalmazhatósága a SHIFT²RAIL 

kezdeményezés egyik vezérelve. En-

nek érdekében a program négy rend-

szerszintű platformbemutatást tervez 

(vasúti szegmensenként: nagysebes-

ségű/fővonali, regionális, városi/elővá-

rosi és teherszállítási). Ez lehetővé teszi 

az új technológiák életszerű környezet-

be való integrációját és tesztelését az 

üzemeltetői és befektetői bizalom épí-

tése érdekében, amely jobb piaci elfo-

gadottsághoz és elterjedéshez vezet. 

Minden TD-hez és IP-hez olyan kulcs-

teljesítménymutatókat (KTM) rendel-

tek, amelyek a már említett általános 

kapacitásbeli, megbízhatósági és élet-

ciklus-költség célokhoz kapcsolódnak, 

így az IP-ben a kezdeti szinthez képest 

végbemenő fejlődés mérhetővé válik, 

és összevethető a kitűzött célokkal.

Láthatáron egy korszerűbb vas-

úti rendszer

A SHIFT²RAIL jelentős mérföldkő mind 

az európai vasúti szektor, mind az ál-

talános mobilitás számára. A prog-

ram keretében végrehajtott kutatá-

sok több utast és árut terelnek majd 

a vasúti rendszerbe, köszönhetően a 

megnövekedett kapacitásnak, a meg-

bízhatóságnak és a megfi zethetőség-

nek – ezáltal tehermentesítve Európa 

már most túlterhelt útjait és reptereit. 

A közútról vasútra való forgalomátte-

relés előnye a CO
2
-kibocsátás draszti-

kus csökkenésében is megmutatko-

zik majd. Továbbá a SHIFT²RAIL fontos 

szerepet játszik majd az egységes eu-

rópai vasúti térség kialakításában, 

amely az Európai Bizottság legfonto-

sabb hosszú távú közlekedési célkitű-

zése, és az utasok és áruk hatékonyabb 

és fenntartható mozgását teszi lehető-

vé Európa-szerte.

Az UNIFE, mint a kezdeményezés elő-

készítő munkájának koordinátora, 

szeretné kifejezni nagyrabecsülését 

e fontos iniciatíva támogatásáért és a 

fáradhatatlan munkáért az európai in-

tézményeknek, különösen a DG MOVE 

és a DG Research Főigazgatóságoknak, 

az Európai Parlament TRAN és ITRE bi-

zottságainak és az EU Tanácsa görög 

elnökségének.

Philippe Citroën
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NIF HÍREK

Megkezdődnek a Szolnok–Szajol-vasútvonal 

felújításához kapcsolódó látványos munkálatok

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

beruházásában megújul a Szolnok–

Szajol közötti vasúti vonalszakasz. 

A Szolnok (kiz.) – Szajol (kiz.) vasút-

vonal a nemzeti vasúti törzshálózat 

100-as és 120-as vonalának közös 

szakasza, mely az ország egyik leg-

forgalmasabb és stratégiailag is fon-

tos vasúti vonalszakasza, továbbá az 

ún. transzeurópai közlekedési hálózat 

(Trans-European Transport Network, 

TEN-T) része is.

A IV. transzeurópai korridor magyar-

országi része több projekt keretében 

valósul meg. A vonal legnagyobb ré-

sze már átépült. A jelenlegi Szolnok–

Szajol kivitelezési projekt csatlakozik 

a már átépült Budapest–Cegléd–Szol-

nok- és Szajol–Gyoma-, valamint a 

jelenleg kivitelezés alatt álló Szajol–

Püspökladány-szakaszhoz. Folya-

matban van még a Gyoma–Békés-

csaba-vonalszakasz kivitelezése és 

Békéscsaba állomás átépítése is.

A 6,4 km hosszú Szolnok–Szajol 

nyíltvonali pálya a hozzá tartozó 

felsővezetékkel és biztosítóberen-

dezéssel, útátjárókkal együtt teljes 

átépítésre kerül. Új, 200 m hosszú 

Tisza-híd épül, felújítják a kapcsoló-

dó öt ártéri hidat, és korszerűsítik a 

Zagyva-hidat. A 6,4 km hosszú Szol-

nok–Szajol-állomásköz az egyik leg-

frekventáltabb és egyben a legterhel-

tebb vasúti vonalszakasz hazánkban, 

ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 

egy nap 200 szerelvény halad itt át.

A vonalszakasz az árvizek által jelen-

tősen veszélyeztetett területen halad, 

ezért már a tervezés során kiemel-

ten figyelembe vették az árvízvé-

delmi szempontokat. Szajolnál a pá-

lya mindkét oldalán új árvízvédelmi 

földgát épül 450 m hosszan. Ezzel a 

megoldással a Tisza felől érkező ár-

víz Szajol állomásra történő bejutását 

megakadályozzák, ezzel elősegítve a 

folyamatos vasúti közlekedés fenn-

tarthatóságát.

A Zagyva-hidat helyben újítják fel, és 

teljesen új Tisza-híd és ártéri Tisza-

híd épül. Az új 200 m hosszú Tisza-

híd 2 db újonnan épülő egyvágányú 

mederszerkezetből és a felújított 

csatlakozó ártéri hidakból áll majd. 

A teljes hídon átvezetett pálya terve-

zési sebessége 160 km/h, és a szerke-

zet alkalmas a nehézjármű-forgalom 

viselésére is. A beruházás 2015 de-

cemberében fejeződik be. 

A kivitelezést a TISZA-2013 Konzorci-

um végzi, melynek a KÖZGÉP Építő- és 

Fémszerkezetgyártó Zrt., a STRABAG 

Vasútépítő Kft. és a Swietelsky Vas-

úttechnika Kft. a tagjai. A beruhá-

zás nettó értéke 20,6 milliárd forint. 

A Szolnok–Szajol vasúti vonalszakasz 

az Új Széchenyi Terv részeként, a Köz-

lekedés Operatív Program (KÖZOP) 

keretében, uniós források felhaszná-

lásával valósul meg.
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Modern, biztonságos és európai színvonalú vasútállomása lesz Vácnak

A projekt keretében felújításra kerül 

a meglévő felvételi épület és a vasúti 

pálya, továbbá új üzemi épület épül. 

Az utasforgalmi csarnok bővítésével 

új szociális helyiségeket alakítanak 

ki, a beruházás befejeztével egy kor-

mányablak nyílik. Négy új, modern, 

perontetővel ellátott, esélyegyen-

lőséget biztosító magasperon épül, 

melyeket liftekkel ellátott akadály-

mentesített gyalogos peronaluljáró 

köt össze az állomásépülettel és az ál-

lomás másik oldalával.

Az állomás megközelíthetőségé-

nek javítása érdekében az állomá-

son mintegy 350 P+R parkoló létesül 

mind a deákvári, mind a Duna felőli 

oldalon, emellett 66 db kerékpártáro-

lót is telepítenek.

Két új aluljáró épül, egy, a peronokat 

összekötő, vasútállomást kereszte-

ző gyalogos peronaluljáró, valamint 

egy új gyalogos-kerékpáros aluljáró 

a Naszály úton. A Naszály úti közúti, 

a Kosdi úti közúti és gyalogos aluljá-

ró, valamint a Pacsirta utcai gyalogos 

aluljáró is megújul.

A beruházás keretében új elektro-

nikus állomási biztosítóberendezés 

épül ki Vácon. Az állomás megfelel 

majd az interoperabilitás (nemzet-

közi átjárhatóság) követelményének, 

azaz technikailag alkalmas lesz az 

Európa többi részén már közlekedő, 

nagyobb sebességű vonatok foga-

dására is.

Teljeskörűen megújul Békéscsaba 

vasútállomása, valamint a közúti, gya-

logos megközelítését szolgáló útsza-

kaszok. Az állomás épülete eredetileg 

két külön részből állt. A két épületrész 

szétválasztási munkálatai már meg-

kezdődtek, a befejezést követően a 

korabeli, több mint négy méter tá-

volságot állítják vissza. Az egyikben a 

korhű, de modern, utasbarát felvételi 

épület lesz, a másikban a vasúti üze-

mi létesítmények kapnak helyet.

A peronok biztonságos, különszintű 

megközelítését lehetővé tevő, mint-

egy 90 méter hosszúságú, akadály-

mentesített gyalogos aluljáró az 

utascsarnok alatt is megépül, össze-

köttetést teremtve a meglévő busz-

pályaudvari aluljáró folytatásaként. 

Az aluljáróból az állomás csarnoka 

közvetlenül is elérhető lesz, építése 

áprilisban kezdődik.

Az állomás vágányhálózatának átala-

kítása folyamatban van, több helyen 

jelenleg bontják a vágányokat és a 

peronokat, a felújítást követően meg-

szűnnek az ideiglenes sebességkorlá-

tozások, növekszik az állomás átbo-

csátó képessége. A vágányok mellett 

több mint 2000 m hosszban zajvédő 

fal készül.

Az állomás előtti tér átalakításá-

val 130 db P+R, 4 db K+R, 10 db taxi, 

100 db kerékpár tárolására megfele-

lő hely létesül. Az állomás előtti rész 

térkőburkolatot kap, a parkosítás mel-

lett padok és szökőkutak telepítése is 

történik.

A Jamina és a belváros összeköttetését 

biztosító, leromlott állapotú felüljárót 

már majdnem teljesen lebontották. 

2015 őszére egy 120 m hosszú, 30 m 

magas pilonú, 2x2 sávos, gyalogos és 

kerékpáros közlekedésre is alkalmas, 

ferdekábeles acélhíd épül. 

Korszerű, utasbarát vasútállomás lesz a békéscsabai

Fotó: NIF
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A korszerűsítés egyik mérföldkövé-

hez érve készült ez a rövid számvetés, 

tájékoztatást adva az előzményekről, 

a projektről, annak főbb műszaki ele-

meiről, a megvalósítás előrehaladá-

sáról, ütemezéséről, a közeljövőben 

várható és a tervezett munkálatokról.

A vasútvonal nyomvonala, 

szerepe

Az 1880-as évek műszaki szabályo-

zása lehetővé tette, hogy a mel-

lékvonalakat egyszerűbb pálya-

szerkezettel, kisebb sebességre és 

ten gely ter helésre alakítsák ki. 

A két Duna-parti települést összekö-

tő vasútvonal nyomvonala Óbuda 

után az Aranyvölgyi-patak völgyé-

ben halad, többször keresztezve azt. 

Pilisvörösvár után a Vörösvári-árok 

mentén éri el Piliscsabát. A piliscsabai 

vízválasztóig folyamatosan emelke-

dik, onnan pedig lejt. A vízválasztót 

779 m hosszú alagútban kereszte-

zi. Ez az alagút ma Magyarországon 

a 17 üzemelő nagyvasúti alagút kö-

zül a leghosszabb. A vonal részben 

domb vi déki, részben hegyvidéki jelle-

gű, Pilisvörösvár után jelentős vonal-

ki fej téssel. A Piliscsabáig húzódó 

8 km hosszú szakaszon nem ritka a 

250 m sugarú ív, a 14 ezrelékes emel-

kedő. A 8-10 m magas töltéseken és 

be vá gá sok   ban haladó nyomvonalnak 

csupán 30%-a egyenes.

2013. december 12-én Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium infrastruktúráért felelős államtitkára Dorog vasútállomá-
son ünnepélyesen átadta a Budapest–Esztergom-vasútvonal 
Esztergomtól Pilisvörösvárig tartó szakaszát. Az átépítést köve-
tően megemelt sebességgel újra vasúti szerelvények fényesítik a 
sínfejeket, immáron 120 éve szolgálva a vasúton közlekedőket. 

A Budapest–Esztergom-
vasútvonal korszerűsítése

Piliscsaba átépítés előtt

Jelentősen nő a vonalkapacitás – csökken a menetidő 
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A 14 állomással és 7 megállóval, az ál-

lomásokon felvételi épületekkel, rak-

tárakkal, rakodókkal 1895-ben meg-

nyílt vonal nagyban hozzájárult a 

környék fejlődéséhez. Az elmúlt 120 

év alatt a vonal mentén fekvő 18 te-

lepülés össznépessége – Budapest 

nélkül – három és félszeresére, 32 000 

főről 110 000 fő fölé emelkedett. Az 

1940-es évek elején naponta 6-800 

ember ingázott a budapesti munka-

helyére, jelenleg az ingázók száma 

meghaladja a napi 14 000 főt. 

Az átépítés előzményei

Az 1960-as évek átépítését követően 

48-as rendszerű hagyományos, ívek-

ben talpfás, egyenesekben vasbeton 

aljas felépítményt alakítottak ki GEO 

rendszerű leerősítéssel, 50 cm zú-

zottkő ágyazatban. A vasútvonal B.1 

kategóriájú, dízel üzemű, egyvágá-

nyú, egyéb fővonal, de a veszteségek 

csökkentése érdekében 1997-től a 

közlekedési tárca engedélyével mel-

lékvonali üzemeltetési móddal. A vas-

útvonal fokozatosan kapott fővonali 

paramétereket, melynek egyik indo-

ka, hogy az almásfüzitői vasútvonallal 

együtt a hegyeshalmi fővonal kerülő 

útiránya lett, másrészt biztosítani kel-

lett a dorogi bányavidék teherszállítá-

sát. Az elmúlt évtizedben ezek a funk-

ciók háttérbe kerültek, és ma a vonal 

forgalmát a személyszállítás, ezen be-

lül a bővülő elővárosi forgalom hatá-

rozza meg, így alapvetően homogén 

elővárosi forgalommal számolhatunk. 

Az elmaradt fejlesztések miatt a vonal 

állapota leromlott, amit legjobban a 

bevezetett 20-40-60 km/h sebesség-

korlátozások száma és mértéke jelle-

mez. Ezen a MÁV pálya-megerősítési 

munkák elvégzésével segített, gaz-

daságosabb és pályakímélőbb dízel 

motorvonati közlekedést vezetett be, 

valamint új megállóhelyek létesültek, 

de mindezek együttesen sem pótolták 

a teljes rekonstrukció szükségességét. 

A korszerűtlen szerelvények Desiro 

motorvonatokra történő lecserélé-

se több mint 50%-kal növelte a napi 

utasforgalmat. Az autóbuszos ráhor-

dás és a P+R parkolók hiánya, a kor-

szerűtlen peronok és utasforgalmi 

épületek – a már korszerűnek mond-

ható járművek ellenére – mind-mind 

a vasúti közlekedés versenyképessé-

gét rontották a párhuzamos Volán-

buszos szolgáltatással és Budapest 

személygépkocsival történő megkö-

zelítésével szemben. 

Műszaki paraméterek

A vonal korszerűsítésére 2005-ben 

elővárosi tanulmány készült, mely 

meghatározta a fejlesztések főbb 

irányvonalát. Ezt követően megkez-

dődött a korszerűsítés engedélyezé-

si terveinek elkészítése, majd enge-

délyeztetése. A 120 éves nyomvonal 

mentén a települések ráhúzódtak a 

vasútra, a közeli ingatlanok, szellősebb 

részeken a természetvédelmi területek 

rögzítették a nyomvonalat, megaka-

dályozva a jelentősebb ívkorrekciókat. 

A vonal kapacitásának növelése érde-

kében a Szentendrei út és Pilisvörösvár 

között új, második vágány létesül. 

A Pilisvörösvár–Piliscsaba-szakaszon 

a „szoros” beépítés csak egy közel 2 

km hosszú forgalmi kitérő létesíté-

sét teszi lehetővé, amely szintén a 

vonalkapacitás növelését, az ütemes, 

akár 15 perces közlekedés feltétele-

it biztosítja. A kedvezőbb vonalveze-

tésű Pilis csa ba –Do rog–Esz ter gom-

sza ka szon marad az egyvágányú 

fel é pít mény, kisebb ív kor rek ciókkal. 

Az Újpesti vasúti híd és Pilisvörösvár 

közötti 50-60 km/h sebességet nagy-

részt 100 km/h-ra lehet növelni, de 

Hollósi László

okleveles építőmérnök, 

régióvezető, NIF Zrt.

hollosi.laszlo@nif.hu

Y aljas vágány
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Leányvárig csak szakaszosan lehet a 

70-80 km/h sebességet biztosítani. 

A Leányvár–Dorog–Esztergom-sza-

kaszon 60-80-100 km/h lesz a meg-

növelt pályasebesség, nagyrészt a 

100 km/h sebességű közlekedés le-

hetőségével. Az új pálya a Szentend-

rei úttól Pilisvörösvárig kétvágányú 

lesz, B54-800-as kitérőkkel biztosítva 

a kiágazást. A vonalon 40 cm védő-

réteg és geo-műanyagok beépítésé-

vel, helyenként másfél méteres talaj-

cserével erősítik meg az alépítményt, 

megújulnak a műtárgyak, a vízelve-

zető rendszerek. A kétvágányú és a 

korrekciós szakaszokon új földművek 

épülnek. A szigorú MÁV műszaki elő-

írások szerint megépített alépítmény 

védelmének érdekében a nyíltvona-

li részeken és az állomási peronok-

nál helyezték el a felsővezeték-tartó 

oszlopok tőcsavaros alaptesteit, illet-

ve közel 500 oszlopot is felállítottak. 

A vonalon 225 kN tengelyterhelést 

biztosító UIC 54 rendszerű, hézag-

nélküli felépítmény létesül a környe-

zetvédelmi és a vasúthatósági enge-

délyekben előírt szigorú feltételek 

betartásával. A 250-300 m sugarú 

íveket sűrűn tartalmazó szakaszon 

Y aljas felépítmény épül, hazánkban 

elsőként alkalmazva közel 8 km-es 

vágányhosszon ezt a műszaki meg-

oldást. Az acélból készült hajlított fő-

tartók 95 mm magas, 140 mm széles, 

7,5 mm vastag szelvénye a zúzottkő 

ágyazatra fekszik fel, az ágyazat az 

aljat minden oldalról körülveszi, je-

lentősen megnövelve az ágyazati el-

lenállást. A speciális S 15 rendszerű 

leerősítés SKL 14 jelű szorító rugókat 

alkalmaz a sínszálak rögzítéséhez.

A megállóhelyek száma bővül: Ara-

nyos völgy, Szélhegy, Vö rös vár bá nya 

az Óbuda–Pilis vö rös vár-szakaszon 

tervezett új megállóhelyek, míg 

Magdolnavölgy Piliscsaba és Pilis jász-

fa lu között teremti meg a lakópark 

vasúti közlekedési kapcsolatát. A ma-

ximálisan 500 m „rágyaloglási” távol-

ság alapján az új vasúti megállóhelyek 

jelentős utasforgalmat generálhatnak. 

Aquincum-felső megállóhely a Szent-

endrei út nyugati oldalára tevődik át, 

liftes megközelítést is biztosítva az 

utasoknak. Az átépítés 2015-ben ter-

vezett következő ütemében fog meg-

valósulni a HÉV-megálló áthelyezése 

a vasút közvetlen közelébe. Minden-

hol korszerű, emelt peronok épülnek 

55 cm-es, illetve a kis sugarú ívekben 

lévő peronoknál a túlemelés és a jár-

műbelépési távolság problémája mi-

att csak 30 cm-es magassággal. A 29 

peronon perontető, térvilágítás, kor-

szerű utastájékoztatás is létesül, járda-

kapcsolatokat biztosítva az összesen 

2200 db P+R és B+R parkolóhoz. 63 km 

hosszon átépül az átmenő és állomási 

vágányok felépítménye 59 csoportki-

térővel – ebből 5 csoport nagysuga rú 

–, váltófűtés létesítésével. Megújul 115 

műtárgy, s mellette új közúti aluljárók 

és felüljárók létesülnek. Új közúti alul-

járó épült a Terranova gyár térségében 

Új peronok Dorogon

Terranova gyár, aluljáró

Pilisvörösvár, Kálvária u., közúti felüljáró
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és a 10-es főút forgalmának átvezeté-

sére Pilisvörösváron, ahol a három vá-

gányt átvezető vasbeton híd állomás 

felőli oldalán a peronszintre lift és lép-

cső csatlakozik. Pilisvörösváron a Kál-

vária és az Őrhegy utcánál is átépültek 

a felüljárók, a Piliscsabai és a Tó utcánál 

az aluljárók. Budapest III. kerületben 

új acélhidak épülnek a Jégtörő útnál, 

illetve a Szentendrei út feletti átveze-

tésnél. Ez utóbbi műtárgynál a hídfők 

mozdításával, támfal építésével meg-

nő a vasút alatti nyílás, lehetővé téve 

a Szentendrei út szélesítését, a sebes-

ségkorlátozás feloldását. A Pomázi út-

nál és Solymáron új közúti felüljáró lé-

tesül, az előbbinél első fázisban csak a 

felüljáró szerkezete készül el, a további, 

zömében útépítéseket tartalmazó kivi-

telezési ütem részeként válik teljessé az 

új felüljáró a kapcsolódó úthálózattal. 

Az alagút falazata jó állapotban van, 

ezért nem volt szükség az átépítésre, 

de a villamos űrszelvény biztosítása 

miatt a pályaszint süllyesztésére meg-

oldást kellett találni. A jethabarcsos 

cölöpözéssel megerősített alapleme-

zen vasbeton pályalemezt helyeztek 

el, amelyen a 60 rendszerű, edilon-

os felépítmény épült meg. A felső-

vezeték-tartó szerkezeteket a fala-

zatra felerősítve fogják elhelyezni a 

villamosítási tender részeként. A szint-

beli útátjárók gumielemes burkola-

tot kaptak. A vasútkorszerűsítéshez 

jelentős útépítési munkák is kapcso-

lódnak a Pomázi és az Aranyvölgyi 

utcánál, valamint Solymár, Piliscsaba 

és Pilisvörösvár területén, illetve az új 

megállóhelyek térségében.

Az Óbuda–Piliscsaba-szakaszon új 

elektronikus biztosítóberendezés lé-

tesül négy állomáson és egy forgalmi 

kitérőn, összesen 44 csoport közpon-

ti állítású váltó bekötésével. 13 útát-

járónál nyíltvonali, önműködő tér-

közre telepített, vonat által vezérelt 

sorompóberendezés létesül. Az Óbu-

da–Solymár-, Solymár–Pilisvörösvár-

állomásközökben 75 Hz-es jelfeladás 

létesül. Új utastájékoztató rendszer, 

távközlési és informatikai hálózatok, 

tűz- és vagyonvédelmi rendszerek 

épülnek. Az elektronikus rendsze-

rek belső téri munkáihoz kapcsoló-

dóan felújítjuk Solymár, Pilisvörösvár, 

Piliscsaba felvételi épületét, míg Őr-

hegy forgalmi kitérőn új technológiai 

épület, Óbuda vasútállomáson üzem-

irányító központ létesül.

Valamennyi szakági létesítmény ter-

vezésénél és kivitelezésénél figye-

lembe kell venni a vonalvillamosí-

tást, a távlatban kiépítendő GSM-R és 

ETCS 2 rendszert.

A 43 km hosszú vonalszakasz korsze-

rűsítése közel nettó 55 milliárd forint, 

amely az Új Széchenyi Terv keretében, 

uniós források felhasználásával valósul 

meg. A költségek elemzésekor látható, 

hogy a nyomvonaltól, sebességtől füg-

getlen al- és felépítményi, műtárgyépí-

tési tételek mellett a sűrű beépítettség 

és a megközelítő utak hiánya miatt a 

jelentősen megnőtt organizációs költ-

ségek, a nagymértékű járulékos út- és 

közműépítések a meghatározóak. Ezek 

mellett az edilonos alagút-felújítás és 

az Y aljak sem átlagos költségigényű 

beruházási elemek. A projekt ezen fel-

tételekkel is teljesíti a szigorú gazdasá-

gossági mutatókat, amely a maximális 

85%-os EU-támogatás biztosításának 

egyik feltétele. Ennek is köszönhetően 

kapta meg a projekt 2012 őszén az Eu-

rópai Bizottság támogató jóváhagyá-

sát, a KÖZOP 5. prioritásból történő fi -

nanszírozás lehetőségével. 

Tompa Mihály utcai híd

Szentendrei út, új vasúti híd
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Építési szakaszok, ütemezés

Az átépítés I. ütemének műszaki ter-

vei 2010-re elkészültek, az építési en-

gedélyek rendelkezésre álltak. A hazai 

projektelfogadást követően a fi nanszí-

rozást biztosító támogatási szerződés 

aláírása 2010. decemberben megtör-

tént. A források korlátozottsága miatt 

a korszerűsítés csak ütemezetten való-

sulhat meg. 

0. ütemként az Újpesti vasúti híd és a 

csatlakozó vonal újjáépítése történt 

meg 1,2 km hosszon 2007–2009 kö-

zött EIB-hitel felhasználásával. A MÁV 

Zrt. által elvégzett előkészítést köve-

tően a kivitelezés beruházói feladatait 

már a NIF Zrt. látta el. 

A korszerűsítés napjainkban is tartó I. 

üteme, az Újpesti vasúti híd – Eszter-

gom  közötti szakasz, melynek Eszter-

gom és Pilisvörösvár közötti részén 

2013. december 15-től újra megin-

dult a forgalom, míg a teljes pálya-

szakaszon 2014. december közepétől 

fognak újra járni a vonatok. A régóta 

tervezett vasútvillamosítás – NIF-es 

előkészítést, tervezést, tartóoszlo pok 

alapozását, oszlopállítást követően 

– a MÁV Zrt. beruházásaként a II/A 

ütemben valósulhat meg 2015 végé-

ig. Az erősáramú munkák kiegészül-

nek a Leányvár–Esztergom-szaka-

szon az állomási biztosítóberendezés 

korszerűsítésével, távközlési munkák-

kal. Ehhez kapcsolódóan a MÁV-Start 

Zrt. már szerződést kötött az új villa-

mos motorvonatok beszerzésére, így 

várhatóan 2015 végétől az új, villamo-

sított pályán már a korszerű járművek 

szállíthatják az utasokat.

II/B ütemként 2015 végére befejeződ-

hetnek Budapest III. kerületében a 

vasútkorszerűsítéshez kapcsolódó – a 

megduplázódó vonatszám közúti za-

varó  hatásának enyhítését célzó – to-

vábbi jelentős út- és műtárgyépíté-

sek, Angyalföld és Újpest között az új 

2. vágány építése, a meglévő vágány 

korszerűsítése és a 14-es villamos, va-

lamint a szentendrei HÉV megállóhe-

lyeinek áthelyezése a vasúti megálló-

helyek közelébe.

Már a 2014–2020 közötti EU költ-

ségvetési időszak projektje lehet a 

III. ütem megvalósítása, amelynek 

műszaki tartalma a Rákosrendező–

Újpest-vonalszakasz felújítása és 

Esztergom állomás átépítése a busz-

pályaudvar áttelepítésével együtt. 

Dorog állomáson a biztosítóberende-

zés cseréje a 2015–2016 közötti idő-

szakban valósulhat meg. A Budapest 

Nyugati pu. és Rákospalota-Újpest 

közti vonalszakasz 2016–2018 között 

tervezett korszerűsítése tovább javít-

ja a közlekedés műszaki feltételeit, s a 

komplex megújulás a Nyugati pálya-

udvar korszerűsítésével válhat majd 

teljessé a következő EU költségvetési 

időszak végére.

Várható eredmények

A beruházás elsődleges céljának meg-

felelően a korszerűsítéssel, a kétvágá-

nyú szakaszok építésével, az új elekt-

ronikus biztosítóberendezéssel, a 

vasútvillamosítással, a vonali sebesség 

felemelésével jelentősen megnő a vo-

nal kapacitása (51 vonat/napról 120 vo-

nat/napra), valamint az átépítést meg-

előző másfél órás menetidő 20 perccel 

csökkenhet. Az eljutási idő rövidíté-

sét nagyban segíti, hogy megszűnnek 

a vonal felén bevezetett 40-50 km/h 

mértékű sebességkorlátozások, s az 

ívkorrekcióknak köszönhetően az át-

épített 43 km hosszú szakasz közel fe-

lén lehet majd 100 km/h sebességgel 

közlekedni. A MÁV-Start Zrt. a Buda-

pest– Piliscsaba-szakaszra csúcsidőben 

tervezett 15 perces vonatsűrűséget az 

Esztergomig közlekedő zónázó és a 

csak Piliscsabáig közlekedő személy-

vonatok közlekedtetésével tervezi biz-

tosítani. A Piliscsabán, a Pázmáneum 

megállóhelyen és Pilisvörösváron meg-

álló zónázó vonatok 30 perc alatt jut-

nak majd el Piliscsabáról a Nyugati 

pályaudvarra, míg a Nyugati pályaud-

var és Esztergom közötti menetidő 90 

percről 70 percre csökkenhet. 

Az 1670 db P+R parkoló, az 532 db B+R 

parkoló és a négy új megállóhely – a 

meglévők átépítése mellett –, valamint 

az új járművek olyan utazási komfortot 

teremtenek, amely érezhetően javíthat-

ja a vasúti szolgáltatások színvonalát, s 

a reggeli és délutáni csúcsidőszakban 

versenyképes alternatívát jelenthet az 

autóbuszos és az egyéni közlekedés-

sel szemben. Az egyéni és a közösségi 

közlekedési módok közötti versenyben 

jelenleg vesztésre álló vasúti közleke-

dés a jelentősen feljavított szolgáltatás 

minőségének megtartásával, a gyakori-

ság és az elérhetőség javításával fordít-

hatja meg az eredményt, befolyásolva 

és meggyőzve a naponta közlekedőket 

az elővárosi vasúti közlekedés választá-

sának előnyeiről.

Hollósi László

Piliscsaba, új vágányok, felújítás előtti épület
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Számos országban építettek ki vágány 

melletti mérőrendszereket, amelyek 

követni tudják a túlterhelt kocsikat, 

azokat, amelyek kerekei nem tökéle-

tes formájúak, a kopott kerékpárokat 

és az olyan kocsikat, amelyek futási vi-

selkedése kisikláshoz vezethet. A mé-

rőállomások autonóm lokális létesít-

mények, amelyek az elhaladó vonat 

futási viselkedéséről (pl. erőkről, ter-

helésekről, deformálódott kerekekről 

stb.), valamint zajkibocsátásáról ad-

nak információt. A kerék és sín közötti 

kölcsönkapcsolat fi zikai hatásait a vá-

gányba épített szenzorok mérik. 

Számos európai országban alkalmaz-

nak tengelyterhelés-ellenőrző ponto-

kat annak érdekében, hogy informáci-

ót kapjanak a hálózatban megjelenő 

valós terhelésmegoszlásról. Vannak 

olyan rendszerek is, amelyek a vasúti 

járművek zajkibocsátását határozzák 

meg. Amerikában ezek a mérőállo-

mások nagyon modernek. Az összes 

teherkocsi fel van szerelve RFID (rá-

diófrekvenciás azonosítás) rendszer-

rel, így a mérési eredmények könnyen 

hozzárendelhetők a járműhöz. A pá-

lyavasút, a gördülőállomány tulajdo-

nosa és a vállalkozó vasút egyaránt 

mindig nagy érdeklődéssel várja a mé-

rési eredményeket. 

1. Gazdasági előnyök a vasúti 

hálózat szempontjából

A vállalkozó vasutak számára: 

• Nyilvánvalóvá válik a szállítási szer-

ződésben meghatározott hasznos 

teher és a valódi terhelés közötti kü-

lönbség. 

A pályavasutak számára:

• A kerekek jobb állapota a pálya rom-

lásának csökkenéséhez vezet (pl. pá-

lya- és hídkárosodás).

• A vágányhasználati díj automatiku-

san kiszámítható, beleértve a túl-

terhelés, illetve a vágánybarát és az 

alacsony zajkibocsátású járművek 

miatt alkalmazott korrekciókat is.

A gördülőállomány kezelői számára:

• A kerékhibák felderítése meghosz-

szabbítja a járművek hasznos élet-

tartamát és csökkenti az életciklus-

költséget. 

• Elkerülhetők az olyan váratlan meg-

hibásodások, amelyek leállásra 

kényszerítik a járművet. 

• Az időszakos helyett a valós állapo-

tot fi gyelembe vevő karbantartással 

javítható a karbantartási folyamat. 

• A kézi vizsgálatok (kerékszögletes-

ség mérése) lecserélhetők automata 

tengelyterhelés-ellenőrző ponti mé-

résekkel.

• Adott gördülőállomány figyelem-

mel kísérésénél meg lehet fi gyelni a 

kopási trendeket és tendenciákat. 

• A zajkibocsátás mérése a járműhi-

bák korai felderítésére használható. 

Az átjárható mérőállomások kate-

góriái (aszerint, mire irányulnak a 

mérések):

• Instabilitás kockázata egyenes vo-

nalon 

• Kisiklás kockázata, sín- és kerékpár-

terhelés (feszültség) ívekben, oldal-

irányú kerékerők 

• Függőleges kerékerők (állandó és di-

namikus), túlterhelés 

A mérőállomások pontos eredménye-

ket adnak. Ezek azonban csak akkor 

bírnak valós értékkel, ha hozzárendel-

hetők egy adott járműhöz, tengelyhez 

vagy kerékhez, és az adatokat megfe-

lelő módon lehet továbbítani és cserél-

ni a rendszer érintett szereplői között.

Ma már számos országban alkalmaz-

nak hazai alapon kidolgozott „jármű-

azonosító rendszert”. A jelen projekt 

célja az igények meghatározása és azok 

európai szinten történő harmonizálása. 

Egy folyamatban lévő pilot-projektben 

Ausztria és Svájc megosztják egymással 

a határ előtt közvetlenül telepített mé-

rőállomások adatait azért, hogy a másik 

A vasút biztonsága mindig is az egyik legfontosabb kérdés volt 
és marad a vasúti pálya tervezéséről, építéséről és karbantartá-
sáról folytatott eszmecserékben. Bár az infrastruktúra tulajdono-
sai Európa-szerte megfelelő állapotban tartják a vágányokat a 
baleseti kockázat minimalizálása érdekében, nagy tengelyterhe-
lésű vagy nem optimálisan karbantartott járművek is közleked-
hetnek e vágányokon. 

Futásiviselkedés- és zajmérő állomások harmonizálása

Az UIC HRMS projektje

1. kép Függőleges kerékütés által okozott 

fejrepedés (head check) és a nyomtávsarokról 

kiinduló repedés
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ország pályavasútját már azelőtt érte-

síthessék a vonatok műszaki állapotá-

ról, mielőtt azok belépnek az országba. 

2. A HRMS – Az átjárható mérő-

állomások kategorizálása 

2.1.  Jelenleg a legjobb 

Az egyes európai vasutak eltérő méré-

si és értékelési alapelveket használnak 

a kerékerők mérésére és az azoknak 

megfelelő mennyiségek számításá-

ra. Számos ilyen rendszert helyi vagy 

országos igények kielégítésére fej-

lesztettek ki. Az ezekből nyert ered-

mények nem teljeskörűen összeha-

sonlíthatók egymással. A vonatkozó, 

érvényben lévő szabványok nem felel-

nek meg mindenben az átjárhatóság 

követelményeinek. 

A cél egyetértés kialakítása a mérőál-

lomások és a mért eredmények kate-

gorizálása tekintetében (amint az az 

ALC-projekt eredményeiből is látszik) 

a szabványoknak, valamint az egyes 

adat-ügyfelek, pl. pályavasutak, moz-

donyvezetők, kocsitulajdonosok és 

mások igényeinek megfelelően. (ALC: 

tengelyterhelés-ellenőrző pont)  

2.2. Kategorizálás (táblázat)

A mérőállomásokat az alábbiak szerint 

kell kategorizálni: 

• Kockázat kategóriája

• Ügyfelek típusa

• Mért paraméterek, mennyiségek és 

mértékegységek

• Mérések megkívánt pontossága

3. Határértékek és az értékelési 

koncepció 

A cél közös határérték- és mértékegy-

ség-készlet kialakítása. Ezen közös 

határértékek alapján közös szabály-

készletet, beavatkozásokat és eljárá-

sokat kell kidolgozni. A korábbi kuta-

tások azt mutatták, hogy az európai 

vasutak különböző karbantartási és 

biztonsági határértékeket, alapelve-

ket és mértékegységeket használ-

nak. A határon átlépő vonatok mérési 

eredményeit különbözőképpen keze-

lik. Eltérő értékelési mennyiségek és 

határértékek kerültek meghatározás-

ra, és ezen határértékek alapján kü-

lönböző szabályokat, beavatkozáso-

kat és eljárásokat dolgoztak ki. 

A fő cél a túlterhelt járművek és a ke-

rékhibák esetében használt értékelé-

si mennyiségek és határértékek har-

monizálása. A projekt az INNOTRACK 

eredményeire és az UIC-nél végzett 

munkára épít.

A határérték-meghatározási tevé-

kenység a függőleges (ütő) terhelé-

sekre fog összpontosítani (1. és 2. kép). 

Florian Saliger 

projektvezető, 

ÖBB-Infrastruktur AG

Florian.Saliger@oebb.at

Laurent Schmitt 

projektvezető, UIC

LSCHMITT@uic.org

Wolfgang Zottl 

kutatási és fejlesztési vezető 

ÖBB-Infrastruktur AG

A HRMS (Harmonisation Running Behaviour Limits on Measurements Sites) az UIC 

(Nemzetközi Vasútegylet) vasútbiztonsági témájú projektje. A HRMS magyar megfele-

lője: Futásiviselkedés- és zajmérő állomások harmonizálása.

A HRMS projekt célja olyan módszertan kidolgozása, amely a kerékerők mérése és az 

azoknak megfelelő mennyiségek számítása segítségével meghatározza a járművek 

futási viselkedésének és zajkibocsátásának közlekedésbiztonságra vagy kereskedelmi 

kockázatra gyakorolt hatását. 

A mérőállomások kategorizálására szolgáló legfontosabb betűk

A prefi xum legfontosabb betűi  Mérési célok 

Tengelyterhelés Q Erők, kisiklási együttható

Oldalirányú kerékerő Y

Hosszirányú kerékerő T

Kisiklás E

Keréklaposság F Erőhatások peremfeltételei

Deformálódott kerekek U

Zaj N Hatások

Vibráció V

Hajlító-, nyíró-, hosszirányú feszültségek S Feszültségek

Érintkezőerők C Érintkezési hatások peremfeltételei

Sínvándorlási hullámok C

Repedések C

Vágánykivetődés B Hatások

Beragadt fékek F Féktuskók hőmérséklete 

Hőnfutás észlelése H Tengelycsapágy hőmérséklete

Észlelés O Észlelés

Rendszer A Rendszer

Felforrósodott tárcsafék észlelése D Féktárcsák hőmérséklete
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Emellett a figyelem középpontjában 

lesz még a biztonság/kockázat ér-

tékelés is. Az eredmények műsza-

ki-tudományos alapot képeznek a 

határértékek meghatározásához, 

melyekből kísérleti jelleggel határ-

értékeket defi niálunk, és utána érté-

keljük ezeknek az üzemeltetésre gya-

korolt hatását. Mindemellett ajánlás 

kerül megfogalmazásra a riasztási 

határértékek kereteire is. 

Jelenleg az ALC és INNOTRACK ered-

ményeit vizsgáljuk, és következte-

téseket fogalmazunk meg a jelen-

legi gyakorlat és az állagromlási 

mechanizmusok vonatkozásában. 

Az INNOTRACK eredményeit további 

elvonatkoztatásnak vetjük alá, hogy 

„legrosszabb eset” és „súlyos eset” 

típusú határértékeket tudjunk belő-

lük kinyerni. Megbecsüljük a jelen-

ség súlyosságát, a súlyosságot be-

folyásoló paramétereket, a jelenlegi 

mérési eredményeket, valamint ezen 

paraméterek határértékeit. Informá-

ciót gyűjtünk egyéb releváns kutatá-

sokból is (nevezetesen a D-RAIL pro-

jektből).

A középpontban a függőleges ütőter-

helés, valamint a biztonság/kockázat 

értékelése áll. 

A cél a túlterhelt járművek és a kerék-

hibák (3. és 4. kép) esetében használt 

értékelési mennyiségek és határérté-

kek harmonizálása.

A határértékeken és értékelési alapel-

veken dolgozó munkacsoport műsza-

ki és tudományos alapot fog teremteni 

a határértékek számításához, ami által 

a középpontba a függőleges terhelés, 

valamint a síntörés kockázata kerül, és 

ezt kiterjesztjük az oldalirányú dinami-

kára és a sínrefelfutás kockázatára is. 

3.1. Törési kritérium

Ahhoz, hogy a törést adott hőmérsék-

leten hozzá lehessen rendelni a hajlí-

tófeszültséghez, a törési kritériumot az 

alábbiak szerint határozzuk meg:

K
Ib

 ≥ K
Ic

 – K
It
  K

Ic.red

2. kép Függőleges ütőterhelés által okozott 

fejrepedés 

3. kép Kerékhibák által okozott fejrepedezés

1. ábra Síntalprepedések normál vágány esetében – alacsony hőmérsékletek (40 °C-kal a feszültségmentes 

érték alatt) és 350 kN ütőterhelés esetén akkor valószínűsíthető a törés 5 mm-es síntalprepedésnél, ha a 

töréssel szembeni ellenállás 40 MPa√m
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Ahol K
It
 a ΔT által meghatározott 

hőterhelésből számított feszültségin-

tenzitás, melyet így számítunk ki:

ΔT = T
n
 – T

mikor is T a jelenlegi, és Tn a semleges 

hőmérséklet és K
Ic
 a töréssel szembe-

ni ellenállás (beleértve a biztonsági té-

nyezőt, a ridegség befolyását stb.).

3.2. A prediktív modell összefoglalása

A három járműves modell legrosszabb 

esetben érvényesülő forgatóköny-

ve esetében (az érintkezéses terhelés 

időbeni lefutása vonatkozásában) a 

hajlítónyomatékot adott ütési terhelési 

nagyságrendre és ágyazati merevség-

re számítjuk ki. A hajlítófeszültségeket 

és vonatkozó feszültségintenzitásokat 

adott repedéshosszokra (síntalp ese-

tében 5, 10, 15 és 20 mm, sínfej eseté-

ben 25, 30, 35 és 40 mm) értelmezzük. 

A hőfeszültségeket és vonatkozó fe-

szültségintenzitásokat két hőmérsék-

letre (jelen esetben ΔT = 20 °C és ΔT = 

40 °C) és adott repedéshosszokra érté-

keljük. A töréssel szembeni ellenállást 

becsüljük (itt 40 MPa√m értékre vettük 

fel), és csökkentjük a hőfeszültség in-

tenzitásával (1. és 2. ábra). 

4. A zajmérések reprodukálha-

tósága

A vasút megítéléséhez nagyban hoz-

zájárul az általa keltett zaj. A jelenleg 

használatos zajfi gyelő rendszerek kü-

lönféle módszerekkel határozzák meg 

a vasúti zajt. A határon áthaladó vasúti 

járművekre fi gyelemmel erősen aján-

lott ezen módszerek európai szinten 

történő harmonizálása. 

A vasúti járművek tanúsítására meg-

határozott szabályok vannak érvény-

ben. A járműveket egy ÁME-nek (át-

járhatósági műszaki előírás) megfelelő 

tesztszakaszon kell mérni, vagyis az 

akusztikai sínegyenetlenség, a füg-

gőleges és oldalirányú vágányromlási 

sebesség (track decay rate, TDR) és az 

időjárási feltételek egyaránt meg kell 

feleljenek az ÁME-határértékeknek. 

Az automata infrastruktúra zajmeg-

figyelő rendszerek esetében nem lé-

teznek még általánosan elfogadott 

szabályok vagy szabványok. A zajmé-

rések reprodukálhatóságának garan-

tálásához pontosan meg kell határoz-

ni a mérőfej előtt lévő pálya és talaj 

feltételeit (akusztikus impedancia) a 

sínegyenetlenség és vágányromlási 

sebesség szempontjából. 

Következésképpen meg kell erősíte-

ni, hogy a pályához képest hová ke-

rüljenek a mérőfejek és a szenzorok 

(5a és 5b kép).

4. kép Vontatás által okozott fejrepedés és head check

2. ábra Síntalprepedések alá nem támasztott aljak esetében – alacsony hőmérsékletek (40 °C-kal a 

feszültségmentes érték alatt) és 290 kN ütőterhelés esetén akkor valószínűsíthető a törés 5 mm-es 

síntalprepedésnél, ha a töréssel szembeni ellenállás 40 MPa√m

2014/1 összerak.indd   272014/1 összerak.indd   27 2014.04.10.   7:552014.04.10.   7:55



28 2014/1 www.innorail.hu

Értékelni kell továbbá az időjárási 

feltételeknek (víz a sínen, hó, szél) a 

zajmérés hitelességére gyakorolt ha-

tását is. 

A cél a jelenleg használt típus teszt-

mé ré sek reprodukálhatóságának 

vizsgálata, valamint az, hogy a mé-

rőállomás mérje az elhaladó vonat 

minden egyes kocsijának zajállapo-

tát. Ezen eredményekből lehet aztán 

általánosan elfogadott módszertant 

kialakítani a zajalapú pályahasználati 

díj meghatározásához.

5. Járműazonosítási szabvány, 

átjárható adatállomány és 

adattovábbítás

A mérőállomások által mért eredmé-

nyek csak akkor bírnak valós érték-

kel, ha hozzárendelhetők egy adott 

járműhöz, tengelyhez vagy kerék-

hez, és az adatokat megfelelő mó-

don lehet továbbítani és cserélni a 

rendszer érintett szereplői között.

Ma nem léteznek még átjárható sza-

bályok a forgalmi szakemberek, a 

mozdonyvezetők, a járműtulajdo-

nosok és mindenekelőtt a pályavas-

utak között a mérési eredmények 

cseréjére. A jövő valószínűleg a pasz-

szív vagy aktív RFID technológiáé 

lesz. A kamerás rendszereknek van-

nak gyengeségei, de különleges kö-

rülmények között jó eredményeket 

tudnak adni. 

Az osztrák vasúthálózatban mind-

kettőt tesztelik próba-mérőállomá-

sokon.

6. HRMS – a jövő

A projekt végén a vasúti mérőállo-

másokat Európában (a HRMS pro-

jekt résztvevőinél) egy HRMS kérdő-

ív segítségével fogjuk összesíteni. Az 

eredményeket zárójelentés formá-

jában fogjuk közzétenni. Ezután a 

feladat az lesz, hogy találjunk szab-

ványosított megoldást az adatok 

mentésére és cseréjére a saját vasúti 

hálózatban, sőt a határon túl is.

Florian Saliger 

Laurent Schmitt 

Wolfgang Zottl 

Felhasznált irodalom:

Elena Kabo, Anders Ekberg, Jens Nielsen & Björn 

Paulsson: HRMS WorkPackage 2: Limit values, 

assessment concepts, In preparation.

CHARMEC/Chalmers University of Technology - 

http://www.charmec.chalmers.se

1. kép Anders Ekberg, Bengt Åkesson & Elena Kabo, 

Wheel/rail rolling contact fatigue -- probe, pre-

dict, prevent, Proceedings of the 9th Internation-

al Conference on Contact Mechanics and Wear 

of Rail/Wheel Systems (CM2012), August 27 – 30, 

Chengdu, China, pp 29–41, 2012

1. és 2. ábra   Elena Kabo, Anders Ekberg, Jens 

Nielsen & Björn Paulsson: HRMS WorkPackage 2: 

Limit values, assessment concepts, In preparation.

Florian Saliger, ÖBB, ALC – Report, ÖBB Docu-

ments, HRMS Project Documents

Laurent Schmitt, UIC, HRMS-questionnaire, HRMS 

Project Documents

5a kép  Az ARGOS rendszer szabályozó állványa     5b kép Acramos mérőfej zajméréshez 
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Az OpenTrack története az 1990-es 

évek közepén kezdődött, amikor a 

zürichi műszaki egyetem (ETH Zürich) 

munkatársai egy úttörő kutatási pro-

jektbe kezdtek: a cél az első olyan szi-

mulációs program kifejlesztése volt, 

amely egyfelől felhasználóbarát, te-

hát használata nem igényel elmélyült 

programozói tudást, másfelől a vas-

útüzem minden fontosabb technoló-

giai folyamatát képes modellezni. 

A számítógépes korszak hajnalán in-

dult tudományos műhelymunka má-

ra egy multinacionális vállalkozás-

sá nőtte ki magát, amely a kutatási 

projekt termékét piac- és verseny-

képes szolgáltatássá fejlesztette. Az 

OpenTrack Railway Technology Ltd. 

néven bejegyzett vállalat szakértői 

hátterét többek között svájci, oszt-

rák, ausztrál és olasz szakértők ad-

ják, kliensei pedig öt kontinens ve-

zető tömegközlekedési operátorai, 

infrastruktúra-fejlesztői és tanács-

adói közül kerülnek ki.

Hogyan működik?

Kétségtelen, hogy az OpenTrack 

mint üzleti vállalkozás sikere első-

sorban magán a terméken múlt. Így 

a program bemutatása érdekében 

az InnoRail megkereste Andreas 

Schöbelt, a cég bécsi irodájának ve-

zetőjét, aki az OpenTrack egyik al-

kotójaként a szakértő szemszögéből 

mutatott rá a program legfontosabb 

jellemzőire. 

„A program virtuális laboratórium-

ként működik: valósághű vasútüze-

met modellezhetünk fi ktív pályahá-

lózaton fiktív gördülőállománnyal, 

majd megvizsgálhatjuk és értékel-

hetjük a vasútüzem fejlesztéseinek 

hatásait. A szimulátor döntéseket 

támogat a vasúti infrastruktúrával 

szemben támasztott követelmények 

meghatározásakor, nyílt vonalak és 

állomások kapacitásvizsgálatakor, 

az optimális járműállomány kialakí-

tásakor, menetrendszerkesztés és 

menetrendek stabilitásvizsgálata 

esetében, biztosítóberendezések és 

jelzési rendszerek tervezésekor, va-

lamint műszaki zavarok és késések 

hálózati szintű modellezésénél – és 

ekkor csak a szoftver legfontosabb 

funkcióit soroltuk fel. 

Az OpenTrack programcsomagot 

a Zürichi Szövetségi Műszaki Egye-

tem Közlekedéstervezési Kutatóinté-

zete fejlesztette. A projekt célja egy 

olyan felhasználóbarát vasúti szimu-

lációs szoftver elkészítése volt, ame-

lyet a legkülönbözőbb számítógépes 

platformokon alkalmazni lehet, és 

a szimuláció révén választ tud adni 

a vasútüzem tervezésekor előkerülő 

problémákra. Az OpenTrack haszná-

latának alapelve egyszerű: a program 

nem optimalizál, hanem a tervezés-

kor azonosított alternatívákat a ké-

sőbbi üzemet modellezve hasonlítja 

össze, könnyen kezelhető eszközt ad-

va a tervező kezébe. 

A szimulátor a vasútüzem összes ele-

mének viselkedését szinkronizáltan 

Öt kontinensen ismert vasúti szimulátor

OpenTrack: a virtuális 
vasútüzem világa

Nem kell csoda a sikerhez, 
pusztán egy program, amely 
egyetlen szimulátorba tömö-
ríti mindazt, amit a vasút-
üzemben modellezni tudunk, 
és egy egyetem, amely támo-
gatja az innovatív kutatási 
eredmények piacra vitelét. Az 
OpenTrack Zürichből indult, 
kilépett a műszaki egyetem 
kapuin, és ma már öt konti-
nensen használják vasútüze-
mi szimulációkhoz.

1. kép
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modellezi; a megadott menetrend 

alapján a felhasználó által defi niált pá-

lyahálózat és a gördülőállomány para-

métereit fi gyelembe véve számítja ki a 

fiktív rendszer jellemzőit. A program 

alkalmas új menetrendek megbízha-

tóságának vizsgálatára, hosszú távú 

infrastruktúra-fejlesztési programok 

hasznainak elemzésére, illetve vizsgál-

hatjuk a járműállomány cseréjének ha-

tásait is, hogy csak a leggyakoribb al-

kalmazási területeket említsük.

A program bemeneti oldalán három 

modul található: a járműállomány, az 

infrastruktúra és a menetrend jellem-

zőit adatbázisokban rögzíti a szoftver. 

Ezeket az adatokat a későbbiekben 

különböző szimulációs feladatokban 

alkalmazhatjuk – nagyobb pályahá-

lózat jellemzőit tárolva például az 

egyedi beavatkozások hatásait azok 

közvetlen közelében, illetve a rend-

szer egészére vetítve is vizsgálhatja a 

felhasználó (1. ábra).

Felhasználóbarát a program, ami külö-

nösen a vágányhálózat meghatározá-

sánál fontos: egy grafi kus felület teszi 

átláthatóvá és könnyen kezelhetővé 

a vizsgált állomási infrastruktúrát; na-

gyobb vágányhálózatok bevitele sem 

idegölő feladat (2. ábra). Az egyes pá-

lyaszakaszok kvantitatív paramétereit 

(pl. emelkedési szögek) a grafi kus ele-

mekhez rendelt párbeszédpaneleken 

adhatjuk meg. A fejlesztők tervei sze-

rint a közeljövőben RailML adatfájlok 

közvetlen importálására is alkalmas 

lesz a program, tehát a korábban, más 

ismert programcsomagokkal elkészí-

tett helyszínrajzokat néhány kattin-

tással az OpenTrack adatbázisába kon-

vertálhatjuk.

A menetrendi adatok bevitelére űrla-

pokat kínál az OpenTrack, amelyek ki-

alakításánál szintén a gyors és köny-

nyed adatbevitel volt az elsődleges 

szempont. A fejlesztők olyan intelli-

gens algoritmusokat (shortcutokat, 

azaz rövidítéseket) építettek a rend-

Andreas Schöbel

OpenTrack 

Railway Technology GmbH

andreas.schoebel@tuwien.ac.at

1. ábra Modulstruktúra

2. ábra Olten, helyszínrajz

3. ábra Menetrend, képernyőkép
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szerbe, amelyekkel felgyorsul és ha-

tékonyabbá tehető a menetrend rög-

zítése (3. ábra). Példaként említhetjük, 

hogy a programot előkészítették az 

ütemes menetrendi struktúrák fel-

ismerésére és hatékony kezelésére. 

A menetrendi adatbázis esetében 

már jelenleg is közvetlenül importál-

hatók RailML adatfájlok, így az elter-

jedt menetrendtervező szoftverek 

kimeneteit azonnal tesztelhetjük az 

OpenTrackben.

Ha már rendelkezésünkre áll a vágány-

hálózat és a menetrend is, a szimuláció 

futtatásához a felhasználónak pusztán 

ki kell jelölnie az adatbázisban fellel-

hető járműveket, a vizsgálandó pálya-

szakaszokat és állomásokat, valamint 

a tesztelendő menetrendi ciklust. Ezt 

követően számtalan beállítással fi-

nomíthatjuk a szimuláció pontossá-

gát, illetve a megjelenítés módját. Az 

OpenTrack szinkronizáltan kezeli a 

folytonos és diszkrét szimulációs fo-

lyamatokat, tehát a járművek mozgása 

és az ehhez kapcsolódó forgalomirá-

nyítási feladatok, jelző- és biztosítóbe-

rendezési folyamatok szimulációja a 

menetrendi vázhoz kapcsolódva, valós 

időszámítás mellett zajlanak le. Animá-

ciós módban folyamatosan követhet-

jük a vonatok mozgását, valamint a jel-

zők és kitérők állását, de lehetőségünk 

van arra is, hogy azonnal a szimuláció 

statisztikáit elemezzük.

Külön fi gyelmet fordítottak a fejlesztők 

a jelző- és biztosítóberendezések mo-

dellezésére. 

A szimuláció során a járművek a bizto-

sítóberendezési modul kimeneti érté-

kei, azaz fi ktív jelzésképek alapján köz-

lekednek. Így az egyes pályaszakaszok 

foglaltsága, a jelzésképek megváltoz-

tatásának időszükséglete és a járműve-

zető reakciója tiltó vagy korlátozó jel-

zések esetén éppúgy részét képezik a 

szimulációnak, és befolyásolják a vizs-

gált vasútüzem teljesítménymutatóit. 

Az OpenTracket felkészítették a hagyo-

mányos, jelfogós biztosítóberendezé-

sektől kezdve az ETCS mozgóblokkos 

szintjéig a legkülönbözőbb rendsze-

rekre; ezáltal a program alkalmas a biz-

tosítóberendezési fejlesztések hatásai-

nak értékelésére is, fi gyelembe véve az 

érintett pályaszakasz vagy állomások 

egyedi jellemzőit.

A járművek mozgásának alapját a jár-

műdinamikában megszokott moz-

gásegyenletek jelentik, ahol a gördü-

lőállomány fi zikai jellemzői és a pálya 

geometriája is befolyásoló tényezők 

(4. ábra). A szerelvények kinematikai 

paramétereit, azaz a sebesség, a gyor-

sulás és a megtett távolság változá-

sát folyamatosan rögzíti a szimulátor. 

Objektumorientált nyelven íródott a 

program, ami az adattípusok, megjele-

nítési formátumok és specifi kációk szé-

les választékát adja a felhasználó kezébe. 

A szimulációt követően a rögzített ada-

tok értékelésére számtalan módszer-

tant kínál az OpenTrack. A grafi kus for-

mában megjelenített járműadatoktól 

kezdve a pályahálózat teljesítményét 

összesítő statisztikákig válogathatunk 

az aktuális feladatnak leginkább meg-

felelő kimenetek közül (5. ábra).”

Másodpercek alatt modellezhetjük a 

teljes vasútüzemet, ami a szimuláció 

4. ábra Jármű, képernyőkép

5. ábra Út-idő jelzéskép
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legnagyobb előnye, hiszen a tervezés 

során megcélzott ideális kialakítást ite-

ratív úton, a bemeneti adatok folya-

matos finomhangolásával érhetjük el. 

Egyes esetekben éppen véletlenszerű 

bemeneti értékekkel érdemes több szi-

mulációt lefuttatni, ezzel tesztelve pél-

dául a menetrend stabilitását, a késések 

továbbgyűrűzését a vasúthálózaton.

Ahol az OpenTrack 

már bizonyított

Ugyan egy egyetem kutatási projekt-

jének keretében indult a fejlesztése, 

ám az OpenTrack hamar átlépte az aka-

démia falait, és igazi sikerét nem a tu-

dományos világ berkein belül érte el, 

hanem a közlekedésszervezés és inf-

rastruktúra-fejlesztés területén. A prog-

ramot 1999-ben dobták piacra, ami el-

sősorban a svájci vasúti szektorban való 

áttörést jelentette. Nem meglepő, hogy 

a vasútvállalatok közül elsőként a Sváj-

ci Szövetségi Vasút, az SBB alkalmazta a 

szimulátort gyakorlati feladatok megol-

dására (1. kép). Svájc meglehetősen szí-

nes vasúti szektora napjainkig fontos 

piaca maradt az OpenTracknek: a 2000-

es évek folyamán a Rhätische Bahn, a 

BLS és a tanácsadói szférában jól ismert 

SMA is az OpenTrack szolgáltatásait vá-

lasztotta (2. kép).

A hazai pályát elhagyva először Euró-

pán belül hódított a szimulátor, többek 

között a portugál, a német, a finn, az 

északír, a holland, az olasz, a cseh, majd 

a közelmúltban a francia állami vasúti 

infrastruktúra-kezelő is partnerségre 

lépett a svájciakkal. Nemcsak a nagy-

vasúton, hanem a városi közlekedés-

ben is nagy népszerűségnek örvend 

a program: a belga De Lijn, a párizsi 

RATP, a barcelonai FGC és a Transport 

for London is az OpenTrack szimuláto-

rával tervezi a vasútüzemet. Rendkívül 

korán, a piacra lépést követő harmadik 

évben már egy Európán kívüli szerep-

lő, Adelaide város közlekedésszervező-

je is csatlakozott a felhasználók táborá-

hoz, ezzel Ausztráliában is megvetette 

lábát a svájci vállalkozás. 

Az első sikereket követően világszer-

te növekvő ismertségre tett szert az 

OpenTrack, a kliensek között olyan eg-

zotikus cégeket is találunk, mint az új-

zélandi vasútvállalat vagy a chilei San-

tiago, az argentin Buenos Aires, a kínai 

Kanton, Peking és Sencsen metróüze-

meltetője. A program nagysebessé-

gű vasúti közlekedés szimulációjára is 

alkalmas, ennek köszönhetően töb-

bek között az új holland vasútvonal, 

a HSL Zuid és a tajvani nagysebessé-

gű vasút üzemének tervezésekor is az 

OpenTrack lett a befutó.

Esettanulmány: a Fertővidéki 

HÉV szolgálatában

Hogyan működik az OpenTrack a gya-

korlatban? A program egyik legsikere-

sebb alkalmazására éppen a magyar-

osztrák Fertővidéki HÉV (Ausztriában 

Neusiedler Seebahn) Nezsider (Neusield 

am See) és Pomogy (Pamhagen) kö-

zötti szakaszának fejlesztésekor került 

sor. Andreas Schöbel az InnoRail kér-

désére elárult néhány kulisszatitkot az 

OpenTrackkel szerzett fertővidéki ta-

pasztalatokról.

„A Fertővidéki HÉV használói elsősor-

ban bécsi ingázók, így a közelmúlt-

ban lezajlott infrastruktúra-fejlesztés 

célja a pályasebesség növelése és a 

menetidő csökkentése volt Parndorf 

irányában. A beavatkozási pontok ki-

választásakor az OpenTrackkel model-

lezték a tervezők az egyes fejlesztési 

2. kép
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forgatókönyvek esetén megvalósuló 

vasútüzemet és az új me netrendek 

megbízhatóságát. A vasútvonal to-

pológiája és az állomások kialakítá-

sa alapján Bad Neusiedl, Mönchhof-

Halbturn, Frauenkirchen, St. Andrä 

am Zicksee, Wallern és Pomogy állo-

másokon keresztezhetnek a vonatok. 

A vizsgálat első lépésében, az állapot-

felmérés jegyében a fejlesztés előtti 

pályahálózat menetrendi tartalékait 

elemezték a szimulátorral.

A vasútvonal grafikus menetrendjé-

ről leolvasható, hogy a hajnali, illetve 

késő esti órákban nincsenek keresz-

tek, mivel a munkaidő kezdetekor csak 

Nezsider, este pedig kizárólag Pomogy 

irányába közlekednek vonatok. Hamar 

kiderült, hogy a vonal szűk kereszt-

metszete a Bad Neusiedl és Mönchhof-

Halbturn közötti szakasz, ahol az 

egyvágányú pályán létesített megál-

lóhelyeken vonatok keresztezésére 

nincs lehetőség – ez az elsődleges gát-

ja a harmincperces ütemes menetrend 

megvalósításának mindkét irányban.

Ezt követően a tervezett fejleszté-

sek révén megvalósuló pályasebes-

ség-növekedés hatásait vizsgálták 

az OpenTrack segítségével. Míg a ko-

rábbi menetrendben St. Andrä am 

Zickseeben kereszteztek a vonatok, a 

nezsideri érkezési időpontok megtar-

tása érdekében a szimuláció kimeneti 

adatai szerint Wallernbe kellett áthe-

lyezni a vonattalálkozásokat (6. ábra).

A pályasebességet növelő beavatko-

zások révén a személyvonatok me-

netideje a vonal két végpontja között 

öt perccel rövidült. Szintén ötperces 

időmegtakarítást lehetett volna elér-

ni olyan regionális vonatok indításá-

val, amelyek nem állnak meg a vonal 

összes megállóhelyén. Így Pomogy és 

Nezsider között a korábbi 38 percről 28 

percre csökkenhetett az utasok vona-

ton töltött ideje. Az OpenTrackkel vég-

zett szimulációra támaszkodva szintén 

tesztelték a rendszeres vonatkereszte-

ket bonyolító állomások kitérőinek cse-

réjét, amely további időmegtakarítást 

eredményezett.”

Hogyan tovább?

Ma sem állt meg az OpenTrack fejlesz-

tése. A piaci szereplők mellett a tudo-

mány berkein belül is aktív partneri 

hálózatot tart fenn a cég, amely Euró-

pa vezető egyetemei, például a delfti, 

drezdai és bécsi műszaki egyetemek 

mellett budapesti és győri közleke-

dési tanszékekkel is kapcsolatot tart. 

A fej lesztések elsődleges célja a kom-

patibilitás javítása, azaz olyan modulok 

előállítása, amelyekkel újabb országok-

ban, más vasútüzemekben is alkalmaz-

hatóvá válik a program. 

Az OpenTrack csapata nem csak mű-

szaki szempontból mutat példát a 

vasútüzemmel és vasúti informatiká-

val foglalkozó tudományos világnak, 

hiszen egy kutatási projektből a ma-

gánszférában is életképes terméket 

faragtak. A sikerben persze hatalmas 

szerepe volt az ETH Zürich spin-off  vál-

lalatokat támogató politikájának; az 

egyetem elkötelezett a kutatási ered-

mények piacra vitelének segítésében. 

Ez egyfelől új munkahelyeket teremt, 

másfelől pedig az egyetemen tartja 

az ambiciózus fi atal tehetségeket, akik 

számára az önálló vállalkozás lehetősé-

ge komoly vonzerőt jelent.

I. M.

6. ábra Grafi kus menetrend
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Ütemes menetrend készült a kör-IC-k 

által járt út egy szakaszára, valamint 

a Cegléd–Szeged-vasútvonalra az-

zal a céllal, hogy a menetrend fenn-

tartásához szükséges legfontosabb 

pályajellemzők meghatározhatók le-

gyenek. Ez a cikk csak az érintett IC 

vonatok menetrendjével foglalkozik, 

egyéb vonatok (pl. gyors, teher stb.) 

nem képezik vizsgálat tárgyát.

1. Az ütemes menetrend alapjai 

és céljai

A vasúti személyszállítás elsődleges 

célja az utazási igények legjobb kielé-

gítése, természetesen a pénzügyi le-

hetőségek fi gyelembevételével. 

Az ütemes menetrend egyik alapja, 

hogy a vonatoknak találkozási helye-

ket jelölnek ki. Először a mellékvona-

lakról és a fővonal(ak)ról érkeznek be 

a helyi személyvonatok, amelyeknek 

ez az állomás általában a végállomá-

suk. Ezt követően érkezik a fővonalról 

az IC vonat, amely rövid tartózkodás 

után továbbindul. Az átszállást kö-

vetően a helyi személyvonatok visz-

szaindulnak a mellékvonalra, illetve a 

fővonalra. Ez a menetrendi struktúra 

kiváló átszállási lehetőségeket bizto-

sít egyrészt a mellékvonali járatokról 

a fővonalra, másrészt az IC vonatokról 

a fővonalon közlekedő helyi személy-

vonatokra olyan célállomás felé, ahol 

az IC-k nem állnak meg. 

Az ütemes menetrend általában egy- 

vagy kétórás ütemben ismétlődik. 

Minden ütemben ugyanazok az át-

szállási lehetőségek adottak. Elővá-

rosi forgalomban egy ütemen belül 

természetesen több járat is lehet, így 

a menetrend 15 vagy 30 perces alapú 

is lehet, vagy esetleg ettől eltérő. Az 

ütemes menetrend másik jellemzője, 

hogy a vonatok minden ütemen belül 

az órának ugyanabban a percében in-

dulnak. A tapasztalatok alapján az uta-

sok kedvelik az ütemes menetrendet. 

A vasútvonalak fejlesztése kapcsán a 

legfontosabb felmerülő kérdések:

• mennyi legyen a fejlesztési sebesség, 

• hol legyen a személyszállító vona-

tok találkozási pontja,

Az utazási igények kielégítése optimális ütemes menetrenddel

Menetrendalapú 
infrastruktúra-fejlesztés
Optimális integrált ütemes menetrend elkészítésével meghatá-
rozhatók a vasúti infrastruktúra fejlesztésének legfontosabb 
paraméterei, így például a vonatok találkozási pontjai, a pálya-
sebesség stb. Egyvágányú vonalakon meghatározhatók a vona-
tok keresztezési pontjai is. Jelen publikáció az ütemes menet-
rend alkalmazásával foglalkozik. 

1. ábra:  Az IC vonatok grafi kus menetrendje a Cegléd–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Füzesabony-szakaszon
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• egyvágányú vonalak esetében hol 

legyenek a keresztezési pontok.

Optimális ütemes menetrend segít-

ségével választ kaphatunk a kérdé-

sekre. Először a vonatok találkozási 

pontjait kell kijelölni. Ezekből megha-

tározható a vonatok sebessége, amit 

természetesen ellenőrizni kell, hogy 

gazdaságilag elérhető-e. Egyvágányú 

vonalak esetében meghatározhatók 

a keresztezési pontok, adott esetben 

hol lehet indokolt a vonal részleges 

kétvágányúsítása.

2. A vizsgált vasútvonalak

2.1. A vizsgált vonalszakaszok mű-

szaki ismertetése

A vizsgálat céljára a kör-IC-k által járt 

vo na lak ból a Cegléd–Debrecen–

Nyír egy há za–Miskolc–Füzesabony-

vo nal szakaszt, valamint a Cegléd–

Szeged-vasútvonalat választottam. 

Mindkét vonal része a TEN-T háló-

zatnak, és a legnagyobb személy-

forgalmú vonalaink közé tartoznak. 

A kör-IC-k kétóránkénti periódusban 

közlekednek a Budapest-Nyugati–

Cegléd–Nyíregyháza–Miskolc–Buda-

pest-Keleti pu. útvonalon. A köz-

ben ső órákban IC vonatok járnak 

Bu da pest–Záhony, illetve Budapest–

Sá tor aljaújhely viszonylatban. Ceg-

léden jelentős az átszálló forgalom 

Sze ged felől Debrecen irányába. Fü-

zes   a bony szintén jelentős átszállási 

forgalmat bonyolít le.

A Budapest–Debrecen- és a Buda-

pest–Miskolc-vonalak kétvágányúak, 

kivételt képez a Mezőzombor–Nyír-

egyháza-szakasz, amely egyvágányú. 

A Cegléd–Szeged-vonal alapjában 

véve egyvágányú, a vonal mindössze 

Városföld és Kiskunfélegyháza között, 

13 km hosszon kétvágányú, de csak 

az egyik vágányon 120 km/h a pálya-

sebesség, a másikon 100 km/h.

Cegléd és Szolnok között 2005–2007 

között építették át a pályát, Szajol–

Püspökladány között jelenleg van 

folyamatban az átépítés, és remél-

hetőleg a közeljövőben a Püspökla-

dány–Debrecen közötti vonalszakasz 

felújítására is sor kerül. A kiépítési se-

besség 160 km/h. A Cegléd–Kiskun-

félegyháza-vonalszakasz felújítása 

2003–2005 között megtörtént, a ki-

építési sebesség 120 km/h. 

A Püspökladány–Nyíregyháza–Mis-

kolc–Füzesabony-, valamint a Kiskun-

félegyháza–Szeged-vonalszakaszokat 

napjainkig nem építették át, a fel-

építmény korossága majdnem végig 

meghaladja a 35-40 évet, de van, ahol 

a 45 évet is.

2.2. Fejlesztési célok

A fontosabb fejlesztési célok:

• Törekedni kell arra, hogy a vonatok 

találkozási helyei Szolnokon, Deb-

recenben, Nyíregyházán, Miskolcon 

és Füzesabonyban legyenek.

• Cegléden jó átszállási lehetőséget 

kell biztosítani. 

• Célszerű megtartani Kiskunfélegy-

házán a vonatok keresztezését.

• A már felújított szakaszokon a ki-

építési sebességet meg kell tarta-

ni. Ez Cegléd–Püspökladány között 

160 km/h, Cegléd–Kiskunfélegyhá-

za között 120 km/h.

A még fel nem újított szakaszokon 

160 km/h leendő pályasebességet 

feltételeztem. A Budapest-Nyugati 

pu.–Cegléd-vonalon megtartottam 

a 30 perces időeltérést a szegedi és 

debreceni IC vonatok között.

A távlati fejlesztéseknél az alábbi 

geometriai jellegű sebességkorláto-

zásokat vettem fi gyelembe: 

Dr. Liegner Nándor, PhD

egyetemi docens

BME Út- és

Vasútépítési Tanszék

E-mail: liegner@uvt.bme.hu

1. táblázat: Az IC vonatok tervezett menetrendje a Cegléd–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–

  Füzesabony-szakaszon

Szelvény Távolság [km] Szolgálati hely Érkezés Indulás Menetidő [min] Tartalékidő [min] Sebességcsoport

 727 0 Cegléd 12:16 12:17  8 140/160

 1013 28,6 Szolnok 12:31 12:32 14 

 1786 77,3 Püspökladány 13:07 13:08 35 

 2026 24,0 Hajdúszoboszló 13:19 13:20 11 

 2222 19,6 Debrecen 13:30 13:33 10 

 2703 48,1 Nyíregyháza 13:57 14:00 24 4

 0 3,2 Nyíregyháza északi kitérő — 14:03 3 5 100/120

 2432 23,0 Rakamaz  14:15 12  110/120

 2373 5,9 Tokaj 14:20 14:21 5  100/100

 2311 6,2 Tarcal — 14:26 5 

 2198 11,3 Szerencs 14:32 14:33 6  110/120

 1818 38,0 Miskolc-Tiszai 14:56 15:00 23  

 1248 57,0 Füzesabony 15:27 15:28 27 4 140/160

2014/1 összerak.indd   352014/1 összerak.indd   35 2014.04.10.   7:552014.04.10.   7:55



36 2014/1 www.innorail.hu

PÁLYA

• Szolnok térségében 120 km/h 5 km 

hosszban,

• Nyíregyháza és Északi kitérő között 

120 km/h,

• Rakamaztól Tarcalig 100 km/h 

mintegy 13 km hosszon,

• Szeged rendező és Szeged között 

80 km/h.

A menetrendi stabilitás érdekében 

tartalékidő beépítése szükséges a vo-

natok menettartamába. A késések és 

menetrendi zavartatások csak akkor 

tudnak feloldódni, ha a menetrend-

ben kellő mennyiségű tartalékidő 

van. Ez úgy érhető el, hogy a vonatok 

alapsebessége kisebb, mint a pálya-

sebesség, ebből kifolyólag 140 km/h 

sebességet vettem alapul Ceglédtől 

Debrecenen át Nyíregyházáig, Mis-

kolctól Füzesabonyig, valamint Kis-

kunfélegyházától Szeged rendezőig.

Ezeken a vonalszakaszokon 140/160 

km/h a vonatok sebességcsoportja, 

míg Ceglédtől Kiskunfélegyházáig 

110/120 km/h.

A tartózkodás Debrecenben és Nyíregy-

házán 3 perc, Miskolcon 4, illetve 5 perc, 

Kecskeméten 2 perc, ami csak csúcs-

időben, pl. péntek és vasárnap délután 

szükséges teljes mértékben. Más ese-

tekben az utascseréhez ennél lényege-

sen rövidebb idő is elég, a különbözet a 

menetrendi stabilitást szolgálja.

3. Az IC vonatok számára java-

solt menetrend

Az IC vonatok számára a Cegléd–Deb-

recen–Miskolc–Füzesabony-vo nal sza-

kasz ra kidolgozott menetrendet gra-

fikusan az 1. ábra, nu me rikusan az 1. 

táblázat szemlélteti. A Cegléd–Szeged-

vonalra kidolgozott IC menetrend a 2. 

ábrán és a 2. táblázatban látható. 

A menetrendbe az alábbi tartalékidők 

épültek be:

• Ceglédtől Debrecenig 8 perc,

• Debrecentől Nyíregyházáig 4 perc,

• Nyíregyházától Miskolcig 5 perc,

• Miskolctól Füzesabonyig 4 perc,

• Ceglédtől Kiskunfélegyházáig 4 perc,

• Kiskunfélegyházától Szeged-Ren de-

ző ig 4 perc.

A kidolgozott menetrendi struktú-

ra az alábbi fő elemeket tartalmazza 

a Cegléd–Debrecen–Miskolc–Füzes-

abony-vonalszakaszon:

• Cegléden 10 percre nőtt az átszállási 

idő a jelenlegihez viszonyítva a Sze-

ged–Debrecen-sarokforgalomban. 

Több a tartalékidő. Ha a csatlakozó 

vonat késik, kisebb mértékben fogja 

befolyásolni a rá várakozó vonatot.

• Szolnokon 8 perc különbséggel ér-

kezik a páros és a páratlan IC vonat. 

Ez kismértékben eltolt póknak te-

kinthető.

• Debrecenbe a vonatok Nyíregyhá-

za felől minden óra 22. percében, 

Szolnok felől minden óra 30. per-

cében érkeznek, a pók 8 perccel 

el van tolva. Cegléd és Debrecen 

között a vonatok menetrendjébe 

8 perc tartalékidő van beépítve. 

A pók szempontjából kedvezőbb 

lenne, ha az IC vonatok egyidejű-

leg érkeznének, tehát a Cegléd fe-

lé közlekedő vonat 4 perccel később 

indulna, az onnan érkező 4 perccel 

korábban jönne. Ebben az esetben a 

tartalékidőt Cegléd és Debrecen kö-

zött – a 150 km távolságon – mind-

össze 4 percre kellene csökkente-

ni, ami a zavartatásokat jelentősen 

megnövelné, a menetrend rendkí-

vül nehezen lenne tartható. 

• Nyíregyházán egyidejűleg tartóz-

kodnak az IC vonatok. Debrecen és 

Nyíregyháza között – 48 km távolsá-

gon – 4 perc tartalékidő lett beépít-

ve. A vonatok tartózkodása 3 perc 

mindkét állomáson. 

• Nyíregyháza és Szerencs között 

kétóránkénti ütemben közlekednek 

az IC vonatok, ezért minden máso-

2. táblázat: Az IC vonatok tervezett menetrendje a Cegléd–Szeged-vonalon

Szelvény Távolság [km] Szolgálati hely Érkezés Indulás Menetidő [min] Tartalékidő [min] Sebességcsoport

 0 0 Cegléd 12:46 12:48  3 110/120

 18 1,8 Nyársapáti elágazás — 12:50 2 

 104 8,6 Nyársapát — 12:55 5 

 177 7,3 Nagykőrös 12:59 13:00 4 

 325 14,8 Kecskemét 13:10 13:12 10 

 348 2,3 Városföldi elágazás — 13:14 2 1 

 579 23,1 Kiskunfélegyháza 13:27 13:29 13 

 600 2,1 opcionális forgalmi kitérő — 13:31 2 4 140/160

 867 26,7 Kistelek 13:43 13:44 12 

 1105 23,8 Kiskundorozsma — 13:55 11 

 1143 3,8 1143 szelvény — 13:57 2 

 1158 1,5 Szeged-Rendező — 13:58 1 1 

 1179 2,1 Szeged 14:01  3  80/100
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dik menetvonal szaggatott vonallal 

van jelölve. 

• Nyíregyházáról Miskolc felé a vo-

natok egész órában indulnak, míg 

az ellenpárjuk csak 5 perccel koráb-

ban érkezik. Mivel Nyíregyháza és 

Mezőzombor között egyvágányú a 

vonal, ha a Miskolc felől érkező vonat 

5 percnél többet késik, a Miskolc felé 

kiinduló vonatnak késést fog okozni. 

A menetrendi stabilitás érdekében 

javasolható a második vágány meg-

építése legalább Nyíregyháza-Északi 

kitérőig (3 km), de inkább Görögszál-

lásig (16 km). 

• Miskolcon és Füzesabonyban a me-

netrendben feltüntetettek alapján 

lehet a vonatok találkozását megol-

dani. A távolság 57 km, a menetvonal 

sebességcsoportja 140/160 km/h. 

• Nyíregyháza és Miskolc között a 

távolság 88 km, ebből kifolyólag 

a 110/120 km/h sebességcsoport 

és 120 km/h pályasebesség ele-

gendő az érkezések és indulások 

betartásához. Az így beépített 

tartalékidő 5 perc. Nagyobb me-

netrendi stabilitás érhető el, ha a 

pályasebesség bizonyos szakaszo-

kon 160 km/h, azonban ennek in-

dokoltsága részletesebb menet-

rendi modellezést igényel.

Menetrendi javaslat a Cegléd–Szeged-

vonalra:

• Az IC vonatok Nagykőrös és Nyárs-

apát között keresztezik egymást, in-

dokolt a második vágány megépíté-

se Nyársapát és Nagykőrös között, 

de a nagyobb menetrendi stabilitás 

érdekében Cegléd és Nagykőrös kö-

zött javasolható a kétvágányúsítás.

• A következő keresztezési pont Kis-

kunfélegyházán van, ez 110/120-as 

menetvonallal és 120 km/h pálya-

sebességgel tartható. Cegléd és Kis-

kunfélegyháza között nem indokolt 

a 160 km/h pályasebesség a javasolt 

menetrendi struktúra mellett. 

• Kiskunfélegyházáról a páros IC vo-

natok minden óra 29. percében in-

dulnak Szeged felé, a páratlanok 

25-kor érkeznek, a tartalékidő 4 

perc. Kiskunfélegyháza és Szeged-

Rendező között a sebességcsoport 

140/160 km/h. A következő elmé-

leti keresztezési pont az 1143 szel-

vényben adódik. Kiskundorozsmán 

a vonatok áthaladása között csak 

4 perc a különbség. Második vá-

gány építése indokolt Szeged-

Rendezőtől Kiskundorozsmáig, de 

a nagyobb menetrendi stabilitás 

érdekében további 2-4 km-en, to-

vább Szatymaz felé.

4. Összegzés

A kidolgozott menetrend alapján a kö-

vetkező konklúziók vonhatók le:

• Megoldható az IC vonatok találkozá-

sa – pókja – Szolnokon, Debrecen-

ben, Nyíregyházán, Miskolcon és Fü-

zesabonyban.

• Cegléden jó átszállási lehetőség biz-

tosítható.

• 140/160 km/h sebességcsoport és 

160 km/h pályasebesség indokolt 

Cegléd–Debrecen–Nyíregyháza és 

Miskolc–Füzesabony között.

• 110/120 km/h sebességcsoport és 

a jelenlegi 120 km/h pályasebes-

ség elegendő Nyíregyháza és Mis-

kolc között. Nyíregyházától Görög-

szállásig második vágány építése 

javasolható a menetrendi stabili-

tás érdekében.

• Cegléd és Kiskunfélegyháza között 

a jelenlegi 120 km/h pályasebesség 

megtartása elegendő. 

• Kiskunfélegyháza és Szeged-Ren de-

ző között 160 km/h pályasebesség 

javasolható.

• Második vágány építése indokolt 

Nyársapát és Nagykőrös, valamint 

Kiskundorozsma és Szeged-Ren de-

ző között.

Összefoglalásként megállapítható, 

hogy hatékony és magas szolgáltatá-

si szintet nyújtó ütemes menetrend 

dolgozható ki a bemutatott megol-

dás alapján Cegléd–Debrecen–Nyír-

egyháza, Füzesabony–Miskolc és 

Kiskunfélegyháza–Szeged-Rendező 

között 160 km/h pá lya se bes ség-

gel, valamint Nyíregyháza–Miskolc 

és Cegléd–Kiskunfélegyháza között 

a jelenlegi 120 km/h pályasebesség 

megtartásával.

Dr. Liegner Nándor, PhD

Felhasznált irodalom:

[1] A MÁV Zrt. grafi kus menetrendjei az érintett vo-

nalakon

[2] A MÁV Zrt. szolgálati menetrendjei az érintett 

vonalakon

2. ábra: Az IC vonatok grafi kus menetrendje a Cegléd–Szeged-vonalon
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Magyarországon az UIC 60-as sínrend-

szer alkalmazása mellett 600 m ívsugár 

alatt kötelező kiegészítő intézkedések-

re van szükség, hogy az ágyazat a vá-

gányban a semleges hőmérséklethez 

képest ±50 oC hőmérséklet-változás [1] 

hatására fellépő feszültségeknek ellen 

tudjon állni.

Az idők során Magyarországon több 

különböző megoldás is született a 

problémára, ezeknek más-más előnye, 

illetve hátránya van:

• Ágyazatváll felpúpozása: Alkalmazá-

sa igen elterjedt, rendkívül költ ség-

ha té kony, azonban hatása erősen 

limitált. Javítása, illetve a vágány sza-

bályzása problémamentes

• Biztonsági sapka: Ez egy a betonaljra 

csavarozott fémlemezt jelent, mely-

nek síkja merőleges a betonaljra, 

mely így továbbítja a vágányra me-

rőleges erőket. Hátránya, hogy igen 

költséges, felhelyezése körülményes, 

ugyanígy a szabályzása is nehézkes.

• Ágyazat ragasztása: A vágánnyal 

párhuzamosan, a betonaljaktól 5 cm-

re egy kb. 25x40 cm keresztmetsze-

tű gerendát ragasztanak össze a zú-

zottkő ágyazatból úgy, hogy a víz-

elvezető képesség ne változzon. 

Előnye a biztonsági sapkához képest 

sokkal kedvezőbb ára, egyszerűbb 

kivitelezése, hátránya, hogy komo-

lyabb szabályozásnál újra el kell vé-

gezni, illetve az esetleges hosszú tá-

vú stabilitási problémák.

• Y aljak: A különleges, Y alakú acél-

aljak nagy keretmerevséget és ke-

resztirányú stabilitást adnak a vá-

gánynak, ezáltal lehetővé téve a 

nagyon kis sugarú ívekben történő 

alkalmazást. Hátránya, hogy bor-

zasztóan költséges, és a normál vá-

gányrendszerektől eltérő felépítése 

fenntartási problémákat vetít előre, 

kialakítása és kis súlya miatt függő-

leges stabilitása gyenge.

Az utóbbi időben a legelterjedtebb 

módszer a hézagnélküli vágányok 

kis sugarú ívének stabilizálására az 

ágyazatragasztásos technika. Azon-

ban bizonyos esetekben problémák 

merültek fel. A betonalj és a ragasz-

tott gerenda között rés jelent meg 

az ágyazatban, és a ragasztott geren-

da mellett lesúvadt a zúzottkő. Mint 

majd a továbbiakban megmutatjuk, a 

ragasztásos módszer ellenállása meg-

felelő, azonban nagyon hibaérzékeny, 

a módszer rosszul viseli az esetlege-

sen előforduló hibákat.

A fenti megoldásoknak mind van te-

hát egy nagy hátránya: általában 

költségesek, illetve a normál vágány-

hoz képest plusz beavatkozást igé-

nyelnek, ami viszont a fenntartás 

A hézagnélküli vágányok általánossá válása továbbra is kihíváso-
kat jelent a kis sugarú ívekben. Az összehegesztett sínekben 
hőmérséklet és az elhaladó szerelvény hatására megjelenő hatal-
mas feszültségeket az ágyazatnak kell megtartania. Hosszirány-
ban ez általában nem jelent problémát, kis sugarú ívekben 
viszont a sima ágyazat oldalirányú ellenállása nem elegendő. 

Új betonaljtípus hézagnélküli vágány kivetődésbiztonságának növelésére

A recézés növeli a betonalj 
keresztirányú ellenállását

1.ábra: A recézett aljú betonaljak talpa. Felül a fűrészfog, alatta a rombuszos és legalul a hagyományos
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vasúti ágyazatban használt, egyébként 

éles élű köveket úgy szimuláltuk, hogy 

egy nagyobb gömbhöz véletlensze-

rűen hozzáragasztunk négy másik ki-

sebb félgömböt, hogy növeljük a gör-

dülési ellenállásukat.

A szimuláció megvalósításához a 

LAMMPS [3] diszkrét elem szimulá-

ciós csomag módosított változatát 

használtuk [4].

A szimuláció során a következőkép-

pen építettünk fel egy tesztszakaszt: 

Az ágyazat egy apró kavicsos szilárd 

rétegen fekszik. Egy betonaljközt szi-

muláltunk periodikus határfeltétellel, 

ez, mint majd látni fogjuk, igen elő-

nyös volt a ragasztás szimulálásánál, 

hiszen az így valóban úgy viselkedik, 

mint egy hosszú gerenda. Erre került 

az 57 cm vastag, a megfelelő 25/65 

szemcsehatárú kőréteg. A betonaljat 

apró kavicsokból építettük fel, és hosz-

sza az eredeti 2,42 m helyett a szimulá-

ció felgyorsítása végett mindössze 1 m 

volt, ezt majd fi gyelembe kell venni az 

eredmények kiértékelésénél. 

A szimuláció során próbáltuk követni a 

vágányépítési folyamatokat. Először a 

köveket rászórtuk a szilárd rétegre. Ez-

után behelyeztük a betonaljat, majd az 

ágyazatot óvatos rázással jól összetö-

mörítettük. A rézsű kialakítása kivágás-

sal történt, dőlésszöge 1:2, azaz a való-

ságban alkalmazottnál laposabb. Ezzel 

Dr. Török János

docens, BME 

Elméleti Fizika Tanszék, 

torok@phy.bme.hu

Halmai László

okl. közlekedésépítő mérnök

Vasútépítők Kft., 

laszlo.halmai64@gmail.com

Fejér István

műszaki igazgató, Vasútépítők Kft., 

fejer@vasutepitok-gyor.hu

során okoz többletköltséget. Ezért 

kezdtünk el foglalkozni egy olyan 

rendszerrel, amely a vágány felépí-

tésének megváltoztatása nélkül ké-

pes biztosítani az oldalirányú sta-

bilitást. Normál ágyazat esetében 

a sínekben ébredő oldalirányú erő-

ket a betonalj homlokfala közvetíti az 

ágyazatnak. A fenti módszerek mind-

egyike azon az elven működik, hogy 

megnöveli az erőközvetítő felületet, 

ami csökkenti az ágyazatban létrejövő 

feszültségeket, és növeli a stabilitást.

Közismert, hogy szemcsés anyagok-

kal érintkezve a sima felületek sok-

kal kevesebb súrlódási ellenállást 

képesek kifejteni, mint az érdes felü-

letek (érdemes az autók abroncsára 

gondolni homokos talajon). Kollégá-

immal kimutattuk [2], hogy a legna-

gyobb súrlódási ellenállás akkor jön 

létre, ha a recézés mérete legalább 

akkora, hogy a szemcsés anyag átla-

gos szemcséje félig bele tud süllyed-

ni. Ezt az elvet a betonaljak esetében 

is ki lehet használni, kérdés termé-

szetesen, hogy a betonalj aljának re-

cézésével milyen mértékben sikerül 

megnövelni a vágány oldalirányú el-

lenállását.

A cikk első részében bemutatjuk az ál-

talunk javasolt új, recézett talpú be-

tonaljat, majd először számítógépes 

szimuláció, azt követően kísérletek se-

gítségével megvizsgáljuk a módszer 

hatékonyságát.

Az új betonaljtípus

Mint már említettük, a legnagyobb 

súrlódást akkor mérjük, ha a szemcsék 

több mint félig belesüllyednek a re-

cékbe. A túl mély rece azonban csök-

kenti az ágyazat hasznos magasságát, 

ezért érdemes a legkisebb hatékony 

recemélységet választani. A szokásos 

szemcseméret 25-65 mm-es, eloszlás 

esetén ez kb. 30 mm-es recemélység-

nek adódik. Az optimális rece-ágyazat 

kapcsolat érdekében a recék dőlésszö-

gét a függőlegeshez képest 45˚-nak 

választottuk. Kétfajta mintázatot vizs-

gáltunk (1. ábra), az egyikben a recék 

fűrészfogszerűen állnak, csak a beton-

alj hosszirányában képesek erőhatás 

kifejtésére. A másikban 45˚-os rom-

busz alakú mintázatot választottunk, 

ami így már képes a vágány hosszirá-

nyában fellépő erőket is felvenni, ami 

a lélegző szakaszoknál lehet előnyös, 

illetve valószínű, hogy a hosszú távú 

használatból eredő kopás ellen is ez a 

védettebb mintázat.

Szimulációs módszer

A szimulációs módszerek lényege, 

hogy az igen költséges prototípu-

sok előállítása és kísérletek elvégzése 

előtt meg tudjuk becsülni a várható 

hatékonyságot (hatástalanság ese-

tén megspórolva a kísérleteket). Ipa-

ri alkalmazásokban leggyakrabban 

végeselem-szimulációs módszereket 

alkalmaznak, azonban ahhoz több 

olyan bemeneti paraméterre lenne 

szükségünk a recés aljú betonalj ese-

tén, aminek nem vagyunk birtoká-

ban. Ezért a különböző intézkedések 

összehasonlításához diszkrét elem 

módszert használtunk.

A diszkrét elem módszer lényege, hogy 

a szemcsék (kövek) mozgását a New-

ton-egyenletek megoldásával számol-

ja ki, miáltal lehetőségünk van minden 

egyes kő külön követésére, illetve a kö-

vek közötti erők mérésére is a terhelési 

tesztek során. Két szemcse között fel-

léphet nyomó, illetve súrlódási erő. Az 

előbbit ki lehet számolni a szemcsék 

átfedéséből, az utóbbihoz szükséges a 

relatív elmozdulások nyilvántartása is. 

Ez a két számolás gömb alakú részecs-

kék esetén végezhető el gyorsan zárt 

alakban. Bármilyen más alakzat válasz-

tása nagyban megnöveli a számítási 

igényt. Mivel célunk nem az volt, hogy 

minél pontosabb kvantitatív eredmé-

nyeket kapjunk, hanem hogy a kü-

lönböző technológiákat, illetve újabb 

megoldási javaslatokat minél gyorsab-

ban össze tudjunk hasonlítani, ezért a 
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próbáltuk kompenzálni a kelleténél 

gömbszerűbb köveket. Megjegyezzük, 

hogy a szimulált kövek rugalmassági 

modulusa két nagyságrenddel kisebb 

a valódi kőnél, de ezt statikus terhelés-

nél az elmozdulás átskálázásával kom-

penzálni lehet.

A 2. ábra mutatja az összeállítások ke-

resztmetszetét. A púpozás kialakítá-

sa egyértelmű, a ragasztás során a [4] 

publikációban kifejlesztett ragasztási 

módszert használtuk, a biztonsági sap-

kát úgy alakítottuk ki, hogy egy vékony 

réteg követ az ágyazatból hozzára-

gasztottunk a betonaljhoz, a biztonsá-

gi sapka geometriájának megfelelően. 

A recézett betonaljat a fűrészfog-geo-

metriával vizsgáltuk.

Terheléses tesztek

A megalkotott mintákon keresztirá-

nyú terheléses teszteket végeztünk el. 

A valós tesztekhez hasonlóan, a beton-

aljon az erőt fokozatosan növelve, fo-

lyamatosan mértük a betonalj elmoz-

dulását. Az így kapott erő-elmozdulás 

grafikonokat a 3. ábra tartalmazza. Az 

ágyazat egy ideig elasztikus módon 

rea  gál a terhelésre, azonban egy idő 

után plasztikus deformációk jelennek 

meg, és az ágyazat nem képes nagyobb 

erőhatásoknak ellenállni. A 3. ábrán az 

elmozdulásokat visszaszámoltuk a va-

lós rugalmassági modulusokhoz, hogy 

az elfogadott 2 mm-es elmozduláshoz 

tartozó erőértékeket le tudjuk olvasni.

Jól látható, hogy az ismert technoló-

giák eredményei megfelelnek az elvá-

rásoknak. A sima kavicságy a leggyen-

gébb, a magasított ágyazatváll csak 

egy kicsit erősebb, míg az ágyazatra-

gasztás és a biztonsági sapka 1,5-2-szer 

nagyobb erőhatást bír ki, mint a sima 

ágyazat. Az új, recés aljú betonalj a 

másik két módszerrel megegyező ter-

helésnövekedést képes elviselni, ami 

mindenképpen biztató a jövőbeli al-

kalmazás szempontjából.

Az eredmények azt mutatják, hogy 

ideális esetben a recés aljú betonalj ké-

pes kiváltani a többi jelenleg haszná-

latos technológiát, az ellenállása meg-

felelő. Azonban a szimuláció ennél 

behatóbb vizsgálatokra is lehetőséget 

ad. A diszkrét elem szimuláció során 

meg kell határozni a kövek közötti erő-

ket, hogy a Newton-egyenleteket meg 

tudjuk oldani. Ezt használja a módszer 

a gyorsulások, ezáltal az elmozdulások 

meghatározására. Azonban statikus 

esetben is igen sok információt hor-

doznak a kövek között fellépő erőha-

tások. Ezek eloszlása, koncentrációja 

jelezheti az adott konstrukció gyenge 

pontját, esetleg instabilitását. A 4. áb-

rán a három fontos esetben (ragasztott 

ágyazat, biztonsági sapka, recés aljú 

betonalj) mutatjuk meg az ágyazatban 

a terhelés hatására létrejött erőváltozá-

sokat. Mindhárom kép ugyanakkora, 

8 kN erő esetén készült. A piros hen-

gerek jelzik az erőt. A henger két kő tö-

megközéppontja között helyezkedik 

el, és sugara arányos a két kő között fel-

lépő erővel. Tehát minél vastagabb a 

henger, annál nagyobb erőket látunk.

A ragasztott ágyazat esetében az 

erők a ragasztott rész és a betonalj 

között koncentrálódnak. Ezért na-

gyon érzékeny ennek az 5 cm vé-

kony résznek az állapotára, emellett 

a ragasztás előtt teljesen az ágyazat 

széléig láthatók viszonylag nagy erő-

hatások, azaz ez a módszer igényli a 

legjobban az ágyazat tökéletes álla-

potát. A második esetben az erőkon-

centrációt a biztonsági sapka előtt ta-

2. ábra: Ágyazatkialakítás-metszetek: a) ágyazatváll-magasítás, 

b) ágyazatragasztás, c) biztonsági sapka

3. ábra: Szimulációs terheléses tesztek eredménye

4. ábra: Erőhatások oldalirányban terhelt betonaljak esetén
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láljuk. Itt az történik, hogy a lemezre 

merőlegesen ható erők képesek idő-

vel a lemezt elgörbíteni, vagy annak 

fáradásos törését okozni. A recés aljú 

betonalj esetén viszont nem látunk 

ilyen erőkoncentrációt, hiszen min-

den egyes mélyedés külön-külön 

adja át az erő egy kis részét, azaz az 

erőátadás sokkal nagyobb felületen 

történik. Ezért várhatóan az elhaszná-

lódás is több időt vesz majd igénybe.

Kísérletek

A mérés során egy négy betonaljból 

álló vágányszakaszt építettünk, amit 

egyik oldalról egy hidraulikus emelővel 

két-két betonaljanként párhuzamosan 

megnyomtunk. A betonaljak másik ol-

dala szabványos 35 cm-es ágyazatvál-

lat kapott, 1:1,5-es rézsűvel. Az ágya-

zatokat kézi vibrátorral tömörítettük. 

Négy különböző betonaljtípust hason-

lítottunk össze: LM, LI, egyenes recés 

aljú LI, rombusz aljú LI.

A vizsgálatok során minden betonaljjal 

három mérés történt. Először megcsú-

szásig terheltük a betonaljakat, ami-

kor a nyomóerő már nem volt tovább 

növelhető, majd az erőt fokozatosan 

megszüntetve vizsgálhatóvá vált az 

elmozdulás elasztikus része. A méré-

seket a BME Út és Vasútépítési Tanszé-

kéről dr. Kormos Gyula és dr. Liegner 

Nándor végezte. Az 5. ábra mutatja a 

mérési eredményeket.

Azt láthatjuk, hogy a recézés min-

den esetben jelentősen megnövelte 

a betonalj keresztirányú ellenállását. 

A szabványos 2 mm-es elmozdulás-

hoz tartozó erőket a 1. 

táblázat tartalmazza. 

Megállapítható, hogy 

a sima LI aljhoz képest 

a merőleges bordázat 

79%-os többleterőt ké-

pes megtartani. Fon-

tos megjegyezni, hogy 

a recés betonaljak a 

mérések során egy-

re nagyobb és nagyobb terhelésnek 

voltak képesek ellenállni. Ebből arra 

következtetünk, hogy a kézi tömörí-

téssel az ágyazati kövek nem mindig 

jutottak be a recék belsejébe. Azon-

ban várhatóan rendes gépi tömörítés 

és vágánystabilizálás mellett, némi 

forgalmi konszolidáció után még na-

gyobb terhelést is meg tud tartani a 

betonalj.

Hagyományos LM betonaljak használa-

tával jelenleg Magyarországon 600 m 

sugárig lehet kiegészítő beavatkozás 

nélkül hézagnélküli vágányt építe-

ni. A recés aljú betonalj használatával 

ez a sugár 300-350 m-re csökkent-

hető. További fontos előnye a többi 

technológiával szemben, hogy sem-

milyen technológiaváltoztatást nem 

igényel sem a vágányépítés, sem a 

karbantartás során, mivel a hagyomá-

nyos berendezésekkel mozgatható és 

állítható.

Összegzés

A jelen cikkben két fontos eredményt 

mutattunk be: Egyrészt egy egyszerű 

diszkrét elem szimulációs módszert, 

ahol minden követ egyenként, de egy-

szerűsített formával követve gyorsan 

és egyszerűen meg tudjuk becsülni az 

ágyazat viselkedését. A módszer lehe-

tővé teszi új ötletek gyors és effektív 

tesztelését még azelőtt, hogy komoly 

beruházással megvalósítanánk azt.

Legfőbb eredményünk egy olyan új 

betonaljtípus, amelynek segítségével 

jelentősen megnövelhető a hézagnél-

küli vágányok kivetődésbiztonsága. 

A javasolt megoldás, a recés aljú be-

tonalj, jelentősen, akár 80%-kal képes 

megnövelni egy hagyományos beton-

aljhoz képest az ágyazat keresztirányú 

ellenállását, úgy, hogy semmilyen új 

telepítő vagy karbantartó berendezés-

re nincs szükség. A szimulációs számí-

tások alapján a betonaljon megjele-

nő terhelést sokkal egyenletesebben 

vezeti be az ágyazatba, mint az eddigi 

technológiák, ezért várhatóan élettar-

tama nagyobb a többi megoldásénál, 

a különböző egyenetlenségekre nem 

érzékeny (mint például a ragasztás), és 

mind kifelé, mind befelé ugyanúgy hat. 

Szerelvény áthaladásakor a pluszterhe-

lés tovább növeli a recés aljú betonalj 

hatékonyságát, ezért a tervezésnél a di-

namikus hatásoktól nagyrészt el lehet 

tekinteni, mindössze a szerelvény előtt 

fellépő kiemelőhatás hat rá negatívan. 

Mindezek mellett a módszer párhuza-

mosan alkalmazható bármely eddigi 

technológiával, tovább növelve ezáltal 

a hézagnélküli vágányok stabilitását.

Dr. Török János 

Halmai László

Fejér István
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1. táblázat: Az egy betonaljon mért erő 2 mm elmozdulás mellett

Betonalj típusa Erő [kN] LM-hez képest [%] LI-hez képest [%]

LM 4,50 100 91

LI 4,92 109 100

LI + egyenes rece 8,83 196 179

LI + rombusz rece 7,34 165 149

5. ábra: Terhelési tesztmérések eredménye különböző betonaljakkal
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Az autókkal és a buszokkal szemben 

a sikeres alternatívának a kötöttpályás 

közlekedési eszközök – villamos, met-

ró, vasút – bizonyultak. Egy rendszer 

sikerét vagy kudarcát azonban alapve-

tően a rendelkezésre állása és megbíz-

hatósága dönti el. Ehhez a döntő hoz-

zájárulást a pálya nyújtja.

Követelmények

A nagyvasúthoz képest kisebb ten-

gelyterhelések és sebességek ellené-

re (1. ábra) a helyi közlekedés pályája 

gyakran sokkal költségesebb, és egy-

szerre számos követelményt kell kielé-

gítenie. Az alapvető követelmények-

hez az alábbiak tartoznak:

• Városi infrastruktúrába integrálha-

tóság

• Járművek kötöttpályás vezetése

• Egyszerű rendszerfelépítés

• Hosszú élettartam és tartós vá-

gánystabilitás

• Minimális karbantartási igény

Ezen felül a városi járművek sokfé-

lesége további követelményeket tá-

maszt. A városi közlekedés történelmi 

fejlődése és kialakítása során külön-

féle sínprofilokat, sínbedöntéseket, 

nyomtávokat, tengelyterheléseket, 

forgóvázakat stb. alkalmaznak. A pá-

lya kialakításánál a tisztán technikai 

követelményeken felül a környeze-

ti szempontokat – zajok és rezgések 

csökkentése, újrahasznosított kom-

ponensek felhasználása – is számí-

tásba kell venni. Az építési terület 

időben és térben is korlátozottan áll 

rendelkezésre, és a nagy gépek al-

kalmazását egy sor további követel-

mény korlátozza.

Betonlemezes pályák a helyi 

közlekedésben

A RHEDA pályarendszerek családjából 

a RHEDA CITY, RHEDA RX és RHEDA 

2000® betonlemezes pályarendszerek 

kiválóan megfelelnek a helyi közleke-

désben történő alkalmazásra (2. ábra). 

Mindkét rendszerre jellemző az integ-

rált kétblokkos keresztaljakkal készülő, 

helyben öntött betonlemez. A német-

országi Rheda állomásán történt első 

alkalmazás – innen a név – óta a meg-

oldást továbbfejlesztették, és később 

kiterjesztették a helyi közlekedésre 

szánt megoldásokra is.

A rendszer méretezése a rugalmasan 

beágyazott lemezek elméletén alapul. 

Számításba veszik a várható jármű sú-

lyát és a kerékdinamika, valamint az 

ívben haladás által megkövetelt erő-

pótlékokat, amelyek a pályalemez-

ben fellépő nyomásokat adják. Ezután 

a pályalemezt úgy méretezik, hogy a 

meglévő erők a megengedett tartós 

szilárdságon belül maradjanak. Ehhez 

egy megfelelően felosztott merevségű 

alépítményt fektetnek, amely fagyvé-

dő rétegből és földműből áll.

RHEDA CITY

A RHEDA CITY rendszert 70-80 km/h 

maximális sebességgel közlekedő vil-

lamosok, városi vasutak részére tervez-

ték. A rendszer különlegessége abban 

rejlik, hogy a városban előforduló vala-

mennyi lehetséges burkolathoz integ-

rálható. Emiatt a megoldások palettája 

a teherautóval is járható, utcába integ-

rált aszfalt-, beton- vagy kockakő bur-

kolatú vágánytól az elkülönített, füve-

sített vágányig terjed.

Mint korábban leírtuk, a RHEDA CITY 

integrált, kétblokkos keresztaljak-

A helyben öntött betonlemezes RHEDA rendszerek

Pályaépítés felülről lefelé
A terjedő globalizáció, a forgalom növekedése a nagyváro-
sokban és vonzáskörzetükben sok módon befolyásolja a 
mobilitást és a lakosok életminőségét. A megemelkedett 
szennyezés mellett mind hosszabb dugók alakulnak ki, és 
jelentősen megnövekednek a városon belüli utazási idők. 
Ennek a tendenciának az ellensúlyozására a városok új közle-
kedési koncepciókat fejlesztenek ki, hogy az emberek szíve-
sebben használják a tömegközlekedést.

1. ábra: 

Vasúti közlekedési formák a 

tengelyterhelés és sebesség 

függvényében
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kal készülő pályalemezből áll (3. áb-

ra). A pályalemez egy munkafázisban 

készül helyszíni öntéses technoló-

giával, 25 cm vastagságú és 240 cm 

szélességű szabvány szerint. Statikai 

szempontból a folytonos hosszirá-

nyú megerősítés (vasalat) elhagyható. 

A betonozásnál rendszerint C30/37 

szilárdsági osztályú betont használ-

nak. A pályalemez betonjának további 

követelményeit projektspecifikusan 

határozzák meg.

A RHEDA CITY pályarendszer központi 

eleme egy előre elkészített TB/ZB típu-

sú betonalj. A kétblokkos keresztalj ki-

alakítása nagyon kis, kb. 80 kg tömeget 

eredményez. Ez megkönnyíti a keze-

lést a beépítés és a vágánygeometria 

(nyomtáv, túlemelés, sínkoronaszint) 

beállítása során. A keresztaljak egy 

önállóan formastabil megerősítési el-

rendezést mutatnak, amely lényegé-

ben két rácsos tartón alapul. Ezek félig 

vannak a ke reszt alj töm bök be bebeto-

nozva. Amellett, hogy a rácstartó biz-

tosítja a két végen lévő betontömbök 

helyzetét egymáshoz képest, kiváló 

kötőhatást is biztosít a keresztaljak és 

a helyszínen öntött pályalemez között. 

A nyomtáv, sínleerősítés, síndöntés, sín-

fel fekvés stb. fi gyelembevételével a ke-

resztaljakat projektspecifi kusan módo-

sítják. A zárt burkolatú rendszerekben 

általában vályúsínes sínprofilt alkal-

maznak, amelynek típusát a közleke-

dési üzem határozza meg. A füvesített 

vágányok területén jellemzően normál 

(ún. Vignol) síneket alkalmaznak. A kö-

vetelmények és az ügyfél spe cifi kációi 

alapján a sínek felfekvése lehet folya-

matos vagy pontszerű. Minden fekte-

tési mód a különböző követelmények 

fi gyelembevételével adódik.

A RHEDA CITY –C (= kontinuierliche 

Lagerung – folyamatos felfekvés) ese-

tén a síntalp a keresztaljakra és az alj-

közökbe folyamatosan és rugalmasan 

fekszik fel az elasztikus síntalpborítás-

ban (ESU) (3. ábra). A sín által vezetett 

oldalerőket a síntalp oldalain a hely-

színi öntésű beton, valamint a nyo-

másálló kamraelemeken keresztül a 

határoló burkolat veszi fel.

A RHEDA CITY –D (= diskrete Lagerung 

– pontszerű felfekvés) rendszerben a 

síneket kizárólag a rugalmas sínleerő-

sítés tartja (4. ábra). Az aljközökben a 

sínek alá rugalmas közbetéteket erő-

sítenek, amelyek a sínek függőleges 

mozgását nem korlátozzák.

A RHEDA CITY –D rendszerben a ke-

reszt aljtávolság rendszerint 650-750 

mm között van, a RHEDA CITY –C rend-

szerben ez 1500 mm.

A rugalmasság és az általa elért sínel-

hajlás az elasztikus elemek megfele-

lő kiválasztásával szabályozható, és az 

Wojciech Nawrat

kutatás-fejlesztési vezető

RAIL.ONE GmbH

wojciech.nawrat@railone.com

2. ábra: A betonlemezes pályatipológiák rendszerezése

3. ábra: RHEDA CITY –C rendszer keresztmetszete, ESU-ba ágyazva
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ügy félkövetelmények szerint megha-

tározható. Ezen felül a sínek beágya-

zása további pozitív hatást is gyakorol: 

a sínek elektromosan el vannak szige-

telve a felépítménytől. A burkolat le-

het többrétegű kiépítésben aszfaltból, 

betonból vagy kockakőből. A sínfej és 

a határoló burkolat között fugákat ké-

peznek ki, ezeket rugalmas tömítő-

anyaggal zárják el.

Azokon a területeken, ahol a helyi 

adottságok lehetővé teszik az autók és 

a villamos pályáinak szétválasztását, 

ott a RHEDA CITY –G (= Grün – Zöld) 

rendszer nyújt különösen vonzó variá-

ciót (5. ábra). Konstrukciós szempont-

ból a füvesített vágányok megfelelnek 

a pontszerű felfekvésnek. A módosí-

tások a vágányok vegetatív burkolatá-

ból adódó speciális követelményekkel 

függenek össze. A vegetációnak szük-

séges humusz- vagy szub sztrátréteg 

vastagságának elérése érdekében a 

keresztaljblokkok magasságát megfe-

lelő mértékben megnövelték. A gyep-

kitöltési elemek egyrészt a földtől való 

elszigetelésére szolgálnak, másrészt azt 

akadályozzák meg, hogy a sín és a le-

erősítés területei a burkolórétegen ke-

resztül elszennyeződjenek. 

A RHEDA CITY –C és –D rendszerektől 

eltérően az esővizet nem a burkolat, 

hanem a pályalemez vezeti el. Ebből 

kifolyólag a RHEDA CITY –G hordozó-

lemezének kiegészítő, repedésgátló 

megerősítése (hosszanti vasalata) van. 

Az üzemi előnyök mellett, amelyek a 

közlekedési ágak szétválasztásából 

adódnak, a RHEDA CITY –G-nek kör-

nyezetvédelmi szempontból is jelentős 

előnyei vannak. Zajkibocsátási szem-

pontból a füvesített változat kisebb zaj-

szintet mutat, mint a kemény burkola-

túak. Továbbá a rendszer megengedi 

a városépítészeti szempontból nem 

feltűnő vágányvezetést a zöldfelületek 

elvesztése nélkül. Borításként megfele-

lő a gyep vagy egyéb lapos növényzet.

5. ábra: RHEDA CITY –G rendszer keresztmetszete: A keresztmetszet: aljközben; B keresztmetszet: keresztaljnál

4. ábra: RHEDA CITY –D rendszer keresztmetszete, Zw alátétlemezen
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A RHEDA 2000® gyorsvasutakról 

A gyorsvasutak vagy MRT rendszerek 

(= Mass Rapid Transit – gyors tömeg-

közlekedés) más közlekedési koncep-

ciót követnek, mint a villamos. A vo-

natok itt alapvetően egy elkülönített 

vágánytestet használnak, hogy a vonal 

átbocsátóképessége nagyobb legyen. 

Az ilyen vonalak építése a földfelszíni 

mellett gyakran föld feletti vagy alatti 

vágányvezetést követel meg.

A RHEDA 2000® rendszert (6. ábra) ere-

detileg a nagysebességű közlekedés-

hez fejlesztették ki, és a 100-120 km/h 

sebességű és 12-15 tonnás tengelyter-

helésű városi vasutak számára lefek-

tetett követelményekhez igazították. 

Ezen túl a rendszer megfelel valameny-

nyi felhasználási területnek: felszíni 

építés, alagút és magasvasút. Továbbá 

a rendszer a különleges helyszínekre is 

megoldást kínál, mint a váltók, dilatáci-

ós szerkezetek vagy egyéb rendszerek-

hez történő átmenetek, mint amilyen 

az ágyazatos felépítmény.

A RHEDA CITY rendszerhez hasonlóan 

a RHEDA 2000® építési mód is integ-

rált, kétblokkos keresztaljakkal készü-

lő betonpályalemezből áll. Az esetek 

többségében (felszíni építés és alagút) 

a pályalemez 22-24 cm vastagságot és 

280 cm szélességet mutat, és az alkal-

mazási területnek megfelelő, C30/37 

vagy C35/45 minőségű betonból ké-

szül. Továbbá repedésgátló hosszan-

ti megerősítése (vasalat) is van. A na-

gyobb terhelés ellenére egy specifi kus 

terhelésátadó megoldás segítségével 

a RHEDA CITY-nél alkalmazotthoz ké-

pest vékonyabb lemezvastagság is 

elegendő. A felszíni építésnél ez egy 

hidraulikusan kötött hordozórétegen 

(HGT) alapul, amely általában a pálya-

lemezzel együtt a terhelést bizton-

ságosan átadja az alsó talajrétegnek. 

Az alagutak alapzatának nagyon jó 

teherbíróképessége miatt a pályale-

mez közvetlenül, 22-24 cm vastagság-

gal kivitelezhető. Hidak esetén a ki-

építési magasságot minden esetben 

külön, a híd tulajdonságait fi gyelembe 

véve kell meghatározni.

Az MRT területen általában ún. Vignol 

síneket alkalmaznak. Emellett a síneket 

pontszerűen rögzítik a 600 és 750 mm 

közötti távolságban elhelyezett beton-

aljakra.

A RHEDA 2000® rendszerben szintén 

előre gyártott kétblokkos keresztalja-

kat alkalmaznak. A nyomtávtól, síntí-

pustól, síndöntéstől és az alkalmazott 

sínleerősítéstől függően a B 355 vagy 

a ZB 07 keresztaljak különféle variációi 

szerepelhetnek. A keresztaljak kialakí-

tásával lehetséges valamennyi szoká-

sos rugalmas sínleerősítés alkalmazása 

a Pandrol, Vossloh vagy egyéb gyártók 

termékeiből. Továbbá a keresztaljat elő 

lehet készíteni az áramvezető sín rög-

zítéséhez. Ez később lehetővé teszi az 

áramvezető sín nagyon egyszerű és 

pontos felszerelését költséges bemé-

rés és beszabályozás nélkül.

Mivel az MRT vonalakon a vonatok a 

pályát elkülönítve használják, így álta-

lában a vágányok burkolása elhagyha-

tó. Speciális esetekben (pl. a mentési 

terv követelményei miatt) ugyanakkor 

lehetséges a burkolat kialakítása.

RHEDA RX

A vonatok emelkedő sebessége és ten-

gelyterhelése a vágányok növekvő ter-

helésével együtt a vágánykörnyezet 

egyre növekvő igénybevételéhez ve-

zet. A gyorsvasutaknál ez különösen 

a vibrációkra és a rázkódásokra igaz. 

A földalatti vasutak a már eleve erősen 

megterhelt városközpontokban okoz-

zák ezeket a hatásokat.

A követelményektől függően a felépít-

ményben végrehajtott beavatkozások 

(lágy leerősítések vagy rugalmasan 

fektetett betonlemezek) gyakran elég-

telennek bizonyulnak, és ezért az ún. 

tömeg-rugó (Masse-Feder) rendsze-

A RAIL.ONE GmbH-nak Magyarországon is vannak leányvállalatai. Ezek közül a 

Lábatlani Vasbetonipari Zrt. különféle nagyvasúti betonaljak, pörgetett és áttört gerin-

cű oszlopok, födém- és áthidaló gerendák, kerítéselemek, silóelemek és egyéb beton-

termékek gyártásával foglalkozik, a RAIL.ONE Kft. pedig a városi kötöttpályás közleke-

déssel kapcsolatos termékeket, például a RHEDA rendszert forgalmazza.

6. ábra: RHEDA 2000® rendszer alapelve alagútban
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rek alkalmazása szükséges (7. ábra). 

A RHEDA RX valamennyi rendszerjel-

lemző megtartásával a RHEDA rend-

szercsalád rázkódásra optimalizált 

variációját nyújtja. Ennél a rendszer 

megvalósítása (lapméretek, anyag-

választás, leerősítések stb.) mindig a 

konkrét projekthez igazítva történik.

Az elasztikus elem feletti tömeg szig-

nifi káns növelése rendkívül megeme-

li a rendszerek rázkódáscsökkentési 

hatékonyságát, különösen a belvárosi 

környezetben fontos 50-125 Hz frek-

venciatartományban (8. ábra).

Az új RHEDA RX rendszerben a RHEDA 

pályalemez alá és mellé RockXolid tí-

pusú kőzetgyapot szőnyegeket he-

lyeznek. Ezek a szőnyegek extrém 

élettartamot, egyszerű szerelést 

és kiváló testzajcsillapítást mutat-

nak. Ezen felül a szőnyegtípusok ki-

választásával egy világosan defini-

ált vágányrugalmasságot érnek el. 

Ezért egyszerű és alacsony költségű 

sínleerősítési elemeket lehet alkal-

mazni, és egyidejűleg a problémás 

rezonanciák megjelenése is kizár-

ható. A RHEDA RX a beépítésnél is 

egyértelmű előnyöket nyújt. A rend-

szer például lehetővé teszi a gyors és 

költséghatékony haladást az alagu-

takban. Továbbá a RHEDA RX különö-

sen környezetkímélő, mivel az összes 

komponense újrahasznosítható [1].

Egységes beépítési elv

A RHEDA CITY, RHEDA RX és RHEDA 

2000® esetén a beépítés a felülről le-

felé alapelv szerint történik. Itt a sínek 

szolgálnak geometriai referenciaként 

a vágányfektetéshez. A kétblokkos 

keresztaljak előnyeivel együtt a fon-

tos vágánygeometriai méretek – pl. a 

nyomtáv és síndöntés – már nagyon 

egzakt módon vannak defi niálva, így 

a beépítési folyamat nagyon pontos 

vágányvezetést eredményez. A ki-

választott építési módszer lehetővé 

teszi, hogy az alépítmény pontossá-

gi követelményei mérsékeltek legye-

nek. Itt az útépítésnél szokásos érté-

keket lehet alkalmazni. A beépítés a 

vágányrács előkészítésével kezdődik. 

Ez a keresztaljakból, sínekből, leerő-

sítésekből és – amennyiben szüksé-

ges – a megerősítésekből (hosszirá-

nyú vasalat) áll. Egyaránt lehetséges 

az építési helyen összeszerelni, vagy 

egy külön összeszerelési helyszínen 

előkészíteni. A RHEDA RX esetében 

a szőnyegeket az alagutak padlóza-

tán helyezik el. A szőnyegeken sza-

bad járni és közlekedni, így az építési 

helyszín szokásos üzemét nem befo-

lyásolják.

A vágányok hozzávetőleges beigazí-

tása után szerelik fel a szükséges vá-

gánykomponenseket, mint a vízel-

vezetés vagy földelés. A RHEDA CITY 

esetében megtörténik a függőleges 

fi nomszabályozás a keresztaljakba in-

tegrált beállító csavarok segítségé-

vel. Vízszintes irányban ez állítható 

tartókkal történik, amelyeket meg-

felelő tartópontoknak támasztanak. 

A RHEDA 2000® és RHEDA RX eseté-

7. ábra: RHEDA RX, mint Masse-Feder rendszer (lapos fektetés)
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ben a síntalphoz erősített beállító csa-

varokat alkalmaznak. Ezek egyidejűleg 

lehetővé teszik a vágány függőleges 

és vízszintes beszabályozását. Mind-

két beszabályozási eljárás megengedi 

a legkisebb, millimétertartományba 

eső vágánybeállítási pontosságot. Eh-

hez közvetlenül kapcsolódva történik 

a pályalemez betonozása, amellyel a 

keresztaljakat a rácstartóikon keresz-

tül tartósan és stabil pozícióban rög-

zítik. A beton kezdeti megkötése után 

a beállító csavarokat eltávolítják, és a 

megmaradó nyílásokat lezárják.

A kisebb utómunkálatoktól eltekint-

ve ezzel a RHEDA 2000® és RHEDA RX 

vágányzata készen áll. A RHEDA CITY 

rendszerben még végül megtörténik 

a burkolat elkészítése a projekt elő-

írásai szerint. A kiválasztott rendszer-

variánsok szerint beépítik a hozzájuk 

tartozó kamraelemeket, és elkészítik 

a burkolást. Mindkét rendszer beépí-

tése a szokásos gépekkel, szerszá-

mokkal és anyagokkal elvégezhető.

Rendszerillesztés

A RHEDA CITY, RHEDA RX és RHEDA 

2000® szilárd pályarendszerek kész 

és kiérlelt megoldást nyújtanak vala-

mennyi városi kötöttpályás helyi köz-

lekedési alkalmazásnál.

Valamennyi tényezőt fi gyelembe vé-

ve – felhasznált járművek, terhelés, 

sebesség, sín, nyomtáv, áramellátás, 

vízelvezetés stb. – a rendszerek to-

vább módosíthatók az ügyfél spe-

cifikus igényeihez igazítva, hogy az 

ügyfelek részére egyrészt műszaki-

lag optimális, másrészt üzletileg ked-

vező megoldást lehessen ajánlani. 

A megvalósított projektek tapasztala-

tai egyértelműen azt mutatják, hogy 

a tiszta rendszerkoncepció és a rugal-

masság kombinációja optimális ered-

ményekhez vezet.

A rendszer hosszú távú előnyei

A városi területek pályáira vonatkozó 

főbb követelmények a hosszú élet-

tartam, a nagy vágánystabilitás és 

az alacsony karbantartási költségek. 

A jövőbeli projektek esetén nemcsak 

a pálya közvetlen – építési és kar-

bantartási – költségeit veszik fi gye-

lembe, hanem a közvetett költsége-

ket is, amilyen a pálya rendelkezésre 

állása, a bevételkiesés vagy akár az 

ügyfélelégedetlenség. Habár ezeket 

nehéz pénzügyileg számszerűsíteni, 

de a tömegközlekedési vállalat elfo-

gadásához vagy elutasításához ve-

zethetnek.

Az üzemeltetés során mindkét pálya-

rendszer rendkívül alacsony karban-

tartási igényűnek bizonyult. A tervsze-

rű karbantartási munkáktól – sín- és 

fugaápolás vagy pályatisztítás – elte-

kintve nincs szükség további karban-

tartásra.

A RHEDA CITY, RHEDA RX és RHEDA 

2000® rendszerek különböző variá-

cióit 1998 óta számos projektben al-

kalmazták Európában és világszerte. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

a rendszerek maximálisan kielégítik 

a felmerülő követelményeket, és így 

a RHEDA CITY rendszert több helyen 

(pl. Berlin, Drezda) szabványos építési 

módként vezették be.

Összefoglalás

A RHEDA CITY, RHEDA RX és RHEDA 

2000® rendszerek moduláris felépí-

tésük és univerzális rendszertechni-

kájuk miatt kiforrott és ügyfélbarát 

megoldást jelentenek valamennyi 

kötöttpályás helyi közlekedési mód 

számára. A kétblokkos keresztaljak 

alkalmazása a „felülről lefelé” építési 

elvvel együtt azt mutatja, hogy ne-

héz építési környezetekben is nagy 

építési teljesítményt és nagyon jó 

vágányminőséget lehet megcélozni. 

Ez többek között bizonyítást nyert a 

varsói Aleje Jerozolimskie vonal mo-

dernizálása során is.

A napi üzemben a RHEDA CIT Y, 

RHEDA RX és RHEDA 2000® rendsze-

rek különösen alacsony karbantar-

tás-igényűnek mutatkoznak. Ez na-

gyon pozitív hatással van a rendszer 

rendelkezésre állására és teljes költ-

ségére.

Wojciech Nawrat

Felhasznált irodalom

[1] Nawrat, W.; Gatzwiller Bo, Kevin: 

Wirksamer Schutz gegen Körperschall von U- und 

Stadtbahnen. Der Nahverkehr, Ausgabe Juli/Au-

gust, 2012.

8. ábra: A felépítménybe illesztett és a felépítmény alá elhelyezett elasztikus rétegek csillapításainak 

összehasonlítása
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A Colas Alterra Zrt. és az A-Híd Építő 

Zrt. alkotta Városi Vasútépítő Konzor-

cium 2013. augusztus 16-án írta alá az 

1-es villamos Bécsi út és Kerepesi út 

közötti szakaszának rekonstrukciójá-

ról szóló szerződést, melynek kerete-

in belül a teljes szakaszon

- 1200 vm RAFS (rugalmas alátámasz-

tású, folyamatos sínágyazású)

- 335 vm körülöntéses vályús sínes

- 1100 vm Vignol hosszgerendás

- 1100 vm Vignol zúzottköves

- 1860 vm törpe vályús sín körülöntéssel,

valamint bebetonozott talpfás és 

Vignol vezetősínes vágányok épül-

nek. Megépül továbbá 16 db vá-

lyús sínes és 10 darab Vignol kitérő. 

A Vignol hosszgerendás szakaszon 

2000 m2 füves vágány épül. A teljes 

szakaszon megújulnak a peronok, hat 

megállóhelyen liftek, két megálló-

ban pedig új mozgólépcsők kerülnek 

beépítésre, illetve a meglévők cseré-

je történik meg. Felújításra kerül to-

vábbá a meglévő egyenáramú ellátó 

Komplex felújítás a Bécsi út és a Kerepesi út között

Új pályán az 1-es villamos

A Hungária körúti gyorsvillamos első 
szakaszát 1984-ben adták át a Bécsi út és a 
Lehel utca között. A 80-as és a 90-es években 
a vonal folyamatosan bővült, 2000 decemberé-
ben érte el jelenlegi végpontját, a Rákóczi híd pesti 
hídfőjénél található Közvágóhíd végállomást. A járat 
két évtized alatt a főváros egyik legforgalmasabb 
villamosvonalává vált, melynek törzsszakaszán csúcsidőben 
hárompercenként követik egymást a szerelvények. F
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rendszer, és új áramátalakítók is épül-

nek a hatékonyabb energiaellátás ér-

dekében.

A munkavégzés 2013. szeptember 28-

án éjfél után kezdődött, ettől az idő-

ponttól feszültségmentesítették az 

első három építési ütemhez tartozó, 

Bécsi út – Lehel utca közötti szakaszt. 

A felsővezeték és a felsővezeték-tar-

tó keresztsodronyok pályabontáshoz 

szükséges bontási munkái haladékta-

lanul megkezdődtek.

A szerződés szerinti véghatáridő az 

aláírástól számított 520 nap, ami 2015. 

január 15-ét jelenti, de az első köt-

bérterhes részhatáridőt az Árpád híd 

és a Lehel utca közötti szakaszon de-

cember 15-én már sikeresen teljesí-

tettük, ez a szakasz tavaly óta tömeg-

közlekedésre alkalmas állapotban 

van. Elkészült a végleges vágányzat és 

felsővezeték, az energiaellátó hálózat, 

szerkezeti szinten a peronok és peron-

felépítmények, valamint a villamosok 

tárolására 100 méter tároló vágány.

A határidőkből látható, hogy az 520 

napos kivitelezési idő jelentős része 

időjárási szempontból nem kedvez 

a betonozási, sínhegesztési munkák-

nak, így a 8000 pályaméter villamos 

vasúti pálya kivitelezésére viszonylag 

rövid időtartam áll rendelkezésre.

2014. március elején 1200 pályaméter 

vágány már elkészült, ezzel párhuza-

mosan helyükre kerültek a szüksé-

ges egyenáramú földkábelek, illetve 

a vágányvíztelenítés csövezése és a 

szükséges, vágányépítéssel összefüg-

gő alépítmények.

Megkaptuk a peronok építészeti ar-

culatának kialakításához szükséges 

üzemeltetői hozzájárulásokat, így fo-

lyik a peronszerkezetek építése.

Komoly kapcsolódási pont az aluljá-

rók környezete, ahol konzorciumi tár-

sunk, az A-Híd Zrt. végzi a kivitelezé-

si munkákat, így különösen gondos 

ütemezés kell ahhoz, hogy sem a mi, 

sem az ő tervszerű munkavégzésük 

ne szenvedjen csorbát.

Erdősi Imre

Erdősi Imre

építésvezető, Colas Alterra Zrt. 

erdosi.imre@colas.hu

Az 1-es villamos Puskás Ferenc Stadion (Kerepesi út) és Közvágóhíd közötti szakaszá-

nak felújítása, valamint a Közvágóhíd és a Fehérvári út közötti új villamosvonal-szakasz 

megépítése szintén az A-Híd Zrt. és Colas Alterra Zrt. alkotta konzorcium feladata lesz.
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Az Edilon rendszerű vágány egy ru-

galmas alátámasztású, folyamatos sín-

ágyazású rendszer. Fő részei a sínvályú, 

amely készülhet betonból vagy acél-

ból, az Edilon Corkelast kétkomponen-

sű rugalmas kiöntő anyag, valamint a 

sín, amely szinte bármilyen profi lú le-

het. A kiöntő anyag biztosítja a sínszál 

folyamatos rugalmas megtámasztását 

a függőleges, kereszt- és hosszirányú 

terhekkel szemben, valamint a sínszál 

elektromos szigetelését is ellátja. 

A rendszernek számos előnye van:

– mechanikus rögzítő elemek hiánya

– jó teherelosztás

– magas fokú zaj- és rezgéscsillapítás 

– nem igényel fenntartást 

– hosszú élettartam: 30 év

– alacsony élettartam-költség a 30 

évre vetítve

A rendszer elemei:

– Corkelast kétkomponensű kiöntő-

anyag (különböző keménységben: 

VA60, VA70)

– irányszabályozó műanyag ékek

– műanyag távtartók (bilincsek)

– PVC csövek

– fekszintszabályozó alátétlemezek

– síndőlést biztosító alátétlemez

– rugalmas alátétszalag

Az Edilon rendszerű vágányépítés kivi-

telezése 3 részből – előkészítés, beállí-

tás, ragasztás – áll. Az előkészítés során 

a síncsatornát minden szennyeződés-

től meg kell tisztítani, majd a rugalmas 

alátétszalag felragasztása, valamint a 

síncsatorna és a sínek kellősítése kö-

vetkezik. Az előkészítő lépések után 

következhet a sínszálak függőleges és 

vízszintes beállítása. A függőleges be-

állítás rugalmas alátétlemezekkel, a 

vízszintes beállítás pedig ékekkel tör-

ténik. A sínszálak mellé térkitöltő PVC 

csöveket is helyeznek, amelyeket bilin-

csek rögzítenek a csatornához. A kivi-

telezés végső része a ragasztás. Ezt egy 

kétkomponensű anyaggal történő kel-

lősítés előz meg. A kellősítő megszá-

radása után kezdődhet a síncsatorna 

kiöntése az Edilon Corkelast nevű két-

komponensű anyaggal. A kiöntés két 

lépésben zajlik. Először az első szintig 

történik az öntés, amely az ékek ma-

gasságáig tart. Miután az alsó szint kel-

lően kikeményedett, sor kerül a felső 

szint öntésére is.

Matusek János

Edilon rendszerű vágányépítés az Árpád hídon

Hosszú élettartam
Magyarországon 1995 óta a vasúti hidak Edilon rendszerrel 
épülnek. Jelenleg az 1-es és 3-as villamos fejlesztése projekt 
keretein belül az Árpád híd villamosvágányai épülnek Edilon 
rendszerrel. A vágányépítés kivitelezését a Colas Alterra Zrt. és 
az A-Híd Építő Zrt. alkotta Városi Vasútépítő Konzorcium alvál-
lalkozója, a Normálnyomtáv Kft. végzi. A következőkben az épí-
tés részleteiről olvashatnak.

Matusek János

ügyvezető igazgató, Normálnyomtáv Kft.

normalnyomtav@gmail.com
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Továbbá bemutatunk néhány koráb-

ban alkalmazott gyakorlati meg oldást 

a hidak teherbírásának növelésére és 

élettartamának meghosszabbítására 

teherelosztó rendszerek felhasználá-

sával. Végül ismertetjük az előre gyár-

tott, utófeszített rendszert, amelynek 

előnye a hidak teherbírásának és élet-

tartamának növelése mellett a korábbi 

megoldásokhoz viszonyított kis költ-

ség, rendkívül gyors beépíthetőség, 

valamint a vízszigetelés, a vízelvezetés 

és az ágyazati anyag megtámasztásá-

nak egyidejű megoldása.

1. Bevezetés

A tégla- és kőanyagú boltozott vas-

úti hidak jelentős részét képezik a ha-

zai és a nemzetközi hídállománynak. 

A boltozatos hidak a hídállomány 

legrégebbi szerkezetei, amelyek kö-

zül még ma is több ezer forgalom-

ban van (a MÁV és GYSEV vonalain 

741 db), annak ellenére, hogy terhelé-

si körülményeik az építésük óta eltelt 

időszakban drasztikus változásokon 

mentek keresztül. Számos közülük 

műemléki védelem alatt áll, vagy a 

műszaki emlék szerkezetek közé so-

rolható. Műszaki állapotuk folyama-

tos romlása szükségessé teszi állag-

megóvásukat, rehabilitációjukat. 

2. A boltozott vasúti hidak 

állapota és javításuk

2.1. A károsodás okai

A boltozott vasúti hidak számos, az épí-

tésük óta megnövekedett vasúti forga-

lomból, a környezeti hatásokból, eset-

leg a korábbi beavatkozásokból eredő 

károsodást szenvednek. Ezek a hatások 

a teherbírásukra, a tartósságukra ked-

vezőtlen hatással vannak. A károsodá-

sok általában az alábbi okokra vezethe-

tők vissza (Orbán, Z. 2004):

– környezeti hatások miatt bekövetke-

ző károsodások (pl. a szerkezet átázá-

sából és fagyásából adódó károk), 

– a forgalmi terhek hatásaként a szerke-

zet túlterheléséből adódó károsodá-

sok (pl. statikus túlterhelés, dinami-

kus hatások),

– az alapozás nem megfelelő kialakítá-

sa vagy annak károsodása (pl. alapok 

kimosódása, egyenlőtlen süllyedése),

– egyéb okok (pl. rosszul kivitelezett kar-

bantartás, járműütközés, katasztrófa).

Gyakori problémát jelent még vasúti 

boltozatok esetében az ágyazat nem 

megfelelő oldalirányú megtámasztá-

sa a pálya-karbantartási munkák (vá-

gánytengely-eltolódás miatti egyen-

lőtlen terhelés és a szélességi méret 

elégtelenné válása) eredményeként 

kialakuló ágyazattöbblet miatt (1. kép).

A „tartóssági jellegű” meghibásodások 

és azok halmozódása előrehaladott ál-

lapotban a teherbírásra is igen kedve-

zőtlen hatással lehetnek.

2.2. A sokszor ismétlődő 

terhelés hatása

A sokszor ismétlődő dinamikus hatá-

sok rendkívül veszélyesek lehetnek a 

tégla- és kőboltozatú hidakra, ugyan-

is idővel tönkremenetelhez vezethet-

nek. Ez elsősorban alacsony feltöltéssel 

rendelkező kisnyílású hidak esetében 

jelent problémát. A teherbírás nagy-

mértékben függ a koncentrált jellegű 

kerékteher eloszlásának mértékétől, 

a szerkezeti anyagok nyomószilárd-

ságától, valamint a teherviselésbe 

„bevonható” ún. dolgozó szerkezet 

A cikkben bemutatjuk a Rail System Kft. által képviselt, a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 229560 lajstromszámon nyil-
vántartott, előre gyártott és utólagosan összefeszített vasbe-
ton elemekből álló teherelosztó rendszert. Rövid összefoglalást 
adunk a tégla és kő anyagú boltozott vasúti hidak leggyakrab-
ban előforduló károsodásairól, ismertetjük a sokszor ismétlődő 
forgalmi terhelések kedvezőtlen hatását.

Előre gyártott, utófeszített vasbeton teherelosztó lemezek alkalmazása

Külföldi cégek érdeklődnek 
a magyar szabadalom iránt

1. kép Az ágyazati anyag nem megfelelő oldalirányú 

megtámasztása
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szélességétől. Ez utóbbit jelentősen 

befolyásolja a szerkezeti repedések 

mértéke és elhelyezkedése is.

A tégla-, illetve kőboltozatú hidak ese-

tében a használhatóság szorosan ösz-

szefügg a sokszor ismétlődő terhelés 

okozta állapotromlással, amely lénye-

gében fáradási tönkremenetelnek 

tekinthető (Roberts et al. 2006; Mel-

bourne et al. 2007). A fáradási tönkre-

menetel, más szerkezettípusokkal (pl. 

vasbeton vagy acélhidak) ellentétben, 

elsősorban nem teherbírási probléma, 

ugyanis a törési mechanizmusok kiala-

kulásához szükséges teherszintet csak 

kismértékben befolyásolja. A sokszor 

ismétlődő teher ellenben hatással van 

a falazóelemek közötti kapcsolatok 

erősségére, és azok lokális leépülését 

eredményezheti. A jelenség előreha-

ladásával a szerkezet használhatósága 

korlátozódik.

2.3. Korábban alkalmazott módsze-

rek és megoldások

A boltozatos hidak hagyományos 

megerősítési módszerei általában ar-

ra irányulnak, hogy a meglévő bol-

tozat terheit (vagy azok túlnyomó 

részét) egy újonnan beépített szer-

kezetnek adják át. Ez lehet például a 

boltozat fölé beépített vasbeton nye-

reg vagy a külső felületen kialakított 

viszonylag vastag, dupla vasalással 

ellátott, kellően lealapozott lőttbeton 

bélelés (2. kép). Mindkét megoldás ar-

ra irányul, hogy a boltozatot gyakor-

latilag mentesítse az eredeti teher-

viselési funkciója alól. Mivel a merev 

vasbeton kéreg és a lágyabb boltoza-

ti felület együttdolgozása nem bizto-

sítható hatékonyan, ezért az új kérget 

önálló teherviselő boltozatként szo-

kás méretezni. A költséges megoldás-

nál a meglévő szerkezeti rendszerbe 

drasztikusan beavatkozunk úgy, hogy 

a régi boltozat teherbírásáról szinte 

teljes egészében lemondunk.

Gyakorlati tapasztalatok és számítások 

azt igazolják, hogy a leggazdaságosab-

ban úgy lehet régi boltozott szerkeze-

tek teherbírását hosszú távon biztosí-

tani, ha segítünk nekik az évtizedekig 

jól működő statikai rendszer fenntar-

tásában. Így nem az a cél, hogy minél 

jobban áthárítsuk az eredetileg viselt 

terheket, hanem az, hogy meggátol-

juk a régi statikai rendszer átalakulását 

egy labilisabb, tönkremenetel szem-

pontjából kockázatosabb rendszerré. 

Ennek kulcsa a megfelelő teherelosz-

tás, a káros szerkezeti mozgások korlá-

tozása, valamint a lokális jellegű tönk-

remeneteli folyamatok hátráltatása. 

Így amennyiben a szerkezet meglévő 

teherbírása igazolható, a megerősíté-

si megoldásnak (amennyiben erősítés 

egyáltalán szükséges) elsősorban a 

mértékadó tönkremeneteli mechaniz-

musok kialakulását kell hátráltatnia oly 

módon, hogy a kritikus helyeken gá-

tolja a boltozat káros mértékű alak-

változásait, vagy csökkenti a forgalmi 

terhelés során keletkező feszültségeit. 

Ez lehetséges például nagy energiael-

nyelő képességű vékony erősítő kéreg 

alkalmazásával, háttöltés-injektálással, 

az alapok stabilizálásával, a kereszt-

irányú merevséget növelő részek (pl. 

homlokfalak) újra együttdolgoztatá-

sával a boltozattal vagy teherelosztó 

szerkezet alkalmazásával.

Boltozatok teherelosztásának javításá-

ra sokféle műszaki megoldást fejlesz-

tettek ki. A boltozat fölé beépített te-

herelosztó szerkezetnek elsősorban az 

a feladata, hogy csökkentse a szerke-

zetre háruló dinamikus és koncentrált 

jellegű hatásokat, illetve az ezekből 

származó feszültségeket. A teherelosz-

tás mértéke javítható monolit vasbe-

ton lemezzel (1. ábra), a háttöltés vagy 

az ágyazati anyag injektálásával. Az 

ágyazati anyag injektálásának (2. áb-

ra) nagy előnye, hogy nincs szükség a 

vasúti felépítmény és a boltozat felet-

ti töltés elbontására, ezért vágányzár-

Hatvani Jenő 

okl. építőmérnök 

ügyvezető

Rail System Kft.

hatvani.jeno@railsystem.hu

2. kép Boltozott hidak megerősítésének hagyományos módszerei: a) lőttbeton kéreg  b) vasbeton nyereg

1. ábra Monolit teherelosztó lemezek alkalmazása (Roggli 2012)
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igénye sincs. Hátránya viszont az, hogy 

a boltozat vízszigetelését nem oldja 

meg, és a teherelosztás mértéke sem 

hasonlítható össze a vasbeton lemezek 

alkalmazásával elérhető hatással.

3. Boltozott hidak rehabilitáció-

ja a teherelosztás javításával 

utófeszített lemezsor alkalma-

zásával

3.1. Általános leírás

Számítással igazolható, hogy teherel-

osztó lemez beépítésével jelentősen 

csökkenthető a boltozatban forgalmi 

terhelés hatására ébredő feszültsé-

gek nagysága és ingadozása, ezáltal 

jelentősen megemelhetők a fáradási 

tönkremenetelt okozó teherismétlési 

számok, így a szerkezet várható élet-

tartama növelhető (Orbán, Tóth, Bagi 

2010). Vizsgálataik szerint a boltozat 

feletti töltés tömörsége és a falazat 

merevsége is befolyásolja a feszültsé-

gek változását. A vasbeton teherelosz-

tó lemez kedvező hatása alacsonyabb 

merevségű háttöltés esetén nagyobb 

mértékben érvényesül. 

A teherelosztó lemezek hazai fejlesz-

tésű kialakításában (Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalánál 229560 lajstrom-

számú bejegyzett találmány) a leme-

zek előre gyártott U alakú bordás vas-

beton elemekből készülnek (3. ábra), 

amelyeket egy előre elkészített felület-

re szorosan egymás mellé helyeznek, 

és ezt követően utólagosan összefeszí-

tenek. Ebben a rendszerben a feszítés 

biztosítja az elemek közötti kapcsola-

tot, valamint a nyomatéki és nyírási el-

lenállást. Mivel a lemezelemek között 

nincs átmenő vasalás, ezért a feszítő-

erő akkor tekinthető megfelelőnek, 

ha az állandó és hasznos terhek, vala-

mint a feszítés hatásaként keletkező 

összegzett normálfeszültség a lemez-

elemek csatlakozásánál nincs a pozitív 

tartományban, és nem is haladja meg 

a beton nyomószilárdságának 60%-át. 

Az előre gyártott elemek közötti fe-

lület fajlagos nyírási ellenállása a fe-

szítésből származó feszültség és a 

csatlakozási felületen fi gyelembe ve-

hető súrlódási együttható szorzata-

ként adódik. A szóba jöhető terhelé-

si esetekre az alkalmazott rendszer 

megfelelősége numerikus számítási 

modellen igazolható.

Az előre gyártott elemekből álló rend-

szer előnye a monolit kialakítással 

szemben, hogy jelentősen lerövidíti 

a beépítés idejét, akár egyéjszakás 

vágányzárban megvalósítható, a vas-

úti forgalom ezt követően azonnal 

helyreállhat.

A lemezek vastagsága aszerint opti-

malizálható, hogy a boltozat feletti 

töltés vastagságától és tömörségétől, 

valamint a meglévő szerkezet kialakí-

tásától függően milyen mértékű te-

herelosztásra van szükség. Ezen kívül 

a teherelosztó lemezzel megoldható 

a boltozat feletti vízszigetelés és víz-

elvezetés is, továbbá biztosítva van 

az ágyazat oldalirányú megtámasztá-

sa a szélső bordáknak köszönhetően. 

A bordákra szerelt üzemi gyalogjáró-

val a pályaszemélyzet padkán történő 

biztonságos közlekedése folyamatos-

sá válik. Az előre gyártott teherelosz-

tó elemek geometriai kialakítása az 3. 

ábrán látható.

3.2. A fejlesztés nem állhat meg

Természetesnek kellene vennünk, hogy 

egy bejegyzett szabadalom nem a vég-

ső cél, csupán megfelelő jogi alap a ta-

lálmány további javítására, fejlesztésére 

a tervező, gyártó, beépítő és az üzemel-

tető tapasztalatai és javaslatai alapján. 

A szabadalom műszaki megoldásai a 

beépítések tapasztalatainak feldolgozá-

sa után javultak.

A képviselő Rail System Kft., a gyártó 

Ferrobeton Zrt., a tervező Orisoft Kft. 

és a szakértő Híd-Kő Bt. közös munká-

jának eredménye, hogy a következő 

használhatósági és műszaki paraméte-

rek kedvezőbbé váltak:

– az alkalmazott vízzáró beton minősé-

ge meghaladja az eredetileg terve-

zett C 35/45 értéket,

– a szélső elemekben elhelyezett víz-

elvezető folyóka tetszőleges irányú 

csapadékvíz-kivezetést tesz lehető-

vé (3. kép),

2. ábra Teherelosztó réteg kialakítása az ágyazati 

anyag injektálásával (Gilbert 2012)

3. ábra Teherelosztó lemezelemek geometriai 

kialakítása

3. kép Teherelosztó lemezelemek a Ferrobeton Zrt. 

szolnoki gyárában
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– a korábban bordákban elhelyezett 

emelési helyek megszűntek, így a 

lemez minden keresztmetszetében 

egyenletes minőségű, és a lemezsor 

esztétikai szempontból egységes,

– rugalmas, feszítéskor ellapuló tömí-

tések alkalmazása az elemek között,

– rugalmas vízzáró tömítések készítése 

az összefeszített elemek felső és ol-

dalsíkjain (4. kép).

3.3. Gyakorlati tapasztalatok 

és példák

Az előre gyártott elemekből álló 

rendszer gyakorlati alkalmazhatósá-

gát a beépítések igazolják.

Az 5. képen látható, hogy csak kis mér-

tékű földmunka szükséges az ágyazat 

elbontása után a lemezsor beépítésé-

hez. A lemezeket a Pilisvörösvár–Pilis-

csa ba-vas út vo nal sza kasz 72. sz. mű-

tárgy 243+33 hm szelvényben lévő 

boltozat felújításához alkalmazták.

A 6. képen jól látható, hogy az ágya-

zat meg tá masztó bordák íves vágány-

szakaszokon is megoldják a vas úti 

átvezetett ágyazat megtartását. Az 

oldalirányú megtámasztások a kivető-

dés biz ton sá got is növelik. A Dom-

bó vár–Bátaszék-vasútvonalon, Pa-

lat inc án megvalósult teherelosztó 

lemezsor íves vágányszakaszhoz kap-

csolódik.

Az 7. képen az üzemi járda és a vízel-

vezetés megoldása látható. A lemez 

szélességét nem kell a vasúti pálya 

keresztmetszeti igényein túl növelni. 

Az üzemi járda, a kábelátvezetések, 

közműcsatornák a lemezek külső ol-

dalára utólagosan is felszerelhetők, 

így építésük, karbantartásuk nem igé-

nyel vágányzárat vagy vonatmentes 

időszakot sem.

4. Összegzés

A vasúti tégla- és kőboltozatú hi-

dak teherbírása és élettartama nagy-

A Rail System Kft. 2007 óta mérnöki szolgáltatásokkal, tervezéssel, szakértői tevékeny-

séggel, valamint műtárgy- és útátjáró-építéssel foglalkozik. Kutatás-fejlesztési tevé-

kenysége az utófeszített lemez szabadalom, valamint két újabb műszaki szabadalmi 

bejelentés. Partnerei a Ferrobeton Zrt. és az edilon)(sedra B.V. Kutató-fejlesztő partnere 

a Pécsi Tudományegyetem. A cég három éve Edilon rendszerű útátjárókat és előre 

gyártott gyalogos aluljárókat is épít.

4. kép Rugalmas hézagzárás elemek között

5. kép Feszítéshez előkészített elemsor, 

Piliscsaba
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mértékben növelhető az utófeszített 

vasbeton bordás teherelosztó szer-

kezetek alkalmazásával. Vasbeton te-

herelosztó lemez beépítésével jelen-

tősen csökkenthető a boltozatban 

forgalmi terhelés hatására ébredő 

feszültségek nagysága és ingadozá-

sa, ezáltal jelentősen megemelhetők 

a fáradási tönkremenetelt okozó te-

herismétlési számok, így a szerkezet 

várható élettartama növelhető. Be-

avatkozások tervezésénél a teherbírá-

si kritériumok mellett szem előtt kell 

tartani a hosszú távú használhatósá-

got, ügyelni kell az esztétikai meg-

jelenésre, valamint biztosítani kell, 

hogy a kivitelezés a forgalmat a lehe-

tő legkisebb mértékben zavarja.

A bemutatott előre gyártott és utó-

lagosan összefeszített vasbeton ele-

mekből álló rendszer legnagyobb 

előnye a teherbírás és élettartam nö-

velése mellett a rendkívül gyors be-

építhetőség, valamint a vízszigetelés, 

a vízelvezetés és az ágyazati anyag 

megtámasztásának egyidejű meg-

oldása. A kivetődések valószínűsége 

a bordák méretének kismértékű nö-

velésével jelentősen csökkenthető. 

A rendszer előnyei miatt egyéb mér-

nöki létesítmények feletti beépítésre 

is alkalmas akár ideiglenes (felvonulá-

si út biztosítása, munkaterület), akár 

végleges módon.

Hatvani Jenő 
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6. kép Megtámasztott ágyazat

7. kép Beépített utófeszített lemez üzemi 

járdával, vízelvezetéssel
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A budapesti elővárosi vasútvonalakon 

lassan meghatározóvá váló és máshol 

is előforduló Stadler Flirt motorvonatok 

előtörténetét vizsgálva érdemes egé-

szen messzire, a hatvanas évek máso-

dik feléig visszatekinteni. A svájci vasút 

ekkor szembesült azzal, hogy a magán-

autók terjedése miatt elveszti utasai je-

lentős részét és nyereségét. A kiútkere-

sés nem volt egyszerű, mindenesetre a 

vasúttörténet úgy tartja számon, hogy 

ennek eredményeként született meg 

a kínálati, integrált ütemes menetrend 

koncepciója. Felismerték ugyanis, hogy 

más, igen költséges megoldásokkal 

(elsősorban a nagysebességű vasutak 

építésével) szemben az ütemes menet-

rend (a német Integraler Taktfahrplan 

kifejezésből ITF) úgy szerzi vissza, tart-

ja meg az utasok egy részét jobb mi-

nőségű szolgáltatással, hogy az haté-

konyságnövelést is jelent. Az eljutási 

idő (ez a minőség egyik legfőbb ösz-

szetevője) az ITF elvei szerint elsősor-

ban nem a pályára, illetve a járműre 

jellemző legnagyobb sebesség növe-

lésével csökkenthető, hanem a vonatok 

sűrű közlekedtetésével, az átszállási idő 

mérséklésével és a járművek jó gyorsí-

tó- és fékezőképességével.

Amikor 1982-ben a Svájci Szövetsé-

gi Vasutak (SBB/CFF/FSS) bevezette az 

ITF-et, a Stadler még csak egy kis csalá-

di vasútijármű-gyár volt Bussnangban, 

Svájc Thurgau kantonjában, nem is ké-

szített személyszállító járműveket. De 

az alpesi országban mégis kialakult a jó 

gyorsítóképességű, ITF-re optimalizált 

elővárosi motorvonatok osztálya. Így 

miután 1989-ben Peter Spuhler átvette 

a Stadlert, és ambiciózus terjeszkedés-

be kezdett, az egyik fő irány a motor-

vonat lett. A GTW típusú járműveket 

1995-től készítik. Noha ezek felépíté-

se alapvetően különbözik a Flirtétől, a 

gyártási tapasztalat hozzájárult ahhoz, 

hogy az ezredforduló után létrejöhes-

sen a világszínvonalat képviselő Flirt.

Elővárosi közlekedésre optima-

lizálva

Az első Flirtöt az SBB/CFF/FSS rendel-

te meg a Stadler Rail AG-től 2004-ben 

a Bázel, Zug, Luzern körüli S-Bahn (elő-

városi) közlekedés számára. A fantázia-

név játékos, hiszen jelentéssel bíró szó, 

ugyanakkor betűszóként is értelme-

zik német (Flinker Leichter Innovativer 

Regional-Triebzug), angol (Fast Light 

Innovative Regional Train), sőt magyar 

(Fürge Légkönnyű Innovatív Regionális 

motorvonaT) nyelven is. 

A korszerű gyártási elveknek megfele-

lően modulrendszerű, rugalmasan vá-

lasztható méretű, többrészes, csuklós 

villamos motorvonat született a terve-

zőasztalon. Jellemzője, hogy a haj tás a 

vonat egyik vagy mindkét végén talál-

ható forgóváz fölé kerül (ez a tapadás 

szempontjából is előnyös), a csuklók alá 

Jacobs-futóforgóvázakat építenek. Ezek 

alacsony szerkezeti felépítése lehető-

vé teszi, hogy a vonatvégek kivételével 

végig alacsony padlós legyen az utas-

tér. Ez nemcsak a kényelmet szolgál-

ja, a nagyméretű ajtókkal együtt (ezek 

száma a megrendelőtől függ) gyors 

utascserét is lehetővé tesz. Az előváro-

si közlekedés igényeit ezen kívül a nagy 

A világ legnagyobb flottája, azaz 112 egység működik majd 
Magyarországon a Stadler korszerű, alacsony padlós, az előváro-
si forgalomra optimalizált Flirt motorvonataiból, amikor 2015 
szeptemberében megérkezik a legújabb tenderben rendelt utol-
só példány is. A szolnoki üzem révén a 160 kilométer per órás 
sebességre képes járművek gyártásában is részt vesz a hazai ipar.

A budapesti elővárosi forgalom meghatározó típusa

A magyar Flirt-sztori

A GYSEV utasai is megismerkedhettek 

a Stadler vonataival 2013 végén 

(fotó: GYSEV)

Az opciós rendelés egyes járműveinek karosszériái már Szolnokon készültek (fotó: a szerző)
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teljesítményű hajtás szolgálja, amely ki-

emelkedő gyorsítóképességet tesz le-

hetővé. A Flirt rendelhető két-, három-, 

négy-, öt- vagy hatkocsis kivitelben, Ma-

gyarország eddig minden alkalommal a 

négyrészes változatból vásárolt, ez a két 

vonatvégen beépített összesen 2000 

kilowattos állandó teljesítménynek kö-

szönhetően az egyik legerősebb válto-

zat, 1,2 méter per sze kun dum négy ze-

tes gyorsulásra képes.

Monstre tender

A MÁV 2004. április 30-án tette köz-

zé közbeszerzési felhívását harminc és 

opcióként további harminc elővárosi 

villamos motorvonat megvásárlásá-

ra. Érdekes és újszerű megoldásként a 

járművek karbantartására ugyancsak 

ajánlatot kértek harminc évre. Szep-

temberben a francia Alstom, a kana-

dai-német Bombardier, a német Sie-

mens és a Stadler adott be ajánlatot. 

(Az előminősítésre még a spanyolor-

szági CAF és a japán Mitsui is jelentke-

zett, mind a hat cég meg is felelt.)

A közbeszerzési eljárás során kizár-

ták a Siemens és az Alstom ajánlatát, 

a két talpon maradt gyártó ezek után 

szinte életre-halálra menő küzdel-

met folytatott a tender megnyerésére. 

A botrányos folyamatban többször is 

a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) 

elé került a beszerzés. Kiderült, a MÁV 

a tenderértékelés szabályait olyan sze-

rencsétlen módon alakította ki, hogy 

a gyártóknak módjuk volt keresztfi-

nanszírozással trükközni. Erre az aján-

lott vételár és a karbantartási díj kü-

lönböző súlyozása adott módot, a 

lehetőséggel mindkét cég élt. Igazi jogi 

csemege volt, amikor a KDB meghúz-

ta azt a határt, hogy meddig tartja el-

fogadhatónak a keresztfi nanszírozást. 

Az is kiderült, a pályázatokat elbíráló 

MÁV-bizottság nem vett észre olyan 

hiányosságokat, amelyek miatt pedig 

ki kellett volna zárnia a pályázókat. Vé-

gül csak 2005. augusztus 15-én írta alá 

a szerződést a harminc négyrészes, két-

száz ülőhelyes Flirt szállításáról a MÁV 

és a Stadler. Azonban az eljárásban 

vesztes Bombardier is üzletet kötött: 

egy másik, speciális, „rövid ideig fennál-

ló lehetőségre” hivatkozó közbeszerzés 

keretében ugyanis a MÁV vásárolt tízet 

abból a Talent fantázianevű motorvo-

natból, amely a Flirtök ellenfele volt.

Az eljárás elhúzódásának pozitív hatá-

sa is volt, a versengő cégek az eredeti 

árakhoz képest lefaragták ajánlataikat, 

így az első harminc Stadler-motorvonat 

4,82 millió eurós egyenkénti vételáron 

cserélt gazdát. (Ebben természetesen 

nincs benne a karbantartás díja.) Az el-

ső magyar Flirt 2006 decemberében ér-

kezett meg, a harmincadik pedig 2008 

áprilisában tette le a hatósági vizsgát. 

2007-ben a MÁV lehívta az opciót is, 

vagyis újabb harminc Flirt érkezett, az 

utolsó 2010 márciusában állt forgalom-

ba. A vételár szerelvényenként százezer 

euróval alacsonyabb volt a korábbi szé-

riánál alkalmazottnál. 

Itthon hegesztik

Időközben a Stadler nemcsak szállí-

tóként vállalt szerepet a hazai vasút 

történetében. A szerződésben har-

minc évre vállalt karbantartási feladat 

JÁRMŰ

A legújabb Flirtök már kék-fehér-szürke-sárga 

színösszeállításban érkeznek (fotó: Stadler)
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elvégzésére Pusztaszabolcson bázist 

épített egy korábbi MÁV teherkocsi-

javító helyén, az üzemet 2007 már-

ciusában avatták föl. Itt gondozzák 

a második harminc motorvonatot is. 

Már 2006-tól szó volt arról is, hogy a 

Stadler gyártóbázist hoz létre Magyar-

országon. Eleinte összeszerelő-üzem 

vagy kocsiszekrénygyár szerepelt a 

tervekben, a helyszín pedig Székesfe-

hérvár lett volna, a városban be is je-

lentették a beruházást.

2007 őszére eldőlt, hogy Szolnokon, 

zöldmezős beruházásként jön létre az 

alumíniumkocsitest-hegesztő üzem. 

Az alapkőletétel 2008 májusában volt 

a megyeszékhely déli részén lévő ipari 

parkban, és még abban az évben kész 

lett a gyártóbázis. A következő év ele-

jén elindult a termelés is, és a MÁV op-

ciós Flirtjei közül hétnek már itt készült 

a karosszériája. Az üzemet 2011-ben és 

2013-ban is bővítették, az eredetileg 

200 kocsiszekrény elkészítését lehetővé 

tévő kapacitás így 500 kocsira emelke-

dett. A legújabb csarnok már alkalmas 

vonatok összeszerelésére is, de ilyen te-

vékenységre eddig nem került sor.

Európai támogatás

A magyar Flirtök újabb generációjának 

megszületésében az európai uniós tá-

mogatásnak volt kulcsszerepe. A 2013-

ig tartó EU-s pénzügyi ciklus támo-

gatási projektjeinek ugyanis 2015-ig 

teljesen le kell zajlaniuk, így a Magyar-

országnak szánt források lehívásakor 

több esetben is járműbeszerzés mel-

lett döntöttek, mert ezek gyorsabban 

lebonyolíthatók, mint például a pálya-

rekonstrukciók. 

A Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. 

(GYSEV) 2011 novemberében jelentet-

te meg második tenderét négy villa-

mos motorvonat vásárlásáról, hogy a 

MÁV-tól átvett, korszerűsített és villa-

mosított Sopron–Szombathely–Szent-

gotthárd-vonalon közlekedhessenek. 

Ezt megelőzte már az év elején egy 

korábbi felhívás, az arra egyedül je-

lentkező Stadler ajánlott ára azonban 

nem találkozott a magyar-osztrák vas-

úttársaság által elképzelt anyagi kondí-

ciókkal. A második közbeszerzést ezért 

műszakilag kisebb tartalommal írták 

ki. Kiderült, hogy erre is csak a Stadler 

pályázott, de ezúttal sikeresen, a szer-

ződést 2012 áprilisában írták alá. Az ár 

5,075 millió euró járművenként. Az első 

két motorvonat még 2013-ban munká-

ba állt, a másik kettő 2014 első negyed-

évében érkezett.

A 2012 novemberében megjelent köz-

beszerzési felhívás érdekessége, hogy 

a két magyar személyszállító vasút, a 

MÁV-Start és a GYSEV együtt írta ki, 

előbbi 42, utóbbi hat járművet kívánt 

megvásárolni. A tenderre nyolcan je-

lentkeztek, az olasz Ansaldo, a CAF, a 

Bombardier, a Stadler, a Siemens, a len-

gyel PESA és Newag, valamint a cseh 

Škoda. A következő év legelején azon-

ban csak a Stadler adott ajánlatot, így 

nyert. Hogy végül más gyártó nem is 

próbálkozott, abban szerepet játszha-

tott az igen szoros határidő: az EU közle-

kedési operatív programjának (KÖZOP) 

támogatása miatt, a már említett pénz-

ügyi ciklushoz alkalmazkodva, az utol-

só járműveket is le kell szállítani 2015 

szeptemberéig. Ilyen helyzetben fon-

tos előny, ha egy adott járműnek már 

van típusengedélye, márpedig a tender 

feltételeinek megfelelő és a gyártó pa-

lettáján szereplő motorvonatok közül 

ebben az időben csak a Flirt volt ilyen. 

A beszerzési és finanszírozási szerző-

déseket 2013 márciusában írta alá a két 

vasút, a Stadler és az EU nevében eljáró 

szervezet képviselője.

Piros, zöld, kék

A fentiekből az is következik, hogy a 

48 legújabb magyar Flirt (a négy első 

GYSEV-eshez hasonlóan) lényegében 

a hatvan MÁV-ossal megegyező, négy-

részes jármű. Különbségek azért van-

nak. Ezekbe a motorvonatokba már az 

ETCS 2 vonatbefolyásoló fedélzeti be-

rendezést is beépítik, jobb, monitoros 

utastájékoztató, konnektorok és vezeték 

nélküli internetes (wifi ) egység is kerül a 

járművekbe. A hat GYSEV-es példány 

ráadásul az INDUSI vonatbefolyásoló 

rendszerhez szükséges berendezéseket 

is megkapja. (Ezeket a korábbi rendelés 

négy motorvonatába szintén beépítik.) 

A MÁV-Startos Flirtök árát viszont az a 

tényező növelte, hogy szerződéskötés-

kor az EU még nem fogadta be a fi nan-

szírozást, ez legalábbis elvi kockázatot 

jelentett. (Azóta a befogadás megtör-

tént.) Így a két vasút azonos áron, pél-

dányonként 5,558 millió euróért kapja 

a Flirtöket. A Stadlernél egyébként azt 

remélik, hogy a GYSEV-es motorvonato-

kat határidő előtt, még 2014-ben hiány-

talanul le tudják szállítani.

Látható tehát, hogy az opciós harminc 

jármű árához képest csaknem 18 száza-

lékkal magasabb az ár. Ez több tényező-

vel indokolható. Említettük már a több-

letfelszereltséget, a legnagyobb tétel 

az ETCS 2-berendezés. Természetesen 

szerepet játszott az általános infl áció is, 

de a már taglalt szoros határidő és az is, 

hogy – ismét összefüggésben a szállí-

tásra rendelkezésre álló idő szűkösségé-

vel – a 2004-ben indult közbeszerzésen 

kialakult éles versennyel szemben itt 

mindössze egy pályázó akadt.

A szolnoki gyártóbázis kapacitását már kétszer bővítették (fotó: a szerző)
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Az utazóközönség számára a Buda-

pest környéki forgalomba frissen ér-

kező Flirtök – az első két példány 2014. 

februárban érkezett – legszembetű-

nőbb vonása, hogy a hatvan MÁV-os 

jármű élénkpiros fényezésétől eltérő, 

kék-fehér-szürke-sárga dominanciá-

jú színterv szerinti külsővel szállítják. 

A jelenlegi tervek szerint fokozatosan a 

hatvan korábbi Flirt is ezt a külsőt kap-

ja majd meg. A GYSEV motorvonatai a 

társaságra jellemző, zöld-sárga színösz-

szeállításban készülnek.

A MÁV-csoport menedzsmentjében 

megnyugvással fogadták a tender 

eredményét, hiszen a Stadler motor-

vonataival jó tapasztalatokat szerez-

tek az elmúlt években. A járművek 

rendelkezésre állása 2008-tól 2013-ig 

minden évben meghaladta a 95 szá-

zalékot. Szakmai körökben érdeklő-

déssel várják, hogy ez a mutató ho-

gyan alakul majd az új sorozatnál, 

hiszen az a döntés született, hogy az 

új Flirtöket nem a gyártó, hanem a 

MÁV-Start tartja majd karban Buda-

pesten, istvántelki telephelyén. Egé-

szen pontosan a vonatok első jármű-

javító-szintű javítását (az úgynevezett 

K5 szintű fővizsgálatot) a Stadler vég-

zi majd, úgy, hogy közben kiképzi er-

re a feladatra a startos szakembere-

ket, hogy a későbbiekben azt már ők 

végezhessék. Az ennél alacsonyabb 

szintű karbantartási tevékenységek a 

MÁV-Start hatáskörében lesznek, ter-

mészetesen szintén gyártói kiképzés-

sel és mérnöki támogatással.

A világban eddig 944 Flirtöt adott 

el a Stadler, beleértve a leszállított 

és a még csak szerződött vonato-

kat is. A 2015 szeptemberéig felálló, 

112 motorvonatból álló hazai flotta 

ennek a mennyiségnek csaknem az 

egynyolcada, 11,9 százaléka. Ez azt is 

jelenti, hogy Magyarországon lesz a vi-

lágon a legnagyobb állomány ebből a 

típusból. Üzemeltetési szempontból is 

előnyös, hogy ilyen nagy, lényegében 

egységes fl otta jön létre a magyar vas-

utaknál. A MÁV-csoportnál üzemelő 

Flirtök meghatározóak lesznek a fővá-

rosi elővárosi közlekedésben, ideértve 

a villamosítás alatt álló budapest–esz-

tergomi vonalat is.

Tevan Imre

A magyarországi Flirtök adatai

Gyártó Stadler Rail csoport

Jelleg Négyrészes villamos motorvonat

A MÁV-csoport rendelései 30 (2005) + 30 (2007) + 42 (2013)

A GYSEV rendelései 4 (2012) + 6 (2013)

Ár (millió euró/jármű) 4,82 (2005) / 4,72 (2007) / 5,075 (2012) /

  5,558 (2013)

Nyomtáv (mm) 1435

Felsővezeték-feszültség 25 kV AC 50 Hz

Kocsiszekrény Extrudált zárt alumíniumszelvényekből 

 felépített, hegesztett 

Homlokrész Üvegszál-erősítésű műanyag, automatikus 

 vonó- és ütközőkészülék

Tengelyelrendezés Bo‘ 2‘2‘2‘ Bo‘

Vonókészülékek között mért hossz (mm) 74 278

Járműszélesség (mm) 2880

Járműmagasság (mm) 4150

Szolgálati tömeg (tonna) ca. 120

Forgóvázak Légrugózás

Forgóváz-tengelytávolság (mm) 2700

Hajtott kerékpár átmérője, új (mm) 860

Futó kerékpár átmérője, új (mm) 750

Alacsony padlós rész aránya (%) Több mint 90

Alacsony padlós rész magassága (mm) 600

Magas padlós rész magassága (mm) 1120

Beszállóajtó oldalanként 6, kettős

Beszállóajtók szabad nyílása (mm) 1300

Utastér-elrendezés Páholyos ülések, többcélú terület

Fix ülőhely 200

Lehajtható ülőhely 11

Álló utasok száma, 3 fő/m2 164

Utastájékoztatás Audio-, belső és külső vizuális, GPS-alapon

Klimatizálás Utasterek és vezetőállások

WC Zárt rendszerű, kerekes székkel is 

 használható

Hajtásrendszer Vízhűtésű IGBT-áramirányítókat tartalmazó 

 négy erőátviteli hajtásláncból kialakított, 

 redundáns

Kerékkarimán kifejtett  2000

állandó teljesítmény (kW)

Kerékkarimán kifejtett legnagyobb  2600

teljesítmény (kW)

Indító vonóerő (47 km/h sebességig, kN) 200

Indító gyorsítás (m/s2) 1,2

Legnagyobb sebesség (km/h) 160
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A MÁV Zr t.  menedzsmentjében 

2011-ben született meg a döntés 

arról, hogy a cégcsoport kerete-

in belül készüljenek személyszállí-

tó kocsik. A társaság igazgatósága 

nyáron adta áldását a projektre. Úgy 

fogalmaztak, hogy ez a hazai vasúti-

jármű-gyártás feltámasztása lesz.

Miért? 

Napjaink vasúti személyszállításában 

két szegmens prosperál: az előváro-

si, valamint a nagyvárosok közötti 

gyors és színvonalas szolgáltatás, az 

intercity-forgalom. A MÁV-Start Zrt.-

nél használt IC-kocsik zöme azonban 

elöregedett, a második generáci-

ós – felújításként készült – járművek 

életkora harminc év körül jár. A MÁV-

Start járműbeszerzési stratégiájá-

ban az egyik fontos célként szerepel-

nek az új intercity-kocsik. Másrészt a 

MÁV-csoporton belüli járműjavítók 

piaca szűkül, hiszen a korszerűbb 

járművek ritkábban igénylik ezt a 

tevékenységet, ráadásul ezek né-

melyikét külső vállalkozások tartják 

karban. A hazánkhoz közeli orszá-

gok – Szlovákia, Lengyelország, Hor-

vátország, Románia – megtartották 

vasútijármű-gyártási képességeiket, 

ők is példával szolgáltak. Annál is in-

kább, mert az egyértelmű volt, hogy 

Magyarországon is rendelkezésre áll 

az a mérnöki tudás, amely a vasúti 

kocsik tervezéséhez és gyártásához 

szükséges.

A cél olyan korszerű jármű, amely 

belföldön és külföldön is használha-

tó, legfeljebb 200 kilométer per órás 

sebességig. Az utasok kényelmét 

légkondicionáló berendezésnek, 

zárt rendszerű vécének, külső és bel-

ső utastájékoztató kijelzőknek kell 

szolgálniuk. Az a döntés született, 

hogy az új kocsik termes kivitelben, 

vegyesen páholyos és soros, a 2+2-

es üléselrendezéssel készülnek.

Az egykori szolnoki járműjavítóban prototípusként elkészült az 
első két, 200 kilométer per órás sebességre alkalmas IC Plusz 
kocsi. A projektet Stósz Istvánnal, a MÁV-Start Járműmenedzs-
ment-főmérnökségének vezetőjével tekintettük át.

Hazai személykocsigyártás

Sorozatgyártásra 
érett az IC Plusz

A kocsi belseje a soros és páholyos elhelyezésű 
ülésekkel és a csomagtartókkal (fotó: MÁV)
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Az irányelvek azt a célt szolgálják, 

hogy a járművek megfeleljenek azok-

nak az egységes feltételeknek, ame-

lyek lehetővé teszik, hogy Sevillától 

Záhonyig közlekedhessenek. Első-

sorban a futóműre, a fékberendezé-

sekre, az ütköző-vonó készülékre, a 

vécéleszívó, a víztartályfeltöltő csonk-

jaira, a feljárókra tartalmaz előírásokat. 

A projekt késésének okait így lehet 

összefoglalni:

1. A TSI-előírások betartása újszerű 

feladat volt.

2. Az EU-s szabályok szerint az IC 

Plusz kocsikat nemcsak a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság vizsgálja, ha-

nem független nemzetközi szer-

vezetekkel, tanácsadókkal is mi-

nősíttetik. Ez rendkívül időigényes 

folyamat.

3. A beszerzési szabályok alapján kel-

lett pályáztatni a beszállítókat, a 

szolnoki üzem időközben került át 

a MÁV-Starthoz, amely már közbe-

szerzésre kötelezett, hiszen direkt 

állami támogatásban részesül.

4. Az új jármű dizájnjára nagy gondot 

fordítottak, mert a tapasztalatok 

szerint az utazóközönség számára 

fontos a külső és belső megjelenés. 

Ez volt az a kérdés, amelyre a MÁV-

csoporton belül nagyon sokan oda-

fi gyeltek, a végső szót a legmaga-

sabb szinten mondták ki.

5. A forgóvázak beszerzése nem az 

eredeti elképzelések szerint tör-

tént, ez is az egyik főbb tényezője 

volt a határidőcsúszásnak.

Az IC Plusz kocsik építésénél az egyik 

cél, hogy minél nagyobb hányadban 

hazai gyártóktól tudják megvásárol-

ni a beépítendő alkatrészeket, főegy-

Hol?

A dunakeszi járműjavító utódjánál, 

a Bombardier Transportation MÁV 

Hungary Kft.-nél rendszeresen ké-

szültek külföldi és hazai megrende-

lésre személyszállító kocsik, sőt, ott 

már be is indítottak egy hasonló pro-

jektet, igaz felújításként. A harmadik 

generációs IC-kocsik első példánya 

2008-ban került forgalomba, össze-

sen tíz készült. Csakhogy Dunakeszin 

a MÁV csak kisebbségi tulajdonos, 

ezért esett a választás Szolnokra. Az 

ottani járműjavító ugyanis teljes mér-

tékben a MÁV-csoport része. A dön-

tés idején a MÁV-Gépészet Zrt.-hez 

tartozott, 2014 elején a Gépészet 

beolvadt a Startba, így a nagy múl-

tú üzem most a MÁV-Start szolnoki 

vasútijármű-javítási telephelyeként 

működik. (Ha a kocsikból sorozat, 

különösen, ha jelentős sorozat lesz, 

könnyen lehet, hogy más üzemeket, 

akár Dunakeszit is szükséges lesz be-

vonni bizonyos feladatokra.)

A patinás intézményben azonban 

nem folyt még ilyen munka, így al-

kalmassá kellett tenni a kocsiépítésre. 

A vezetés úgy ítélte meg, a hátrány 

nem behozhatatlan. A méretes szer-

kezeti elemek – alváz, tetőlemez, ol-

dalfalak – kezeléséhez különleges 

állványokat, forgatókat, az anyagvizs-

gálatokhoz röntgenberendezést kel-

lett beszerezni. Mivel ekkor még csak 

két prototípus jármű létrehozásáról 

született döntés, nem tűnt racioná-

lisnak valamennyi olyan berendezés 

beszerzése, amelyekre egy esetle-

ges sorozatgyártásnál szükség lesz. A 

két első kocsinál egyes lemezlakatos-

munkákat (darabolás, hajlítás) még 

külső vállalkozókkal végeztettek el.

A gyártást megelőzi a tervezés. Ez a 

munka 2011 elején indult nyolc fővel. 

A mérnöki létszámot 25 főre bővítet-

ték, jó néhány szakember érkezett a 

vasútijármű-gyártással foglalkozó ko-

rábbi hazai cégektől, a Ganz-cégcsa-

lád utolsó tagjaitól, de Dunakesziről 

is. Itt érdemes megemlíteni annak a 

két vezetőnek a nevét, akik irányítot-

ták a kocsik tervezésének, gyártásá-

nak és vizsgálatának, engedélyez-

tetésének folyamatát: Peták Tibor 

vezető tervezőét és Czirák Árpád pro-

jektmérnökét.

Mikor?

A két prototípus kocsit az eredeti ter-

vek szerint 2012 végén kellett volna 

minden szükséges engedéllyel át-

adni üzemeltetésre, a projekt tehát 

mintegy egy és negyed éves csúszás-

ban van. Azon túl, hogy egy teljesen 

új termék kifejlesztése, gyártásának 

beindítása egy olyan üzemben, ahol 

még nem folyt ilyen tevékenység, 

mindig magában hordoz bizonyta-

lanságokat, újdonság volt az is, hogy 

már nemcsak a hazai szabályoknak, 

hanem az európai uniós TSI (Techni-

cal Specifications for Interoperabili-

ty) előírásainak is meg kellett felelni. 

Stósz István

Járműmenedzsment, 

főmérnökség-vezető

MÁV-Start Zrt.

stosz.istvan@mav-start.hu

Az IC Plusz kocsi 2014 márciusában vitt először utasokat 
(fotó: a szerző)
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ségeket. A most elkészült prototípus 

kocsinak ennek megfelelően több 

mint 50%-a saját produktum, illetve 

hazai beszállítók terméke.

Mennyiért?

A projekt teljes költsége 1,4 milli-

árd forint, ebből 462 millió az EU 

gazdaságfejlesztési operatív prog-

ramjából érkezik. Ez természetesen 

nem azt jelenti, hogy egy-egy jár-

mű 700 millióba kerül, hiszen a ter-

mék kifejlesztésének számos eleme 

csak egyszer jelenik meg. Bár a MÁV-

Startnál nem mondanak konkrét szá-

mot arra, hogy sorozatgyártásnál 

mennyiből tudnák kihozni a jár-

műveket, de annyit elárultak, hogy 

kalkulációik szerint lényegesen ke-

vesebből, mint amennyiért (egy ko-

rábbi ajánlatkérés szerint 390-450 

millió forintért) a nemzetközi piaco-

kon beszerezhető egy-egy hasonló 

paraméterű személyszállító kocsi.

A 3. generációs IC és az IC Plusz kocsik összehasonlítása 

Jármű 3. generációs IC kocsi 2. oszt. IC Plusz kocsi 2. oszt.

Építés jellege Átépítés Új építés

Gyártó Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. MÁV-Start vasútijármű-javítási telephelye

Gyártás helye Dunakeszi Szolnok

Az első jármű elkészülte (év) 2008 2014

Konstrukciós szelvény UIC 505-1 UIC 505-1

Nyomtáv (mm) 1435 1435

Kocsi hossza ütközőkkel (mm) 24500 26400

Forgócsapok közötti távolság (mm) 17200 19000

Padlómagasság (mm) 1255 1255

Forgóváz Áttervezett OPOLE Siemens, SF 400 MAV

Kerékfutókör névleges átmérője, új (mm) 920 920

Szolgálati súly (tonna) max. 47 47,5 ± 1

Engedélyezett sebesség (km/h) 140 200

Utastér-elrendezés Termes, páholyos, 2+2 Termes, vegyesen páholyos és soros, 2+2

Ülőhelyszám 72 80

Utaskényelem Légkondicionálás, zárt rendszerű WC (1 db) Légkondicionálás, zárt rendszerű WC (2 db)

Feljáróajtók Távvezérelt, automata, lengő-toló ajtó Távvezérelt, automata, lengő-toló ajtó

Átjáróajtók Elektro-pneumatikus, kétszárnyú tolóajtók Elektromos, kétszárnyú tolóajtók

Utastájékoztatás Audio-, belső és külső vizuális, GPS-alapon Audio-, belső és külső vizuális, GPS-alapon

Utaselektronika Hálózati csatlakozóaljzatok Hálózati csatlakozóaljzatok, WiFi

A készülő, még forgóváz nélküli kocsik bemutatása Szolnokon 2013 májusában (fotó: a szerző)
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A két elkészült kocsi már túl van a 

legfontosabb teszteken. Magyar-

országon nincs 160-as sebességnél 

nagyobbra alkalmas pálya, így bizo-

nyos vizsgálatokra külföldre kellett 

vinni a járműveket. Ausztria három 

pontján futástechnikai (220), illetve 

féktechnikai (200 kilométer per óra) 

méréseken vendégszerepeltek a ko-

csik, ezekről már megvan a – pozi-

tív – jelentés. Az utolsó jelentősebb 

teszt, a 200 kilométer per órás ha-

ladáskor fellépő külső zaj mérésé-

nek helyszíne Svájc. Volt olyan teszt, 

amelyet meg kellett ismételni, a 

vészfékáthidalásra vonatkozót pél-

dául mozdonyhiba miatt. Az összes 

vizsgálat elvégzését egy független 

minősítő intézet, a hollandiai be-

jegyzésű Luxcontrol BV tanúsítja.

Mi?

A két prototípus jármű másodosztá-

lyú kivitelben készült. Azért vannak 

ketten, mert így bizonyos mérési, 

engedélyeztetési eljárásokat párhu-

zamosan lehetett elvégezni, vagyis 

a teljes folyamat valamivel rövidebb 

ideig tartott. Ugyanezért két telje-

sen egyforma kocsi készült. Azonban 

már a kezdetektől szó volt arról, hogy 

a másodosztályú személyszállító ko-

csikon kívül más egységeket is kifej-

lesztenek egységes családként, bár a 

konkrét elképzelések időközben vál-

toztak. Eleinte vezérlőkocsi megépí-

téséről is szó volt, ám ez most a távo-

labbi elképzelések közé került az ár 

miatt. Egy vezérlőkocsi eleve mintegy 

harmadával drágább az eltérő hom-

lokkialakítás, a vezetőállás miatt, de 

a napjainkban már elengedhetetlen 

ETCS fedélzeti vonatbefolyásoló biz-

tonsági berendezés dobná meg iga-

zán a költséget.

Gondolnak viszont az első osztályon 

utazni kívánókra, ám ma már az ütemes 

menetrendben sűrűn járó, legtöbbször 

rövid intercity-sze rel vé nyek be nem 

szükséges teljes első osztályú kocsi. 

Ugyanez igaz az önálló étkezőkocsira: 

amikor a Start vezetése döntött ezek ki-

iktatásáról a belföldi IC-kből, az az ígé-

ret hangzott el, hogy tervezik viszont 

valamiféle büfészakasz bevezetését. 

Ugyancsak egy kocsi egy-egy részére 

terjedne ki a ke re kes szé ke sek beszállá-

sát lehetővé tévő emelő berendezéssel 

ellátott feljáratot és mozgásukban kor-

látozottak számára is használható vé-

cét ugyancsak tartalmazó, bababarát 

vagy kerékpárok, nagyobb csomagok 

elhelyezésére szolgáló többcélú sza-

kasz. A következő kocsitípus tehát ezen 

funkciók valamilyen kombinációját tar-

talmazhatná.

Sorozatmegrendelésről egyelőre 

nincs döntés, de a MÁV-Startnál úgy 

fogalmaznak, hogy a támogatást ér-

zik a MÁV menedzsmentjéből és a 

kor mányzatból is.

Tevan Imre

 Így látszott a fékteszten Ausztriában részt vevő kocsi 2013 novemberében a mozdony monitorán, 

amikor 200 km/h-s tempónál mesterségesen leszakították a szerelvényről, és teljes intenzitással 

fékezni kezdett (fotó: a szerző)

A páholyok variálható asztalkája (fotó: a szerző)
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Szaúd-Arábiában egy 450 km hosz-

szúságú nagysebességű vasútvonal 

építése folyik, amely biztonságos és 

kényelmes alternatívája lesz a közúti 

és a légi közlekedésnek. A Haramain 

nagysebességű vasút évente várható-

an hárommillió utast szállít majd, és a 

Medina és Mekka közötti menetidőt 

két órára, a Dzsidda és Mekka közöttit 

pedig fél órára csökkenti. A kétvágá-

nyú, 25 kilovolt feszültségű, 60 hertzes 

váltakozó árammal villamosított vonal 

egyik különlegessége, hogy ott épül, 

ahol eddig nem volt hagyományos 

vasút, a másik, hogy elsősorban a za-

rándokforgalom kiszolgálását célozza.

Mekka 1,7 milliós város. Szent város-

ként 2,5 milliónyi mekkai zarándokot 

fogad minden évben. Korábban kizá-

rólag közúton – saját autóval, taxival, a 

városba közlekedő számos busz egyi-

kén –, illetve repülővel lehetett meg-

közelíteni a zarándoklat helyszínét.

A projekthez az ABB egy korábbi meg-

rendelés keretében két, azonos típusú, 

statikus meddőteljesítmény-kompen-

zátort (SVC) szállított. Ezeket az elekt-

romos hálózat stabilitásának fenntartá-

sára használják majd a nagysebességű 

vasút üzembe helyezése után.

A vonatok energiaellátásához az ABB 

a közeljövőben 72 vontatási transz-

formátort és két tartalék transzformá-

tort, valamint 72 akkumulátortöltőt 

szállít a Talgo spanyol vasútijármű-

gyár részére, amely elnyerte a szaúd-

arábiai vasúthálózatot működtető, 

állami tulajdonú Szaúdi Nemzeti Vas-

útvállalat (SRO) megrendelését.

Az SRO 35 Talgo 350 sorozatú villa-

mos motorvonatot szállít. Ezek 300 

kilométer per órás sebességgel köz-

lekednek majd a vonalon. A vonatok-

ba épített nagy teljesítményű transz-

formátorok ugyanolyan rendszerűek, 

mint amilyenek megbízhatóan mű-

ködnek már a Talgo Avril sorozatú, 

380 kilométer per órával közlekedő 

motorvonatokban is. De a berende-

zéseket ettől függetlenül testre szab-

ták. Az ABB vontatási transzformáto-

rait úgy tervezték, hogy ellenálljanak 

a sivatagi, gyakran –20 és több mint 

+55 Celsius-fok közötti hőmérséklet-

ingadozásnak. Szintén bírniuk kell a 

forró  por- és homokviharokat, illetve 

gond nélkül kell közlekedniük a ten-

gerparttól 1200 méter tengerszint fe-

letti magasságig.

A tervezés során a legfontosabb prob-

léma a transzformátor védelme volt – 

tudtuk meg Marie-Azeline Faedytől, 

az ABB Sécheron kommunikációs és 

üzletkötő részlegének munkatársától. 

A homok nem juthat a berendezés-

be, hiszen 300 km/órás sebességnél 

igen intenzív koptató, erodáló hatá-

sa lenne. A magas hőmérséklet szin-

Nagy teljesítményű, a sivatagi viszontagságoknak ellenálló 
vontatási transzformátorokat szállít az ABB a nagyrészt 
homoksivatagon áthaladó szaúdi  nagysebességű vonathoz. 

ABB transzformátorok a sivatagi szuperexpresszekbe

Gyorsul a 
zarándokforgalom
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tén nagy kihívást jelentett a tervezés 

során. Mindeközben ügyelni kellett 

arra, hogy a járművek megengedett 

össztömegét ne lépjék túl a transzfor-

mátorok miatt. A berendezések hűté-

sét KDAF rendszerrel, két önálló hű-

tőkörrel, de kombinált hűtőtoronnyal 

oldották meg. Tűzbiztonsági és kör-

nyezetvédelmi okokból észter típusú 

hűtőolajat alkalmaztak.

Az ABB Genf közelében található, 

svájci üzemében készülő, 8380 kg 

tömegű transzformátorokat a jármű 

alvázára függesztik fel. Teljesítmé-

nyük 6670 kVA. Geometriai méretük: 

259×26×123 cm. Négy vontatási te-

kercs és a felharmonikus-csillapítás 

céljára egy szűrőtekercs gondosko-

dik a felsővezetéki zavartatások csök-

kentéséről. A transzformátorburkolat 

további két háromfázisú, egyenként 

500 kVA-es transzformátort rejt, és 

két 120 hertzes második harmonikus 

zavarcsökkentőt is tartalmaz.

A projekt keretén belül az ABB reaktív 

kompenzátorokat és akkumulátortöl-

tőket is szállít.

 I. R.

Dél-Afrika Vasúti Személyszállítási 

Ügynöksége, a PRASA (Passenger Rail 

Agency South Africa) a következő 20 

év során 9 milliárd eurót fordít egy 

1200 elektromos motorvonat-szerel-

vényből, azaz 7224 kocsiból álló új 

vasúti járműpark kialakítására. A vo-

natok Pretoria, Johannesburg, Fok-

város és Durban elöregedett vasúti 

járműveit váltják majd fel. A PRASA 

e nagyszabású közlekedésfejleszté-

si program részeként hirdetett nem-

zetközi közbeszerzési pályázatot az 

első 600 szerelvény, azaz 3600 kocsi 

legyártására.

A pályázatot négymilliárd euró össze-

gű ajánlatával nyerte el, egy nagy kí-

nai gyártót megelőzve, az Alstom ve-

zette Gibela konzorcium. Az Alstom 

sikerének hátterében az áll, hogy a 

cég vállalta, hogy a projekt teljesíté-

se érdekében Dél-Afrikába telepíti a 

szükséges gyártókapacitást, létrehoz 

egy műszaki tervezőközpontot, vala-

mint egy képzési centrumot is.

A megbízás keretében az Alstom a he-

lyi igényeknek megfelelő X’Trapolis 

Mega típusú személyvonatokat gyárt 

majd. A vonatok utazósebessége 120 

km/óra lesz, amely a későbbiekben 

160 km/órára növelhető.

Az új, egyterű, 95%-ban újrahasznosít-

ható anyagokból gyártott szerelvények 

légkondicionáltak lesznek, utasterük 

pedig ergonomikus ülésekkel és mo-

dern fedélzeti információs rendszerrel 

lesz felszerelve, mindemellett pedig 

wifi-alapú internet-hozzáférést bizto-

sítanak majd az utasoknak. Az első új 

szerelvényt 2015-ben állítja forgalom-

ba a gyártó, de a gyártás 2025-ig tart.

Négymilliárd euróért szállít 
személyvonatot Dél-Afrikába az Alstom
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Az ÖBB úttörő szerepet vállalt az 

ETCS rendszerek bevezetésében: köz-

ismert, hogy az elköteleződés egyik 

első jeleként 1999-ben a Kimle–

Nickelsdorf-szakaszon a MÁV-val kö-

zösen kísérleti jelleggel pályamenti 

ETCS-t épített ki. Ezt követően a 

2000-es évek közepén született stra-

tégiai döntés Ausztriában az ETCS vo-

natbefolyásolási rendszer széles körű 

használatáról. 

Pályamenti ETCS alrendszer telepítésé-

ről döntöttek a fontosabb nemzetközi 

vasúti folyosókon, valamint az újon-

nan épült nagysebességű pályasza-

kaszok mindegyikén. Ezenkívül a stra-

tégia tartalmazta a teljes nemzetközi 

járműflotta ETCS 2-es szintű fedélze-

ti berendezéssel történő felszerelését 

is – ezek szállítására szoros verseny-

ben az Alstom nyerte a közbeszerzést. 

A projekt keretében a francia gyár-

tó 332 egy és két áramrendszerű Tau-

Gőzerővel halad nyugati szom szé da ink nál az Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) kiépítése, és ezzel párhuza-
mosan az Osztrák Szövetségi Vasút (ÖBB) járműállományának 
felkészítése az ETCS melletti üzemre. Utóbbi feladat komoly kihí-
vást jelent, mivel az aktív nemzetközi forgalmat bonyolító jármű-
vek már eddig is tekintélyes kollekcióval büszkélkedhettek a 
közép-európai nemzeti vonatbefolyásolók fedélzeti berendezé-
seiből. Az ETCS osztrák bevezetésének fontos fejezetéről az 
Alstom, az új fedélzeti berendezések gyártója számol be.

Alstom Atlas fedélzeti berendezések Ausztriában

Akiktől az ÖBB gépei 
megtanulták az ETCS nyelvét
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rus (1016 és 1116 sorozat), ötven 1216-

os sorozatú, három áramrendszerű, 

egyenáramú hálózaton is használható 

Taurus, valamint 67 Railjet vezérlőkocsi 

fedélzeti berendezését szállíthatta. 

A kiválasztott típusok mindegyike köz-

lekedik Ausztriában és Németország-

ban, többségük pedig – felszereltség-

től függően – a svájci, olasz, szlovén, 

magyar, cseh, lengyel, román és hor-

vát hálózatokon is megfordul. Mindez 

a nemzeti biztosítóberendezések nyel-

vére lefordítva annyit jelent, hogy di-

namikus átmenetekkel a PZB, LZB, EVM 

és Mirel, dinamikus átmenet nélkül pe-

dig az SCMT, ZUB és SHP fedélzeti be-

rendezések változatos kombinációban 

találhatók meg az ÖBB járművein.  

Magyarországon is közlekedő jár-

művekre szűkítve a kört elmondhat-

juk, hogy 75 EVM berendezéssel fel-

szerelt és kilenc Mirellel futó 1116-os 

sorozatú Taurus, valamint 26 Railjet 

vezérlőkocsi fekhetett az Alstom se-

bészeinek kése alá.

A járműveken végzett 

módosítások

Két okból is jelentős átalakításokra volt 

szükség a fedélzeti berendezések te-

lepítéséhez. Egyfelől a mai napig nem 

határoztak meg egységes interfészt 

az ETCS fedélzeti egység és a jármű 

egyéb berendezései közötti kommuni-

kációra. Másrészt az érintett járművek 

még ETCS előkészítéssel sem rendel-

keztek, ami jelentős többletfeladatot 

rótt a berendezések szállítójára. Ráadá-

sul az ETCS és a hagyományos nemzeti 

vonatbefolyásolási rendszerek közötti 

dinamikus átkapcsolás megvalósításá-

hoz speciális, úgynevezett STM illesz-

tés is szükséges, amely további egyedi 

megoldásokat igényelt. 

Mindezek következtében az ETCS fe-

délzeti berendezés telepítése járműtí-

pusonként külön tervezési, fejlesztési 

és engedélyezési eljárást kívánt meg, 

ami jelentősen megnehezítette a be-

rendezések beszerelését, és máig las-

sítja az ETCS rendszerek terjedését. 

Ugyanakkor az ETCS fedélzeti beren-

dezés telepítési költségeinek csökken-

tésére már több megoldási irány is 

körvonalazódik. Legegyszerűbb eset-

ben az új tervezésű járművek eleve 

rendelhetők ETCS előkészítéssel, meg-

előzve a későbbi költséges átalakításo-

kat. Megoldást jelenthetnek az UNISIG 

munkacsoport (Union Industry of Sig-

nalling, az ERTMS iparág szereplőinek 

konzorciuma – a szerk.) törekvései is 

a jármű és a fedélzeti berendezések 

közötti egységes interfész szabványo-

sítása terén. Végül megemlítendő az 

Open ETCS kezdeményezés, amely a 

gyártóktól független ETCS fedélzeti 

funkciók közösen használható forrás-

kódjának létrehozására irányul.

Idegenlégiósok 

Magyarországon

A következőkben összefoglaljuk, mi-

lyen módosítások történtek a Ma-

gyarországon is közlekedő jármű-

típusokon. Az EVM-mel felszerelt 

Taurusok ETCS számítógépet (1. ábra), 

Euro-Antennát, GPS/GSM-R anten-

nákat, kerékszenzorokat, radarokat 

és gyorsulásmérőket kaptak (2. ábra). 

A vezetőállásba a MessMa érintőkijel-

zős ETCS panelje és a hozzá tartozó 

hangszóró és nyugtázó gomb került, 

mégpedig a vezetőpult közepére, a 

korábbi MFA analóg kijelző helyére 

Török Imre

tesztmérnök

Alstom Hungária Zrt.

imre.torok@alstom.com

1. ábra: Az ETCS szekrény (géptérben, LZB szekrény tetejére szerelve) elölnézeti képe

2. ábra: Az ETCS fedélzeti berendezés fontosabb részegységeinek elhelyezkedése a mozdonyon
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(3. ábra). Az ETCS leválasztó kapcsolója 

a géptérben lévő kapcsolópanelen ka-

pott helyet, míg a fékszelep és leválasz-

tó váltója a levegős állványra került. El-

búcsúzott az átalakuló mozdonyoktól a 

Deuta adatrögzítő, helyette új, MessMa 

DSE 3240 típusú hatósági adatrögzítőt 

szereltek be a szakemberek. Végül új 

MVB repeaterek és KLIP modulok, vala-

mint az EVM vonatbefolyásoló illesztő 

doboza került a mozdonyokra (2. ábra).

Több megmaradó részegységen is 

módosításokat kellett elvégezni az 

új berendezések beszerelése mellett. 

A mozdony vezérlő szoftvere (CCU 

szoftver) az ETCS integrációhoz szük-

séges új funkciók hozzáadásával (pél-

dául az ETCS számítógépből érkező 

vontatás-megszakítási és vészfékpa-

rancsok, valamint az új kijelző keze-

lésével) módosult. Szintén az ETCS 

integrációja tette szükségessé a ve-

zetőpult diagnosztikai kijelzőjének 

szoftvermódosítását. Az 1116-osokon 

meglévő LZB és PZT vonatbefolyáso-

ló berendezésben újdonság a dina-

mikus átmenet funkció engedélyezé-

se hardverkódolás-módosítással.

Fontos kitérni a Mirel változatú Ta-

urus mozdonyok eltéréseire. Ehhez 

a vonatbefolyásoló berendezés-

hez ugyanis korábban nem léte-

zett a dinamikus átmenet kezelésé-

hez szükséges ETCS illesztődoboz, 

amely képes menet közben aktivál-

ni, illetve inaktiválni az nemzeti EVM 

vagy LS vonatbefolyásolási funkciót. 

A megoldást a berendezés gyártója 

szolgáltatta: a pozsonyi székhelyű 

HMH s.r.o. kifejlesztette a Mirel STB 

illesztődobozt, valamint az ennek 

kezeléséhez szükséges új, Mirel V04 

névre keresztelt szoftververziót. 

Megállapításaink a 8090 sorozatú 

Railjet vezérlőkocsikra is kivétel nél-

kül érvényesek, mivel utób biak is 

Mirel nemzeti vonatbefolyá  soló be-

rendezéssel rendelkeznek. A ve zér lő-

ko csik ba ugyanakkor eleve MessMa 

gyártmányú kijelzők és hatósági adat-

rögzítők voltak beépítve, így a moz-

donyoktól eltérően ezeket a rész-

egységeket nem kellett lecserélni; 

elegendőnek bizonyult szoftvereik 

módosítása. A vezérlőkocsik ETCS ki-

jelzője nem érintőképernyős, hanem 

oldalsó nyomógombos kivitelű.

Felszerelés és engedélyeztetés 

Különös fi gyelmet kellett fordítani az 

ETCS fedélzeti berendezés telepítésé-

nek ütemezésére, mivel a szerződés 

nagyon szoros határidőket tartalma-

zott. A sietség elsődleges oka a Bé-

csi-erdő alatti, nagysebességű pályát 

rejtő alagutak 2012 végén történő 

üzembe helyezése volt. Az új szaka-

szok átadásakor a járművek többsé-

gének már képesnek kellett lennie az 

ETCS-üzemre, így azt a megoldást el 

kellett vetni, hogy a sorozatjárművek 

felszerelése csak a prototípusok teljes 

körű engedélyezésének megtörténte 

után kezdődjön. A telepítést fázisokra 

bontották, amelyek szorosan lekövet-

ték az engedélyezési folyamatot. Ösz-

szefoglaltuk a főbb telepítési, illetve 

engedélyeztetési fázisokat, amelyek 

alkalmazásával sikerült a kritikus ha-

táridőket betartani.

Elsőként az A1 fázis során a járművek 

eredeti funkcióinak megbontása nél-

kül telepíthető berendezések, példá-

ul az EVC szekrény, az ETCS antenna 

és a Doppler-radarok felszerelése tör-

tént meg. Ebben a fázisban a jármű-

vek kijelzője, hatósági adatrögzítője 

és vezérlőszoftvere még változatlan 

maradt, de a leginkább időigényes 

mechanikus szerelési és kábelezé-

si munkákat elvégezték. Az alapvető 

járműfunkciók érintetlensége miatt 

ez a fázis viszonylag egyszerűen en-

gedélyeztethető volt. 

Az A2 fázis telepítése akkor kezdőd-

hetett meg, amikor az új vezérlő-

szoftver, kijelző és adatrögzítő vissza-

hatás-mentességét sikerült igazolni 

kikapcsolt ETCS mellett. Ezt követően 

beépítésre került az új ETCS kijelző, 

és módosították a mozdony vezérlő-

szoftverét és adatrögzítőjét. Így sike-

rült megoldani, hogy az ETCS próba-

üzem és a bekapcsolt ETCS melletti 

működés engedélyeztetési folyamata 

alatt is telepíthetővé vált a végleges 

hardver- és szoftverkonfi guráció. Az 

A2 fázis már új típusengedély meg-

szerzését igényelte, hiszen a jármű 

alapvető típusjellemzői megváltoztak 

– ugyanakkor a sorozatmozdonyok 

átépítése számára értékes hónapokat 

lehetett nyerni a közbenső típusen-

gedély megszerzésével.

3. ábra: Az 1116-os sorozatú, EVM változatú mozdony vezetőpultja az átépítés előtt és után
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A harmadik, B fázist elérve már meg-

engedett volt az ETCS berendezés 

bekapcsolása és az ETCS üzemmód 

használata. Így a bekapcsolt ETCS-

üzemre vonatkozó engedélyek meg-

szerzésekor az A2 fázisban átépített 

járművek szinte azonnal megkezd-

hették az ETCS használatát.

Végül a negyedik, B1 jelű fázisba ért 

a projekt, ami lényegében egy szoft-

verfrissítés elvégzését jelentette. 

A bekapcsolt ETCS-üzem kezdeti hó-

napjaiban sajnos sok problémát oko-

zott a kavargó porhó, amely megza-

varta a sebességméréshez használt 

Doppler-radarok működését. Emi-

att az ETCS fedélzeti berendezés 

odometriás funkcióiban zavar kelet-

kezett, ami mindenképpen javítandó 

hibát jelentett. A szoftverfrissítésre 

emiatt, illetve az éles üzemben elő-

jött egyéb kisebb hibák kijavítása 

miatt volt szükség. 

Hol tartunk ma?

A cikk nyomdába kerülésekor a Ma-

gyarországon is engedéllyel rendel-

kező járművek Ausztriában már a B1 

fázis szerinti konfi gurációban, rend-

szeres ETCS-üzemben közleked-

nek. Az 1116-os, EVM-mel felszerelt 

mozdonyok mindegyike megkapta 

a bekapcsolt ETCS melletti közle-

kedésre érvényes üzembehelyezési 

engedélyt a Nemzeti Közlekedési 

Hatóságtól.

A Mirel berendezéssel felszerelt jár-

művek a Mirel V04 szoftver és a Mirel 

STB doboz tanúsításának elhúzó-

dása miatt egyelőre csak kikapcsolt 

ETCS berendezéssel közlekedhetnek 

a magyar hálózaton. Így a korábbi 

Mirel V03-as szoftververzió és nem 

bekötött STB illesztődoboz szerinti 

konfi gurációra érvényes a magyaror-

szági típusengedélyük. Ugyanakkor 

a járművek ETCS próbaüzeme 2013 

végén sikeresen lezajlott, és a végle-

ges alkalmassági tanúsítványt is sike-

rült megszerezni. Az NKH bekapcsolt 

ETCS melletti üzemre vonatkozó tí-

pusengedélyének megszerzése így 

néhány napon belül megvalósulhat 

a Mirel berendezéssel felszerelt jár-

művek esetében is.

Üzemszerű magyar ETCS

Jelenleg a Railjet vonatok Bécstől nyu-

gatra bekapcsolt ETCS berendezést 

használnak, míg Bécs és Budapest kö-

zött hagyományos üzemmódban, ki-

kapcsolt ETCS mellett közlekednek. 

A magyarországi ETCS üzeme szem-

pontjából rendkívül fontos, hogy a 

2014 végén esedékes menetrend-

váltáskor megnyílik az új bécsi főpá-

lyaudvar (Wien Hauptbahnhof), így 

a Railjet vonatok már nem érintik a 

Westbahnhofot, és irányváltásra sem 

lesz szükség Bécsben. 

Az átmenő főpályaudvaron jelen-

tősen rövidebb tartózkodási időket 

szeretne megvalósítani az ÖBB, ami 

nem tenné lehetővé az ETCS fedél-

zeti berendezés ki- és bekapcsolását. 

Ennek előfeltétele a Budapest-Kelen-

föld–Hegyeshalom pályamenti ETCS 

alrendszerének rendbetétele lenne, 

hiszen annak jelenlegi állapotában 

nehezen tartható a menetrend sze-

rinti közlekedés.

A járművek magyarországi típusen-

gedélye jelenleg csak az ETCS 1-es 

szintjére szól, abból a prózai okból 

kifolyólag, hogy még nincs működő-

képes ETCS 2-es szintű pályamenti 

alrendszer az országban, ahol el le-

hetne végezni a szükséges próbákat. 

Mivel a járművek fedélzeti berende-

zései műszakilag képesek az ETCS 

2-es szintje szerinti üzemre, sőt Auszt-

riában ezt rendszeresen használják is, 

a megfelelő hazai pályaszakaszok át-

adása után természetesen sor kerül 

majd az ETCS 2-es szint használatá-

nak magyarországi engedélyezteté-

sére. A járművek már ezt megelőzően 

is szerepet kaphatnak a telepítés alatt 

álló ETCS 2-es szintű pályamenti al-

rendszerek próbái során.

Érdekes kulisszatitok, hogy a jelen-

legi osztrák és német típusengedé-

lyek nem teszik lehetővé a dinami-

kus ETCS–LZB átmeneteket. Ennek 

oka, hogy az LZB (német és osztrák 

nagysebességű pályákon alkalma-

zott nemzeti vonatbefolyásoló be-

rendezés) jelenlegi szoftvere csak 

hideg tartalékként tud működni. 

A hideg tartalék annyit jelent, hogy 

ETCS üzemmódban az LZB funkció 

inaktiválásakor az LZB berendezés 

nem képes fogadni a pályamenti 

alrendszer jeleit. Így az LZB funkció 

esetleges újraaktiválásakor kell egy 

kis idő, amíg az LZB berendezés a 

fogadott jeleket kiértékeli, és telje-

sen el tudja látni vonatvédelmi fel-

adatait – ez idő alatt a vonatbefolyá-

soló funkciók kiesnek. A hiányosság 

jelenleg nem okoz problémát, mert 

nincs olyan pályaszakasz, ahol ETCS 

üzem után közvetlenül LZB üzem-

mód következik (az LZB előtt még 

minden esetben PZB üzemmódú 

pályaszakasz van). Ettől függetlenül 

folyamatban van az LZB szoftver-

módosítása a meleg tartalék funkció 

és a biztonságos ETCS–LZB átmenet 

megvalósítása érdekében.

Hetvenöt EVM változatú 1116-os 

mozdonnyal jelenleg az Alstom 

Atlas típusú fedélzeti berendezés-

sel ellátott gépek alkotják a ma-

gyarországi ETCS-üzemre engedé-

lyezett járműállomány nagy részét. 

Ez a szám harmincöttel növekszik 

a közeljövőben a Mirel nemzeti vo-

natbefolyásoló berendezéssel fel-

szerelt járművek engedélyezésé-

vel. Reméljük, hogy Ausztriához 

hasonlóan hamarosan Magyarorszá-

gon is rendszeressé válik az ETCS-

üzemben történő közlekedés, illet-

ve a pályamenti ETCS 2-es szintű 

alrendszerek elkészültével a fedél-

zeti berendezések képességei teljes 

mértékben kihasználhatóvá válhat-

nak a hazai pályahálózaton is.

Török Imre
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Hosszú ideje alkalmaznak vezeték 

nélküli kommunikációs eszközöket 

a vasútüzemben. Elsősorban ana-

lóg rendszerekre kell gondolnunk, 

amelyek ugyan jelentős fejlődésen 

mentek keresztül az elmúlt évtize-

dekben, de rendszerjellemzőik mi-

att korszerű vasúti felhasználásra, 

különösen a közlekedésbiztonság 

szempontjából kritikus területeken a 

szolgáltatásaik nem bizonyultak ele-

gendőnek. A vezeték nélküli kom-

munikáció második forradalmát a 

digitális rádiós rendszerek megjele-

nése jelentette: a széles körben el-

terjedt GSM rendszer már jó alapot 

szolgáltatott a vasúti alkalmazások-

hoz szabott GSM-R kifejlesztéséhez. 

A kötött pályás közlekedés fejlődése, 

a közlekedési módok közötti verseny 

fokozódása és a pályavasúti szolgál-

tatásokkal szemben támasztott el-

várások elkerülhetetlenné teszik a 

vezeték nélküli rádiós rendszerek 

bevezetését Magyarországon is.

Először az ezredforduló előtt lépett 

fel a vezeték nélküli vasúti kommu-

nikáció szabványosításának igé-

nye, korábban ugyanis az európai 

vasúttársaságok különböző rádiós 

rendszereket üzemeltettek. Az UIC 

(International Union of Railways: 

Nemzetközi Vasútegylet) ekkor indí-

totta el az EIRENE projektet, amely-

nek célja egy új digitális szabvány 

létrehozása volt, megalapozva ez-

zel az európai vasútvonalak közötti 

interoperabilitást. A szabványosítás 

alapelveként célul tűzték ki, hogy a 

hálózat digitalizált, védett rádiós há-

lózat legyen, amely üzembiztos, ma-

gas színvonalú kommunikációt biz-

tosít. Fontos továbbá, hogy egyetlen 

hálózatba integrálható legyen a be-

szédátvitel és adatkommunikáció le-

hetősége.

GSM-R: a digitális vasútirányí-

tás hajnala

A GSM-R egy GSM szabványon alapu-

ló, vasúti felhasználásra kifejlesztett, 

egységes, integrált rádiós rendszer. 

Ebben a defi nícióban minden szónak 

megvan a jelentősége. A szabványos 

megoldás azt jelenti, hogy egy elter-

jedt, szabványokra épülő technoló-

gia alkalmazásáról van szó, amely a 

rendszer stabil működését alapozza 

meg. A technológia mellett a funk-

cionalitás is szabványosított, ami a 

gyártók termékei közötti kölcsönös 

átjárhatóságot segíti. A „vasúti fel-

használásra kifejlesztett” kifejezés 

arra utal, hogy a GSM-technológia 

szolgáltatási portfóliója kiegészült 

számos vasútspecifikus funkcióval. 

Az „egységes és integrált” kifejezés 

azt jelenti, hogy a rendszer a be-

szédkommunikáció mellett alkalmas 

biztonsági adatátvitelre, akár a vona-

tok mozgását szabályzó információk 

továbbítására is. Beszédkommuniká-

ció alatt érthetünk pont-pont hívást, 

körözvény- vagy csoporthívást, va-

lamint több résztvevős, illetve nyil-

vános vészhívást. Ami ennél sokkal 

fontosabb, a biztonságos adatkom-

munikáció felhasználható például az 

ETCS 2-es és 3-as szintjénél a vonat-

közlekedést szabályzó információk 

vagy az utastájékoztatást segítő va-

lós idejű menetrendi adatok továb-

bítására.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 

a GSM-R technológia forradalmasít-

ja a vonat- és forgalomirányítást, a 

vonatvezérlést és -felügyeletet; ha-

tékonyabbá teszi a munkairányítási 

feladatokat, például a pálya mentén 

dolgozók kommunikációját, tolató-

körzetekben történő információcse-

rét, illetve állomási körzetben törté-

nő kapcsolattartást; vezeték nélküli 

megoldást nyújthat a járművek táv-

vezérlésére; javítja az utaskiszolgálás 

színvonalát a fedélzeti jegykiadás és 

az utastájékoztatás tekintetében, és 

Vezetékek világa lenne a vasúti távközlés? Nem sokáig. A veze-
ték nélküli adattovábbítás fejlődésével a vasút sem ragaszkod-
hat sokáig az áramvezető eszközökhöz, az éter veszi át a fi zikai 
közeg szerepét. Mindez azonban nem veszélyeztetheti a közle-
kedés biztonságát, így a kötött pályás módnak egyedi megol-
dásokra van szüksége. A cél a gyorsabb, hatékonyabb és biz-
tonságosabb vasút. Magyarország 2015-ig ezer kilométeren 
épít GSM-R infrastruktúrát.

GSM-R épül 3500 kilométeren

Légies távközlés 
a magyar vasúton
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végül segíti az utas- és vagyonbiz-

tonsági feladatok ellátását.

A GSM-R nem az egyedüli uniós kez-

deményezés a vasúti közlekedés 

szabványosított keretek közötti mo-

dernizációjára. Közismert, hogy a vo-

natbefolyásolás terén is erőteljes lé-

péseket sürget az Európai Bizottság. 

Az ETCS és a GSM-R valójában az 

egységes európai közlekedésirányí-

tási (keret)rendszer (ERTMS) két leg-

fontosabb eleme. 

A tagországok vasúthálózatai közöt-

ti átjárhatóság javítása érdekében az 

Európai Unió nem pusztán a szakpo-

litikai koordináció szintjén ösztön-

zi az európai vasutakat, hanem az 

ERTMS-projektek finanszírozásához 

a kohéziós országokban akár 85 szá-

zalékos vissza nem térítendő támo-

gatást is nyújt. 

Az első kapavágások magyar 

földön

Magyarország számára stratégiai 

fontosságú az ERTMS gyors fejlődé-

se, mivel hazánk hét országgal ha-

táros, és három TEN-T törzshálózati 

korridor által érintett – tehát a vasúti 

átjárhatóság versenyképességünk 

szempontjából kritikus. Éppen ezért 

a kormány 2012 novemberében a 

Nemzeti Infokommunikációs Szol-

gáltató Zrt.-t (NISZ) jelölte ki az első 

hazai GSM-R projektek irányítására. 

A döntés értelmében a NISZ hatás-

körébe tartozik a tervezésre, a kiépí-

tésre és a megvalósításra vonatkozó 

közbeszerzési eljárások lebonyolítá-

sa, valamint a hálózat kiépítésének 

menedzselése.

Két fázisban zajlik a hazai GSM-R há-

lózat kiépítése: az első etap 2015 vé-

gén zárul és 935 kilométernyi vasút-

vonalat érint, míg a második, 2500 

kilométer kiterjedésű részprojekt 

2020-ig valósul meg a tervek szerint 

(1. ábra). A 2007 és 2013 közötti uni-

ós költségvetési ciklus hajrájában a 

Közlekedési Operatív Programból 

harmincmilliárd forintot különítettek 

el az első fázis megépítésére. Száz-

százalékos f inanszírozási intenzi-

tást biztosított az Európai Unió, azaz 

egyetlen forint önrészt sem kellett 

hazánknak a projekt büdzséjébe in-

vesztálni. A projekt 2013 áprilisában 

indult, és a tervek szerint 2015 októ-

berével zárul. 

A támogatás kedvezményezettje a 

NISZ, míg a hálózat megépítését a 

közbeszerzésen győztes Kapsch és 

MVM OVIT alkotta konzorcium nyer-

te el. Az MVM OVIT az infrastruktúra 

kialakításáért felel, vagyis a vasútvo-

nalak mellett létesítendő bázisállo-

mások lefedettségének, tartószerke-

zetének, áramellátásának tervezését 

és kivitelezését végzi el. Eközben a 

Kapsch feladata a teljes körű GSM-

R-technológia szállítása és műszaki 

támogatása hároméves időtartamra.

A GSM-R-hálózat felépítése

A GSM-R alapvetően a vasúti tech-

nológia során felmerülő rádiós igé-

nyek kielégítését szolgálja. Ez azt 

jelenti, hogy kapcsolatot teremt a 

diszpécserek és a „mobil” személy-

zet (vonatszemélyzet, műszaki kar-

bantartó, hibaelhárító személyzet) 

között (2. ábra). A hálózat elemei 

négy csoportba sorolhatók: üze-

meltetési és fenntartási alrendszer 

(OMS, Operation and Maintenance 

Subsystem); kapcsolástechnikai al-

rendszer (NSS, Network Switching 

Subsystem); bázisállomás alrendszer 

(BSS, Base Station Subsystem), vala-

mint mobilállomás alrendszer (MSS, 

Mobile Station Subsystem).

Struktúránk tetején az OMS áll, amely 

a rendszer agyaként funkcio nál: itt 

futnak össze a hálózat legfontosabb 

kommunikációs csatornái, innen ad-

minisztrálható az adatkezelés, és az 

OMS biztosítja a folyamatos üzem-

fenntartást a vasúton elvárt megbíz-

hatóság mellett. Az OMS-ben elhe-

lyezkedő hálózatfelügyeleti központ 

segítségével nyílik mód a rendszer 

ellenőrzésére és humán beavatkozá-

sok gyors végrehajtására.

A bázisállomás alrendszer elemei már 

a pálya mentén helyezkednek el, fel-

adatuk az OMS és a kommunikáció-

ban részt vevő felhasználók, például 

járművek közötti adatcsere biztosí-

tása. A bázisállomások hatókörét ne-

vezzük cellának, ahogyan az a hagyo-

mányos GSM-hálózatok esetében a 

köznyelvben is elterjedt. A bázisál-

lomások között megfelelő átfedés-

nek kell lennie, hiszen a folyamatos 

I. fázis: 935 km  2015 végéig

II. fázis: kb. 2500 km 2014–2020

1. ábra
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jelátvitel a vasútbiztonság esetében 

kulcsfontosságú. Ugyanezt a célt 

szolgálja, hogy a hagyományos GSM-

technológiához képest a vasúti alkal-

mazás gyorsabb hívásátadást tesz le-

hetővé a bázisállomások között. A BSS 

bázisállomásokból, transzkóderből és 

bázisállomás-vezérlőből (BSC, Base 

Station Controller) áll, míg az NSS, 

azaz a kapcsolástechnikai alrendszer 

az OMS és a BSS közötti kommuni-

kációért felel. Végül a mobilállomás 

alrendszer a felhasználónál lévő ké-

szülék megfelelője, amely a GSM-R 

esetében éppúgy felhasználó-azo-

nosító modullal (SIM, azaz Subscriber 

Identify Module) van felszerelve, mint 

a kereskedelmi mobiltelefonok.

Mit nyerünk a GSM-R-rel?

Számos európai országban már ki-

terjedt hálózatokon működik a GSM-

R-rendszer, amelynek előnyei nagy 

méretben aknázhatók ki igazán. 

A méretgazdaságosság elvéből ki-

indulva tehát nagyban érdemes 

gondolkodni, egy kis hálózat eseté-

ben a hasznok és költségek aránya 

messze van az elérhető optimum-

tól. Magyarország vonatkozásában 

a teljesség igénye nélkül felsorolunk 

néhány előnyös hatást.

A GSM-R-rel javul a diszpécser és a 

vonatszemélyzet közötti kommuni-

káció hatékonysága. Az elégedett-

ségi felmérések azt mutatják, az uta-

sok számára rendkívül fontos, hogy 

megfelelő tájékoztatást kapjanak 

egy váratlan késés vagy komolyabb 

forgalmi zavarok esetén. A vonatsze-

mélyzetnek ilyen helyzetekben lehe-

tősége lesz a pontos tájékoztatásra.

A hibaelhárító személyzet elérhetősé-

ge – többek között a roamingolási le-

hetőségnek és a korszerű járműveken 

már elterjedt öndiagnosztizáló rend-

szereknek köszönhetően – javul, így 

hatékonyabb lehet a hibaelhárítás. 

A vonaton jelentkező, közlekedésbiz-

tonságot még nem veszélyeztető hi-

bák előre jelezhetők a megfelelő kar-

bantartó szervezetnek, így akár egy 

közbenső állomáson is lehetőség nyí-

lik a hiba kijavítására. Ráadásul a vész-

hívás lehetőségével tovább javul a 

közlekedés biztonsága.

Mindez azonban eltörpül annak je-

lentőségéhez képest, hogy a GSM-R 

rendszer lehetővé teszi az ETCS má-

sodik, illetve magasabb szintjeinek 

bevezetését, ami egyszerre növeli a 

vasútvonalak kapacitását és a közle-

kedés hatékonyságát, biztonságát. 

Nyugat-európai vasutaknál a mel-

lékvonalak esetében is ugrásszerű 

hatékonyságjavulást értek el nyílt-

vonali és állomási jelző- és biztosí-

tóberendezések távellenőrzésével 

és távvezérlésével. Mindez annak 

köszönhető, hogy a GSM-R a koráb-

bi biztonsági szint megtartása vagy 

növelése mellett alkalmas a vezeték 

nélküli adattovábbításra. 

A GSM-R projekt víziója egy olyan 

korszerű távközlési alap-infrastruktú-

ra kiépítése, amely a korszerű tech-

nológiával alapot teremt a vasúti 

közlekedés versenyképes és fenn-

tartható fejlesztéséhez. Magyar-

ország 3000 kilométernyi fővonali 

vasúthálózatának ellátásával vezető 

szerepet vállal a GSM-R kelet-euró-

pai terjedésében.

D. M.

2. ábra
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Azért vállalkoztunk az ELBE 3/2.4 ® 

vasútbiztonsági berendezés rövid be-

mutatására, mert mágneses rögzítésű 

típusát a magyar szakemberek még 

kevéssé vagy egyáltalán nem ismerik. 

A mechanikus rögzítésű védelmi rend-

szerrel már évekkel ezelőtt találkozhat-

tak, sőt, úgy tudjuk, néhány magyar 

cég rendelkezik is ilyen korlátokkal. Az 

LB Rail Systems egy egyedülálló rögzí-

tési módszert fejlesztett ki, amely nem 

a sín talpa alatt rögzíti a berendezést, 

hanem mágneses rögzítő technológiá-

val közvetlenül a sín testére. A cég saját 

maga gyártja a terméket, számos eu-

rópai és Európán kívüli országban ren-

delkezik referenciával.

Használatát két- vagy többvágányú 

nyílt vonalon és állomási vágányokon 

javasolja a cég karbantartási, illetve 

építési munkák során. 

Prezentációjában a cégvezető elsősor-

ban a teljes, feltétlen biztonság szük-

ségességét emelte ki, amely ezzel a 

biztonságikorlát-rendszerrel megva-

lósítható. Másrészt azt hangsúlyozta, 

hogy miközben a javítási munkálatok 

zajlanak a forgalomból kivont vágá-

nyon, addig a forgalom alatt lévőn 100 

km/h, illetve nagyobb sebességgel 

zajlik a menetrend szerinti forgalom.

A találkozón a vállalat bemutatott 

egy mini szettet az LB 3/2.4 vasúti 

biztonsági korlátból és a szintén sa-

ját fejlesztésű és gyártású automata 

fi gyelmeztető rendszerből is.

Az ELBE 3/2.4 ® vasútbiztonsági be-

rendezés főbb előnyei:

• Gyors összeszerelés

• Mindössze 55 mm-t foglal el a sín 

alatt

• S 49-től UIC 60-ig szélessége állítható

• Stabil, ellenáll a vibrációnak

• Megbízható rögzítő mechanizmus

• Hosszú élettartamú, horganyzott 

acél alkatrészek

Bővebb információ és elérhetőség a 

www.railsystems.pl oldalon található.

A találkozó végén Paulina Wilamowska 

kereskedelmi osztályvezető elmond-

ta, hogy a vasúti gépek, berendezé-

sek hiányával küzdő lengyel vasúti 

piac várja a szabad kapacitással ren-

delkező, tapasztalt magyar cégeket 

javítási és karbantartási munkák vég-

zésére. Gépek bérlése iránt is érdek-

lődnek, továbbá kivitelező konzorciu-

mi társakat keresnek. A nagykövetség 

munkatársai Lengyelországban is szí-

vesen szerveznek bemutatót, illetve 

találkozókat magyar vasúti cégek ré-

szére, keressék bizalommal a magya-

rul is beszélő osztályvezetőt.

 I. R.

A Lengyel Nagykövetség Kereskedelemfejlesztési és Be ru há-
zás ösz tön zé si Osztályának meghívására az InnoRail magazin 
részt vett egy lengyel vasútbiztonsági cég bemutatóján. Az LB 
Rail Systems saját technológiáját és szolgáltatásait kínálta fel a 
pályahálózat-üzemeltető és a javítást, karbantartást végző vál-
lalatok számára. 

Lengyel cég mutatkozott be Budapesten

Cél a feltétlen, 
teljes biztonság
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Nehéz szűkebb szakterületet elkép-

zelni, mint a metróvilágítást, ponto-

sabban a nagyvárosi föld alatti gyors-

vasúti vonalak utasforgalom számára 

megnyitott tereinek világítási kérdé-

seit. De ha arra gondolunk, hogy a tűző 

napsütésből vagy éppen a vakítóan fe-

hér hólepte városi utcáról néhány lépés-

sel egy természetes fénytől elzárt, föld 

alatti világba érünk, ahol ráadásul óriá-

si tömegek mozognak, megérthetjük, 

hogy ebben a témában is jócskán akad-

nak fontos és érdekes kérdések. A cél 

ugyanis ebben az esetben nemcsak 

az, hogy az utasok biztonságban mo-

zogjanak és jól tájékozódjanak az alul-

járók és alagutak mesterséges, sokszor 

labirintusszerű világában, hanem az is, 

hogy kellemesen érezzék magukat.

A Metró fények című könyv egyedülál-

lóan részletesen és tudományos ala-

possággal tekinti át a tágan értelme-

zett témát: a világításon kívül a vizuális 

észlelés többi fontos eleméről, példá-

ul az utastájékoztató eszközökről sem 

megfeledkezve. A kiadvány remélhe-

tően mindennapi kézikönyvvé válik a 

metrótervezéssel, üzemeltetéssel, ha-

tósági engedélyezéssel foglalkozó köz-

lekedési, munkavédelmi szakemberek, 

építészek kezében, de a metróállomá-

sokra alkotásokat készítő képzőművé-

szeknek is ismerniük kellene.

A szerző, Déri Tamás igen gazdag, 

több mint negyvenéves hazai és nem-

zetközi tapasztalata páratlan mennyi-

ségű – elsősorban európai – konkrét 

ismeret- és példaanyaggal dúsítja a 

kiadványt. Ugyanakkor a könyv stílu-

sa a laikus érdeklődő számára is érthe-

tővé és érdekessé teszi a szöveget. Az 

alkotók azt a megoldást választották, 

hogy a fényképeket – a szerző hétezer 

felvételből választotta ki azt a csak-

nem hétszázat, amely bekerült – külön 

szekció ban, mellékletként szerepel-

tetik, így ezek külön is nézegethetők. 

Persze a szöveg olvasása közben az 

odaillő képek megtalálásához lapoz-

gatni kell, ám a könyvhöz mellékelt 

DVD-n már elég a szövegben egyet 

kattintani a megfelelő illusztráció el-

éréséhez. Sőt, a lemezen több mint 

négyezer felvételt talál az olvasó.

Déri Tamás: 

Metró fények
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Déri Tamás Vasúti fények című tanul-

mánya az Európai Unió tagországai-

ban, továbbá a Svájcban és Norvégiá-

ban tett tanulmányutak, hivatalos és 

magánutak során szerzett adatokat, 

műszaki információkat és ismerete-

ket, valamint a tanulmányozott be-

rendezésekről készült fényképeket 

tartalmazza. A tanulmány elkészíté-

sével kettős célja van a szerzőnek: 

egyrészt az, hogy a vasúttal foglal-

kozó szakemberek megismerhessék 

a külföldi eredményeket, másrészt 

az, hogy ezek az eredmények beve-

zethetőek legyenek a magyar vasúti 

közlekedésben.

A tanulmány az alábbi két fő téma-

kört foglalja magában: a) az EU-

tag országok vasútjainak világítás-

technikai fejlesztési tendenciái, b) 

javaslatok a külföldön látott műsza-

ki megoldások Magyarországon való 

bevezetésére. 

Mivel a vasúti térvilágításnak rend-

kívül fontos vasútbiztonsági vonzata 

van, így nemcsak tervezési, hanem 

hatósági engedélyezési szempont-

ból is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

Az Európában – és talán világvi-

szonylatban is – egyedülálló mű a 

vasúti területek vonatkozásában ösz-

szehasonlítási alapot is képez az el-

térő gazdasági fejlettségű országok-

ban alkalmazott különböző világítási 

megoldások között.

A szerzőnek a külföldi eredmények 

hazai bevezetésére vonatkozó javas-

latai a vasútbiztonság, energiagaz-

dálkodás, beruházási és karbantar-

tási költséghatékonyság, ergonómia 

és arculatfejlesztés területén hoz-

hatnak – és részben már hoztak is – 

eredményeket.

A több évtized alatt gyűjtött rend-

kívül gazdag képanyag inspirálhatja 

a világítási vagy építész szakterüle-

teken dolgozó tervezőket a bemu-

tatottakhoz hasonló vagy még jobb 

megoldások kialakítására.

A könyvhöz CD is készült, melyen a 

szerző mintegy 300 európai város vas-

úti területeinek, a vasúti közlekedés 

infrastruktúrájának szerves részét ké-

pező utasforgalmi és technológiai te-

rületeinek világítástechnikai megoldá-

sait mutatja be szemléletes – és néhol 

magas szintű fototechnikai tudását 

is csillogtató – fényképeken. Munká-

ja túlmutat a vasúti világítástechnikai 

fejlesztési tendenciák ismertetésén, 

összefoglaló értékű mű, egy gazdag 

életút egyik fontos állomása.

Déri Tamás: 

Vasúti fények

Déri Tamás könyvei egyedülállóak az EU metróvilágítási és vasúti 
világítási kiadványai között, ilyen mélységben és szakmai értéke-
léssel nem jelent még meg könyv ezekben a témakörökben. 
Mindkét könyv a Vasúti Erősáramú Alapítvány kiadványa. Terjesz-
tése az alapítvány keretében történik. 
Elérhetőség: Pálmai Ödön, 06-30-535-3300, palmaio@freemail.hu
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Az InnoRail 2013 Budapest konferen-

cia programbizottságának elnöke-

ként minden szempontból sikeres-

nek értékelem a kezdeményezést. Az 

első rendezvényen elértük, hogy 18 

országból összesen 303 fő regisztrált 

2013. október 28. és 30. között a Bu-

dapest Kongresszusi Központban. Ki-

váló szakemberek, 32 külföldi és 14 

magyar járult hozzá előadásával ah-

hoz, hogy Magyarországon eddig 

még nem tapasztalt színvonalat tud-

jon nyújtani a konferencia. A 22 kiál-

lító is kivétel nélkül hasznosnak ítélte 

jelenlétét, és jelezte részvételi szán-

dékát a kétévente megrendezésre 

kerülő nemzetközi konferenciasoro-

zat következő eseményén, az InnoRail 

2015-ön. Akkor már szekcióüléseket is 

tervezünk, melyek lehetőséget nyúj-

tanak a szakembereknek arra, hogy 

a specifi kusabb témák iránti érdeklő-

désüket is kielégítsék.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 

hagyományteremtő esemény elérte a 

célját, valódi fórumot teremtett a kü-

lönböző szakterületek közötti eszme-

cserére, gyakorlati problémák megvi-

tatására, új fejlesztések, eszközök és 

módszerek bemutatására és megis-

merésére. (Tarnai Géza, BME Közleke-

dés- és Járműirányítási Tanszék, a prog-

rambizottság elnöke)

Az InnoRail 2013 konferencia Magyar-

országon a maga nemében egyedül-

álló volt, hiszen számos olyan nem-

zetközi szakembert vonultatott fel, 

akik a maguk területének legelismer-

tebb művelői közé tartoznak. A há-

romnapos rendezvény strukturáltan, 

leginkább a pályavasúthoz kapcsoló-

dó előadásokat mutatott be, amelyek 

színvonala már az első InnoRail alkal-

mával is – a résztvevők egyöntetű vé-

leménye alapján – igen magasra tette 

a mércét. Szűkebb szakterületemről, 

a vasúti biztosítóberendezésekről is 

önálló, kiváló prezentációs blokk állt 

rendelkezésre, de az e témakör tu-

dományos hátterét adó „Kockázat és 

biztonság” szekcióban is a terület va-

lóban legjobb előadóit láthattuk ven-

dégül. (Tóth Péter, MÁV Zrt. TEB Köz-

pont, a programbizottság tagja)

Elismerésünk a szervezőknek, hogy 

az első alkalommal megrendezett 

InnoRail 2013 konferenciára sike-

rült olyan hazai és külföldi előadókat 

megnyerniük, és az előadások téma-

köreit úgy összeválogatniuk, hogy a 

konferencia messzemenően eleget 

tegyen a szakmai közönség elvárásai-

nak. Továbbá biztosított egy olyan te-

ret számunkra, ahol lehetőség nyílt a 

különböző országok vasútépítési gya-

Az InnoRail Budapest vasútszakmai konferenciasorozat első 
eseményére 2013. október 28. és 30. között került sor a Buda-
pest Kongresszusi Központban. Ezt a rendezvényt a vasúti köz-
lekedés iránt elkötelezett magyar szakemberek hívták életre 
azzal a céllal, hogy közösen gondolkodjanak a vasúti közleke-
dés jelenéről – annak jövője érdekében.
Néhány hazai és külföldi résztvevő megosztotta velünk a lezaj-
lott konferenciával kapcsolatos gondolatait.

InnoRail 2013 Budapest nemzetközi vasúti konferencia

Cél a korszerű tudás
korlatába való betekintésre és szak-

mai tapasztalatcserére. (Homlok Zsolt, 

Swietelsky Vasúttechnika Kft.)

Csak jót tudok mondani mind a szer-

vezésről, mind az előadásokról. Ter-

mészetesen én minél több új vas-

útépítési technológiáról szeretnék 

hallani, új szerkezetekről, és főleg gya-

korlati, mintsem elméleti anyaggal. 

(Fejér István, Vasútépítők Kft.)

A konferencia biztosítani tudta azt a 

teret, ahol az egyes szakágak meg-

jelennek, megmutatják a fejlesztés 

kulcspontjait, az EU-s előírásoknak 

megfelelés lehetőségeit. Teret biz-

tosított a hatóságok és a szakértők 

közös gondolkodásához, a fejlesz-

tésben részes cégekkel közösen. 

Továbbá átfogó képet adott a leg-

korszerűbb termékekről, technoló-

giákról, az elért technológiai ered-

ményekről. Külön üdvözlendő, hogy 

teret adott a műszaki szakemberek 

kérdéseinek az előadók részéről is-

mertetett témakörökhöz. Összegez-

ve: valamennyi területről aktuális és 

magas színvonalú előadások hang-

zottak el. Átfogóan kaptunk képet az 

európai szintű vasúti tapasztalatok-

ról. (Takács Tibor, MÁV-Gépészet)

A konferencia szerintem elég össze-

tett feladatra vállalkozott. Ma Magyar-

országon a közlekedési konferenciák 

jelentős része a közút és a logisztika 

területére összpontosít, ugyanakkor 

korábban is voltak kezdeményezé-

sek, amelyek kifejezetten a vasúti te-

rületeket kívánták megcélozni. Ezek 

egy része a vasúti szektor vezetői szin-

tű találkozójává vált, más része pe-
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tartott szekcióelőadások, erre való 

tekintettel minden szakmai előadó 

igyekezett olyan mélységben meg-

fogalmazni mondanivalóját, hogy 

egy másik szakterület képviselője is, 

kellő átfogó ismeretek birtokában, 

könnyen megérthesse azt. Nyitott 

érdeklődéssel sok olyan fontos, apró 

információ volt összegyűjthető, amit 

mindenképpen célszerű a fejleszté-

si tervekbe illeszteni. A gondos, gá-

láns szervezés méltó körülményt biz-

tosított új kapcsolatok kiépítésére, a 

meglévők megerősítésére, ápolására. 

(Tanczer György)

Végre van egy olyan szervezet, amely 

összehozza a délkelet-európai üze-

meltetőket és vasúttal foglalkozó vál-

lalatokat. Örömmel halljuk, hogy a 

konferenciát kétévente folytatni sze-

retnék. Számunkra a legérdekesebb 

a diagnosztikaalapú karbantartás. 

(Pekka Auro, Roadscanners Ltd.)

A szervezőbizottság nevében ezúton, 

ez alkalommal is szeretném megkö-

szönni a bizalmat  az előadóknak, 

akik első szóra elfogadták meghívá-

sunkat; köszönjük a támogatóknak és 

a kiállítóknak, hogy hittek bennünk; 

köszönjük a résztvevőknek, hogy re-

gisztráltak. Jelenlétük azt fejezte ki, 

hogy a vasút fontos hazánkban, fon-

tos Európában, fontos a világon. So-

kan és sokat tettek azért, hogy lét-

rejöhessen ez az esemény. Ezúttal is 

köszönöm a munkájukat. És várjuk 

Önöket 2015. október 14–16. között 

az InnoRail 2015 Budapest konferen-

cián. (Balla Ágnes, InnoRail Kiadó és 

Konferencia Kft.)

dig egyes szakmai szegmensekben 

biztosított lehetőséget a hazai és bi-

zonyos esetekben a külföldi szakem-

berek rendszeres eszmecseréjére. Az 

InnoRail konferencia e két pólus kö-

zött helyezkedett el, hiszen képvisel-

tették magukat a magyar vasúti veze-

tők, a vasút iránt elkötelezett oktatási 

és kutatási központok, illetve jelentős 

külföldi részvétellel, szakmai megje-

lenés biztosításával kaphattak képet 

a résztvevők egymás tevékenységéről.

A konferenciák fő erőssége a szemé-

lyes kapcsolatok kialakítása és ápolása 

mellett a „networking”, annak a cso-

portszintnek a kialakítása, amely már 

új minőséget tud teremteni. A korszerű 

infokommunikációs technológia révén 

még egy hagyományteremtő konfe-

rencia is ki tudja aknázni az ebben rej-

lő lehetőségeket rendszeres szakmai 

sajtómegjelenéssel, a szakmai élet fel-

pezsdítésével. Sajnos a magyar vasúti 

életben a mindennapos küzdelem a 

forgalom fenntartása és biztonságos 

lebonyolítása érdekében a szakmai elő-

rehaladást, a világszínvonal figyelem-

mel kísérését jelentősen megnehezíti. 

Emellett az oktatási és kutatási közpon-

tok fi nanszírozása sem teszi lehetővé a 

szakemberek széles körű részvételét a 

nemzetközi életben. Épp ez a lehető-

ség, ez a misszió állhat egy ilyen kez-

deményezés előtt, amelynek a konfe-

rencia megfelelt. A lehetőség a magyar 

vasúti szakma előtt adott, és közös fele-

lősségünk, hogy a már meglévő szakte-

rületi események mellett egy integrált, 

az összefüggéseket is más megvilágí-

tásba helyező kezdeményezést sikerre 

vigyünk – a saját érdekünkben. (Szigeti 

Dániel, Műszer Automatika Kft.)

Bár az InnoRail 2013 először került 

megrendezésre, nagyon profi mó-

don szervezték meg, és kiváló lehe-

tőséget nyújtott a megbeszélésekhez 

és a véleménycseréhez. (Alexandra 

Manhart, Plasser & Theurer Export von 

Bahnbaumaschinen GmbH)

A vasúti infrastruktúrával foglalko-

zó szakemberek számára különleges 

esemény volt a budapesti InnoRail 

2013. Az egész ország és a régió egyik 

kiemelkedő, tartalmas és színvona-

las előadásokat felvonultató szak-

mai eseménye került megrendezés-

re, amelynek helye van a nemzetközi 

konferenciák sorában. (Balázs Gáspár, 

Alstom Hungária Zrt.)

A Magyar Vasúttörténeti Parkban le-

bonyolított programon vettem csak 

részt, az aznap délutáni program sze-

rintem kitűnően sikerült, sok pozitív 

visszhangot is hallottam. A résztvevők 

közül sokan érdeklődtek tételesen 

egy-egy kiállított műszaki emlék iránt. 

Különösen sokan látogatták meg a 

kiállított Kandó-mozdonyokat, ahol 

részletes ismertetésre is sor került. 

A magyar vasút és a mintegy másfél 

évszázados hazai vasúti ipari háttér 

sok konzultációra adott alkalmat. (Kis-

teleki Mihály, MÁV Zrt.)

Számunkra az InnoRail 2013 érde-

kes esemény volt, ami európai szin-

ten széles körű betekintést nyújtott a 

legjobb iparági gyakorlatba és a vas-

úti szektorban folytatott tényleges 

kutatásokba. A konferencia sikeresen 

hozta össze az összes fontos érintett 

csoportot, és három napon keresz-

tül vonzó programot nyújtott nekik, 

beleértve a Vasúttörténeti Parkban 

töltött felejthetetlen estét is. (Roman 

Slovak, Hannes Meuli, Svájci Szövetségi 

Közlekedési Hatóság)

Számomra az InnoRail 2013 szakmai-

lag és emberileg is rendkívül figye-

lemreméltó élménnyel zárult. Az ere-

deti elképzelésnek megfelelően a 

vasúti infrastruktúra szinte minden 

területéről a legfrissebb információ-

hoz juthattunk hozzá, és főleg hasz-

nos volt, hogy mód nyílt a magyar 

vasút nemzetközi megmérettetésére 

is. Mivel nem voltak párhuzamosan 
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Lezárult a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd-vasútvonal korszerűsítése

Forgalomba állt a negyedik új FLIRT 

motorvonat, ezzel lezárult a GYSEV 

Sopron–Szombathely–Szentgotthárd-

vasútvonalának teljes megújulása. 

A 110 kilométer hosszban, teljesen 

felújított vasúti pálya jelentősen hoz-

zájárulhat a térség gazdasági fejlő-

déséhez, továbbá nagymértékben 

javítja a közösségi közlekedés feltét-

eleit. A projekt összköltsége 49,8 mil-

liárd forint volt, amelyből mintegy 

42,3 milliárd forint az Európai Unió tá-

mogatása. Ez volt egyébként az első 

olyan vasúti projekt a 2007–2013 kö-

zötti időszakban, amelyet az Európai 

Unió támogatásra érdemesnek ítélt.

A vasútfejlesztés során lezajlott a Szom-

bat hely–Szentgotthárd-vonal tel jes 

rekonstrukciója, valamint megtörtént a 

Sopron–Szombathely-vonal korábban 

elkezdett re kon struk ciós munkáinak 

befejezése.

Emellett a már villamosított és kor-

szerű biztosítóberendezéssel felsze-

relt Sopron–Szombathely-vonalsza-

kaszhoz hasonlóan a Szombathely és 

Szentgotthárd közötti vonalszakaszt 

is villamosították, és ide is korszerű 

biztosítóberendezéseket telepítettek, 

így az elérhető pályasebesség 120 

km/órára emelkedett.  A vasútfejlesz-

tés részeként javultak a teherfuvaro-

zás feltételei – megnőtt a tengelyter-

helés –, és nem mellékesen az egész 

vonalszakaszon csökkent a zaj és a 

környezetterhelés.

Az utazóközönség komfortját mind-

ezek mellett a fejlesztés részeként 

vásárolt négy új FLIRT motorvonat 

forgalomba állítása javítja. A GYSEV 

állomásain és megállóhelyein meg-

emelt, 55 cm-es peronokat alakítottak 

ki, így az utasok közvetlenül léphetnek 

be a 211 ülőhellyel rendelkező motor-

vonatokba.

Átadták a 4. metróvonalat

Négy évtizednél is több tervezés, elő-

készítés, építés, leállítás, újrakezdett 

építés után végre utazhatunk a 4-es 

metrón.

A 7,34 km hosszúságú vonalon két 

egyvágányú alagút épült, amelyek 

belső átmérője 5,2 m. Az alagutakban 

több mint 15 km, a járműtelepeken 

pedig közel 5 km harmadik sínes vá-

gányt létesítettek. A járműtelepen 32, 

a vonalon pedig 14 váltót építettek 

be. A járműtelep 100 metrókocsi be-

fogadására alkalmas. A 4. metróvona-

lon Egységes Digitális Rádiótávközlő 

(EDR) rendszert létesítettek, amely 

professzionális összeköttetést biztosít 

a különböző készenléti és rendvédel-

mi szervek között. Az új metróvonalon 

10 állomás létesült, 5 a budai, 5 pedig 

a pesti oldalon. Mindkét végponton ki-

húzóvágányok szolgálnak a szerelvé-

nyek fogadására és indítására, a Szent 

Gellért téren pedig olyan alagutak kö-

zötti kapcsolatot építettek ki, amely le-

hetővé teszi a szerelvények szakaszos 

üzemeltetését műszaki vagy forgalmi 

akadályoztatás esetén. Az alagutak és 

állomások 14,5–31 m mélységben lé-

tesültek; az állomáshosszak 69–257 m 

között változnak, a peronhosszak vi-

szont egységesen 80 méteresek a 4x20 

m-es kocsikból álló szerelvények befo-

gadására. A 4-es metróvonalon Alstom 

Transport Metropolis típusú metrósze-

relvények üzemelnek. 15 négykocsis 

szerelvény teljesít szolgálatot az új vo-

nalon, amelyekből 13 közlekedik egy-

idejűleg. Valamennyi szerelvény képes 

automata, vezető nélküli üzemmód-

ban közlekedni. Minden kocsi és ten-

gely hajtott, így forgóvázanként 2 há-

romfázisú aszinkronmotor üzemel. 

A szerelvények mind villamos, mind 

mechanikus fékkel el vannak látva. 

A villamos fékezés fékellenállások se-

gítségével, illetve vissszatápláló mód-

ban üzemel. A mechanikus fék ru-

góerő-tárolós, levegős működtetésű 

tárcsafék. A vezetőfülke fűthető és 

hűthető is, az utastér viszont csak hűt-

hető, illetve amikor nincs szükség lég-

kondicionálásra, akkor csak légbefúvás 

történik. Ennek két fokozata van: órán-

ként vagy tízszeres, vagy harmincszo-

ros légcsere biztosításával. A járműke-

rekek monoblokk kialakításúak.

Végül néhány szót a világításról:  az ál-

lomási peronok biztonsági sávját is jel-

ző színes, LED-es fénycsíkok villogása a 

közelgő, illetve az állomásról kihaladó 

szerelvényekre figyelmeztet. A met-

rószerelvények állomási tartózkodása 

alatt ezek a fények kialszanak, illetve a 

szerelvényre várás idején állandó fény-

nyel üzemelnek. Nagyon ötletesen a 

Kelenföld felé haladó járműveket kék, 

a Keleti pályaudvar felé haladókat pe-

dig sárga fény jelzi, így az utasoknak 

nem kell találgatniuk, hogy a peron 

melyik oldaláról indul a szerelvény.

Fotó: GYSEV
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Felavatták a MÁV FKG Kft. saját fejlesz-

tésű és gyártású darus vasúti jármű-

szerelvényét januárban Jászkiséren. 

A sikeres fejlesztést a felépítmény-kar-

bantartással és gépjavítással foglalkozó 

MÁV-leányvállalat és több hazai vállal-

kozás dolgozóinak munkája tette lehe-

tővé. Közel két évtizede először készül-

tek Ganz forgóvázzal működő járművek 

Magyarországon. A korszerű jármű a 

jelenleg üzemelő hasonló eszközök 

műszaki színvonalát jelentősen meg-

haladja. 160 tonna vontatmányt tud to-

vábbítani, és tíz dolgozó szállítására ké-

pes. Megengedett sebessége 100 km/

óra, motorja a legszigorúbb környezet-

védelmi követelményeknek is megfelel. 

A szerelvényt két daru teszi alkalmas-

sá hosszabb sínszálak és nehéz pálya-

szerkezetek emelésére, rakodására. 

A járműre hótoló, vasúti aljak rakodásá-

ra is használható rönkfogó adapter és 

bozótirtó adapter szerelhető. Sínek és 

nagyobb vasúti felépítményi anyagok 

rakodását segítő tartozéka az emelőge-

renda. A vontatójármű LENCSE 001 so-

rozatjelét tervezője, Lencse József neve 

után kapta. Az alváz és a járművek fel-

építménye a MÁV FKG Kft. saját terve-

zésében, gyártásában készült. A hótoló 

adapter Bátonyterenyéről származik, a 

jármű üvegezése salgótarjáni. A vonta-

tójármű hidraulikus meghajtású forgó-

vázát a Ganz Motor Kft. szállította.

Fotó: MÁV

Az uniós tagállamok szakminiszté-

riumi vezetőinek 2014. március 14-i, 

brüsszeli találkozóján a résztvevők ál-

talános megközelítést hagytak jóvá 

az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről 

(ERA) szóló rendeletjavaslatról.

A negyedik vasúti csomag részét ké-

pező javaslatban kialakított kompro-

misszum támogatható megoldásokat 

kínál az eredeti bizottsági elképzelé-

sekkel kapcsolatosan korábban felme-

rült aggályokra. A tervezet szerint az 

Európai Vasúti Ügynökség áll majd az 

alapjaiban megújuló uniós jármű-en-

gedélyezési és biztonsági tanúsítási 

rezsim középpontjában. Az átvezetett 

módosításokkal a jelentős szaktudás-

sal bíró nemzeti biztonsági hatóságok 

bizonyos hatásköröknek az  ERA részé-

re való átadása ellenére is megfelelő 

szerepet kaphatnak a folyamatokban. 

A díjak és illetékek meghatározásának 

lefektetett alapelvei alkalmasak lehet-

nek a vállalkozások fizetőképességé-

nek fi gyelembevételére, fenntarthatják 

a kis szereplők piacon maradásának és 

piacra lépésének lehetőségét. A szö-

veg garanciákat tartalmaz a nemzeti 

biztonsági hatóságok számára az anya-

nyelvhasználatra az eljárások során, így 

nem keletkeznek indokolatlan fordítási 

költségek.

A résztvevők egyetértettek a Shift2Rail 

közös vállalkozás létrehozását célzó 

tanácsi kezdeményezéssel is. Az Unió 

vasúti kutatásainak koordinációjára hi-

vatott szervezet a tervek szerint leg-

alább 920 millió euró finanszírozási 

keretet oszthat majd el. Továbbá a fe-

lek irányadó vitát folytattak az Euró-

pai Bizottság városi mobilitásról szóló 

közleményéről. A szakpolitikai keretek 

összehangolását célzó ajánlások ösz-

tönzik a bevált gyakorlatok megosz-

tását, bátorítják a fenntartható városi 

mobilitási tervek kidolgozását és javí-

tását, célzott pénzügyi támogatásokat 

irányoznak elő, és fel kívánják gyorsíta-

ni a K+F és innovatív beruházásokat.

Magyarország teljes mértékben egyet-

ért azzal a bizottsági kezdeménye-

zéssel, hogy a versenyképes és fenn-

tartható közlekedési rendszer városi 

dimenziója fokozott fi gyelmet kapjon 

az uniós szintű politikában. A 2014–

2020-as időszak uniós támogatásai, 

különösen az európai strukturális és 

beruházási alapok jól használhatók a 

városi mobilitási stratégiák és intézke-

dések megvalósítására. Magyarország 

a hétéves időszakra tervezett operatív 

programjaiban, többek között az In-

tegrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program (IKOP) révén közel egymilliárd 

eurót tervez a városi-elővárosi mobili-

tás javítására fordítani.

A Biatorbágy–Tata-vasútvonal eu-

rópai szintű korszerűsítésének ter-

vezése ütemesen halad, a projekt a 

következő uniós ciklusban a legelső-

ként megvalósuló beruházások közé 

tartozik majd. 

Az ország egyik fő közlekedési ten-

gelyének számító vonalon 140-160 

kilométeres sebességű forgalmat 

lehetővé tevő pályát alakítanak ki, 

a lehető legkevesebbre csökkentik 

a szintbeli kereszteződések számát, 

és nemcsak a vasútvonalat korszerű-

sítik, hanem felújítják az állomásépü-

leteket, és parkolókat, kerékpártáro-

lókat építenek.

Ütemesen halad a 

Biatorbágy–Tata-vasút-

vonal korszerűsítésének 

tervezése

Vasúti kutatás-fejlesztés és városi mobilitás a Közlekedési Tanács napirendjén

Saját fejlesztésű darus 

vasúti jármű
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Innováció egy vonzóbb 
európai vasúti 
rendszer érdekében
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