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köszöntő

TiszTelT olvasó!

A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) 

által szervezett Magyar Közlekedési Kon-

ferencia második alkalommal kerül meg-

rendezésre, melynek aktuális alcíme: 

Innovatív infrastruktúra. A konferencia-

sorozat a közutas szakmát megmozga-

tó, nagy múltú Útügyi Napok, valamint 

a közlekedési szakterület egészét érintő 

Nemzeti Közlekedési Napok folytatása.  

A konferencia célja – valamennyi közle-

kedési alágazatra vonatkozóan – az aktu-

ális feladatok, fejlesztések, elképzelések, 

tervek áttekintése, bemutatása. A ha-

gyományok figyelembevételével a közúti 

szakterület meghatározó részt képvisel a 

konferencia programjában.

A rendezvény fővédnöke dr. Fónagy 

János, a KTE elnöke, a Miniszterelnö-

ki Kormányiroda államtitkára. A konfe-

rencia plenáris ülésén a közlekedés te-

rületét felügyelő dr. Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter, 

Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli minisz-

ter, dr. Fónagy János KTE-elnök és 

Habis László, Eger me-

gyei jogú város polgármestere köszönté-

sét követően a kormány és az ITM részéről 

hangzanak el előadások. Ezt követően a 

közlekedési szakma meghatározó állami 

vállalatainak vezetői adnak tájékoztatást 

a jelenről és jövőről, melynek része egy 

kerekasztal-beszélgetés az önvezető jár-

művek elterjedésének lehetőségeiről, 

korlátairól.

A második naptól három szekcióban 

(üzemeltetés-karbantartás, fejlesztés-

működtetés és digitalizáció-innováció) 

folyik a munka. Az önkormányzati, állami 

infrastruktúra üzemeltetési és fejlesztési 

kérdései, a műszaki szabályozás aktuális 

helyzete, a közlekedésbiztonság javítá-

sának lehetséges irányai, a vagyongaz-

dálkodás feladatai mellett kiemelt hang-

súlyt kap az innováció. A digitalizáció 

nyújtotta lehetőségek, az intelligens köz-

lekedési rendszerek elterjedésének, az in-

novatív infrastruktúra megjelenésének, 

a forgalmi modellezés által biztosított 

elemzések, a közlekedés jövőjét jelentő 

önvezetés és a digitalizáció hatásainak 

megtárgyalására kerül sor.

A konferencia gálavacsorája biztosítja az 

ünnepi körítést az Év Útkaparója, az Év 

Forgalmásza és a Közutas fotópályázat dí-

jainak átadására.

A KTE – résztvevői létszámát tekintve – 

legnagyobb rendezvénye a közlekedési 

szakembereknek ez a találkozóhelye. Az 

előadások mellett a program lehetőséget 

biztosít beszélgetések és viták lebonyolítá-

sára, amelyek oldottabb hangulatban foly-

tatódnak a szünetekben. A helyszín, Eger 

város elhelyezkedése és a szálloda kiváló 

adottságai garantálják, hogy a konferencia 

a közlekedési szakma ünnepe legyen.

 konferenciaszervezők

Eger megközelítése, 252. sz. főút rekonstrukciója (Forrás: NIF Zrt.)
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Milyen fázisban tart a szeged–szabad-

ka vasúti pálya felújítása a leendő tram-

train szolgáltatáshoz? a szeged–Hód-

mezővásárhely szakasz felújítása tervek 

szerint halad? Mikor lesz kész?

A Szeged–Szabadka és Szeged–Békéscsa-

ba vonalszakaszokra jelenleg a megva-

lósíthatósági tanulmány készítése zajlik, 

amelyhez a szükséges előzményterveket a 

Szerb Köztársaság átadta a NIF Zrt. részére. 

A Szeged–Szabadka szakasz költségtervet 

és közgazdasági számításokat tartalmazó 

változatelemzése 2018. november elejére 

fog rendelkezésre állni. A Szeged–Békés-

csaba szakasz teljes körű vizsgálata meg-

történt. A projektelemek végrehajtására 

az IKOP 3.2 uniós forrás áll rendelkezésre. 

A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train 

projekt megvalósítása részben az IKOP 

3.2, részben hazai forrásból történik. 

A projekt elemei Szeged-Rókus állomás-

nál és Hódmezővásárhelyi Népkertnél 

a tram-train csatlakozás kiépítése, Sze-

ged-Rókus–Hódmezővásárhelyi Nép-

kert között a vasúti pálya rekonstrukciója, 

részleges kétvágányúsítása, a biztosítóbe-

rendezés rekonstrukciója, a távvezérlés ki-

építése, Hódmezővásárhely belterületén 

a villamospálya kiépítése három forgalmi 

kitérővel, valamint Szeged rendező pálya-

udvaron a járműtelep kiépítése. Emellett 

Hódmezővásárhely állomáson a járművek 

személyzete részére tartózkodót kell ki-

alakítani, a szegedi villamosvasúti pályát 

részlegesen átalakítani a tram-train jár-

művek közlekedtethetősége érdekében.  

A kivitelezés a tervek szerint halad. A for-

galomba helyezés tervezett időpontja 

2019 harmadik negyedéve.

A nagyvasúti munkák is a tervezett ütem-

ben haladnak. Szeged–Hódmezővá-

Régen látott hatalmas ütemben zajlik a hazai közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztése. Mind a vasúti pályák és vonatbefolyá-
soló rendszerek, mind a járművek generációs váltást élnek át, 
a gyorsforgalmi úthálózat pedig határtól határig kiépül ebben 
a kormányzati ciklusban – mondta el lapunk kérdésére 
Mosóczi lászló államtitkár. 

interjú Mosóczi lászló közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral

európai színvonalú lesz a hazai 
közlekedési infrastruktúra

Tram-train projekt, Algyői Tisza-híd 

(Forrás: Normálnyomtáv Kft.)
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sárhely (135. sz. vasútvonal), valamint 

Szentes–Hódmezővásárhely (130. sz. vas-

útvonal) közötti vonalszakaszok teljes vá-

gányzárral járó munkavégzése április ele-

jén kezdődött meg. A teljes vágányzár a 

135. sz. vonalon jövő április 25-ig tart, a 

130-as vonalon július 31-én befejeződött. 

Megkezdődött a kivitelezés a Hódmező-

vásárhelyi Népkert állomás, illetve az Al-

győ állomás közötti vonalszakaszon is. 

Szeged rendező pályaudvaron járműte-

lep épül, erre a közbeszerzési ajánlati fel-

hívás megjelent, az ajánlatok benyújtásá-

nak határideje tervezetten november 5.  

A teljes projekt befejezése 2020. év végé-

re várható.

a külügyminiszter bejelentése szerint 

250 km/h sebességű vonal köti majd 

össze Budapestet, pozsonyt, Brnót és 

Varsót. ennek a magyar szakaszáról 

tudható-e már valami konkrétum? 

A nagysebességű hálózat deklarált fel-

adata a visegrádi négyek fővárosainak 

összekötése. A részletes megvalósítható-

sági tanulmánynak tartalmaznia kell for-

galmi-gazdasági elemzést, részletes vál-

tozatelemzést, valamint a kiválasztott 

változat jellemzését (műszaki tartalom, 

üzemeltetés műszaki kérdései, költség-

haszon elemzés, környezeti hatások stb.). 

Külön ki kell térnie továbbá a lehetséges 

finanszírozás módjára, illetve részletesen 

vizsgálnia kell a magyarországi NSV üze-

meltetésének becsült költségeit. A meg-

valósíthatósági tanulmány tervezőjének 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás folyamatban van, a tanulmány ter-

vezett elkészítési határideje 2019. év vége. 

Az érintett V4-országok 2018. október 1-jén 

Budapest–Pozsony–Brno–Varsó gyors-

vasúti összeköttetés kialakításáról szóló 

szándéknyilatkozatot fogadtak el a projekt 

megvalósítása érdekében, így a projekt a 

magyar kormány számára kiemelt prioritás. 

A kormány emellett döntött a Budapest–

Kolozsvár NSV fejlesztés előkészítésének 

indításáról, részletes megvalósíthatósági 

tanulmány készítéséről, mely a Budapest 

és Kolozsvár közötti, mintegy 450 kilomé-

ter hosszú szakaszra készül. A feltételek 

és határidők megegyeznek a Budapest–

Varsó NSV esetében leírtakkal. 

a közlekedési kormányzat célul tűzte ki 

a közúti és a vasúti közösségi közlekedés 

párhuzamosságainak a kiszűrését. szük-

séges-e mindehhez a MÁV és a Volán-

társaságok egy cégbe tömörítése?

Magyarország jövőbeni közösségi közle-

kedési rendszerének alapja az egységes, 

alágazatok között racionálisan összehan-

golt hálózati és menetrendi szerkezet. Az 

alágazatok közötti munkamegosztásban 

a vasútnak kell ellátnia minden olyan re-

lációban a forgalmat, ahol erre a hálóza-

ti infrastruktúra adottságai, az utasigény 

volumene alkalmassá teszi, így kiemelten 

az elővárosi funkciókban és a megyeszék-

helyek, megyei jogú városok elérhetősé-

gében lesz jelentős szerepe. A kormány 

deklarálta, hogy a közösségi közlekedés 

gerince a vasút, ezért is fordít 1500 milli-

árd forintot a kötöttpályás infrastruktúra 

fejlesztésére ebben a ciklusban. Az autó-

busz-közlekedés fő szerepe a vasúti fővo-

nali rendszerre való el- és ráhordás, a vas-

úttal nem ellátható gerincjárati elemek 

megvalósítása és a vasúttal nem érintett 

települések regionális forgalma lesz. Ezek 

az elvek alapozzák meg a közösségi köz-

lekedés misszióját, amely az utasbarátság, 

innovativitás, fenntarthatóság, integrált-

ság és rugalmasság öt értékére épül. Cél, 

hogy a fenntartható közösségi közlekedé-

si kínálat minőségi és mennyiségi szem-

pontból is biztosítsa az alapvető mobilitá-

si igények kielégítését, és legyen vonzó az 

egyéni közlekedéssel szemben is. A közúti 

és vasúti rendszerek működésének össze-

hangolása, az átszállási kapcsolatok javítá-

sa és a közös utastájékoztató és jegyrend-

szer az alapja az új közösségi közlekedési 

koncepciónak. Ha a közösségi közlekedé-

si társaságok működése egy cég keretein 

belül a hatékonyabb működést szolgál-

hatja, ennek lehetőségét is alternatívaként 

kell kezelni.  

Mikor lesz liberalizált piac a közúti és a 

vasúti közösségi közlekedésben?

A helyközi közösségi közlekedés jövőjét 

alapvetően érintik a piacliberalizációs sza-

bályok. Jelenleg három vasúttársaság mel-

lett a közúti közlekedésben hét nagy, állami 

tulajdonú társaság, valamint négy kisebb 

magántársaság szolgáltat. A helyközi au-

tóbuszos személyszállítási közszolgálta-

tási szerződések 2019. december 31-ével 

lejárnak, az európai és hazai szabályozást 

figyelembe véve meghosszabbításukra 

nincs lehetőség. A közúti személyszállítá-

si közszolgáltatási jogok odaítélésére több 

konstrukciót megvizsgáltunk, melyekről 

döntést a kormány hoz a közeljövőben.

Az európai vasúti személyszállítási piac 

2007-től a 2004/51/EK európai parlamen-

ti és tanácsi irányelvvel, 2010-től pedig a 

2007/58/EK európai parlamenti és taná-

csi irányelvvel összhangban nyílt meg 

a vasúti árufuvarozás, valamint a nem-

zetközi vasúti személyszállítás versenye 

előtt. A belföldi vasúti személyszállítási 

piac megnyitása 2019. december 3-tól 

esedékes a Negyedik vasúti csomag cél-

kitűzéseiből kiindulva, és a 2016/2370/

EU európai parlamenti és tanácsi irány-

elv rendelkezéseinek megfelelően.  

A hatályban lévő közszolgáltatási szer-

ződések keretében nyújtott szolgálta-

tások a piacnyitás ellenére védelemben 

részesülnek. A területen hatályban lévő 

közszolgálati szerződések 2023-ban jár-

nak le. Főszabályként a vasúti személy-

Budapest–Varsó vonattal négy óra alatt 

(Forrás: turizmus.com)
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szállítási közszolgáltatásra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződéseket verseny-

tárgyalási eljárás alapján kell odaítélni, 

mely alól csak szűk kivétel engedélye-

zett. Ezért alaposan körül kell járni, hogy 

a vasúti közszolgáltatási szerződések le-

jártát megelőzően van-e jogi lehetőség 

tízéves időtartamra újabb közszolgálta-

tási szerződés közvetlen odaítélésére a 

jelenlegi szolgáltatóknak. 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutat-

ják, hogy a magánvasutak olyan vonala-

kon hajlandóak befektetni, ahol kiemel-

kedő az utasforgalom. Van, ahol ez éles 

versenyt eredményezett, és a szolgálta-

tási színvonal emelkedésével járt. A ked-

vezőtlenebb adottságú vonalakon nem 

lesz magánbefektetés, viszont az állami 

vasúttársaságnak ott is kötelező fenntar-

tania a szolgáltatást. Mindez azt jelenti, 

hogy liberalizált piacon az állami szerep-

lőnek meg kell harcolnia a bevételekért 

a jövedelmező területeken, a kevéssé jö-

vedelmezőkön pedig egyedül kell elszen-

vednie minden hátrányt. 

Versenyezhetnek-e a magánvasutak a 

jegyárakban is?

Magyarországon a tarifák hatósági ára-

sak. A rendszert azonban az üzletpoliti-

kai kedvezmények teszik rugalmasabbá. 

Az elektronikus csatornákon értékesített 

belföldi menetjegyek kedvezőbb tarifá-

val vásárolhatók meg, az automatából 

vásárolt jegyek öt százalékkal, az otthon 

vásárolt és kinyomtatott vagy mobilon 

bemutatott jegyek tíz százalékkal ol-

csóbbak. Az alacsonyabb kihasználtságú 

járatokra szóló e-vonatjegyek ára ötödé-

vel csökkent, ahogy a menetrendi ke-

resőben @ jellel jelölt vonatokra váltott 

e-vonatjegyekre is ekkora kedvezmény 

érvényesíthető száz kilométer utazá-

si távolság felett.  Kísérleti jelleggel be-

vezették szeptember 30-tól a Televonat 

szolgáltatást a Nyíregyháza–Debrecen–

Budapest Nyugati vonalon, amely lég-

kondicionált FLIRT vonaton garantálja az 

ülőhelyet helyjegyváltás nélkül, kedvező 

jegyárak mellett. 

Mikor fognak a magyar expresszvonatok 

160 km/h sebességgel száguldani 

ha zánkban? Mely pályákon nyílik erre 

lehetőség? Vannak olyan járművek, ame-

lyek ki tudják használni a 160 km/h sebes-

séget? Felgyorsul-e az iC+ program?

A vasúti infrastruktúra fejlesztésének mér-

földköve a GSM-R kommunikációs hálózat 

első, 955 kilométeres szakaszának elkészül-

te, amely a MÁV nemzetközi vonalain támo-

gatja az európai vonatbefolyásoló rendszer 

(ETCS2) használatát. A nagy biztonságú te-

lekommunikáció (a GSM-R) megléte előfel-

tétele az ETCS2 telepítésének, a ciklus vé-

gére a hazai TEN-T-vonalakon biztosítani 

tudjuk az interoperabilitást, megteremtve a 

nemzetközi vasútforgalom együttműködé-

si képességét, vagyis hogy az EU területéről 

érkező vagy oda tartó vasúti szerelvények 

mozdonycsere nélkül át tudjanak haladni 

az országhatárokon. Emellett az említett 

két eszköz teszi lehetővé azt is, hogy azok 

a járművek, amelyeket felszereltek a meg-

felelő fedélzeti berendezésekkel, azokon 

a vasúti pályákon, amelyeket ilyen sebes-

ségre építettek ki, 160 km/órás csúcssebes-

séggel közlekedjenek (a jelenlegi vonatbe-

folyásoló rendszerrel maximum 120 km/h 

sebességgel lehet közlekedni). A GSM-R 

projekttel Magyarország csatlakozik az 

Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányí-

tási Rendszerhez (ERTMS), biztosítva az eh-

hez szükséges kommunikációs hálózat eu-

rópai szabványoknak megfelelő kiépítését.

Az első vasútvonalunk, amely bizonyos 

részein már ma is alkalmas a 160 km/h se-

bességre, a Budapest–Hegyeshalom vo-

nal, melyen a Railjet vonatok Bécs felé és 

a belföldi intercity járatok Győrig nagy se-

bességgel közlekedhetnek (ezen a vona-

lon a jelenlegi vonatbefolyásoló rendszer 

egyedi megoldása üzemel). A fővonala-

kon 2022 végétől haladhatnak ekkora se-

bességgel a vonatok, de akár ennél is ko-

rábban a jelenleg korszerűsítés alatt álló 

Budapest–Hatvan és Budapest–Pusztasza-

bolcs szakaszokon. Eközben tovább foly-

tatódik majd a GSM-R program is, a ma-

gyar pályahálózat nagyjából felén, a 7700 

kilométerből mintegy 3500-on működik 

majd a vonatrádióknál sokkal több szol-

gáltatást nyújtó kommunikációs rendszer. 

A pálya 160 km/h sebességre történő ki-

építése már elkészült a Cegléd–Szolnok–

Püspökladány, Szajol–Békéscsaba és Bu-

dapest–Székesfehérvár vonalakon. 

A járművek egy része már most alkalmas a 

korszerű pályák adottságainak kihasználá-

sára: a motorvonatokra eleve úgy írták ki a 

közbeszerzési pályázatokat, hogy azok ren-

delkezzenek a szükséges fedélzeti berende-

zésekkel, vagyis a FLIRT-ök és a hamarosan 

érkező emeletes KISS szerelvények a megfe-

lelő pályákon biztonságosan képesek a 160 

km/h sebességre. A korábban megvásárolt 

mozdonyokat utólag kell felszerelni fedél-

zeti eszközökkel, ehhez uniós támogatást 

kell igényelni. Az említett szakaszokon túl 

zajlik a munka a Püspökladány–Ebes–Deb-

recen vonalon, a kivitelezők dolgoznak a 

Mezőzombor–Sátoraljaújhely szakasz kor-

szerűsítésén és villamosításán, belátható 

időn belül elindul az észak-balatoni vasút-

vonal felújítása és részleges villamosítása. 

A dél-balatoni vonal átépítése Kelenföldtől 

Balatonszentgyörgyig már gyakorlatilag ké-

szen van, egyre közelebb kerülünk ahhoz a 

célhoz, hogy a magyar tenger teljesen kör-

bejárható legyen környezetbarát és tájba il-

lő vonattal.

Railjettel Bécsbe (Forrás: RegionalBahn.hu)
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Az IC+ multifunkcionális kocsi sorozatgyár-

tása megkezdődött, az idén tíz darabot ké-

szítenek, ezek egy része belföldi, a másik 

része nemzetközi forgalomban közlekedik 

majd. A belföldi forgalom számára további 

30 darab IC+ multifunkcionális kocsit, 2020 

elejétől pedig 35 darab első osztályú IC+ 

kocsit gyártanak.

Mennyi pénz jut útépítésre 2022-ig?

A gyorsforgalmi és kiemelt főúti fejleszté-

seket tartalmazó útprogramban 2550 mil-

liárd forint értékű építésre, előkészítésre 

tettünk vállalást. A keretösszeg kevesebb 

mint a felét állja az EU a CEF- és az IKOP-

források révén, a többit a hazai költség-

vetés fedezi. Számos szakaszon az elmúlt 

években már lezajlott az előkészítés, a ki-

vitelezések megkezdődhetnek. A hatalmas 

feladatmennyiség egyidejű elvégzéséhez 

nem elegendőek a hazai építőipari kapa-

citások, ezért a teljes program lezárása túl-

nyúlhat a kormányzati cikluson. 2022-es 

kitekintésben arra törekszünk, hogy egy 

autós az ország bármely pontjáról fél órán 

belül eljuthasson a gyorsforgalmi hálózat 

legközelebbi eleméig.

eljutnak-e a gyorsforgalmi utak a megye-

székhelyekig, megyei jogú városokig 

2022-re?

A közúti infrastruktúra-fejlesztésben meg-

határozott közlekedéspolitikai cél,  hogy 

a gyorsforgalmi utaknak el kell érniük a 

megyeszékhelyeket, megyei jogú városo-

kat, a fontos ipari létesítményeket és a 

határátkelőket. Emellett további közleke-

désbiztonsági, utazáskényelmi, úthálózat-

védelmi fejlesztések is a megvalósítan-

dó célok között találhatók, mint például 

a meglévő főutak burkolatmegerősítése, 

tengelysúlymérő állomások kiépítése, te-

lepüléselkerülő utak építése. 

Ezt a célt a kormány a Magyarország rö-

vid és középtávú közútfejlesztéséhez kap-

csolódó infrastrukturális beruházások ösz-

szehangolásáról és azok 2022-ig történő 

megvalósításáról szóló Útprogramban ne-

vesített projektek megvalósításával kívánja 

elérni. 

A határátkelők tekintetében szükségszerű 

feltétel, hogy a szomszédos ország is meg-

építse vagy előkészítse az odavezető utat. 

Ukrajnával, Romániával, Horvátországgal, 

Szlovéniával, Ausztriával már folyamatban 

van vagy megszületett a megegyezés, és 

Szlovákiával is csak az M2-es út esetében 

szükségesek további egyeztetések. A ma-

gyar javaslat a Zólyom–Ipolyság–Hont–Rét-

ság–Vác útvonal, míg északi szomszédunk 

azt szeretné, ha az összeköttetés Zó-

lyom–Losonc–Somoskőújfalu–Salgótar ján 

–Hatvan települések érintésével halad-

na. A szlovák javaslat ellen szól, hogy a 

nemzetközi közlekedési folyosó, a TEN-T 

az ipolysági irányt tartalmazza, és az EU 

könnyebben ad forrást olyan fejlesztésre, 

amely része a TEN-T-hálózatnak. Másfelől 

mellette szól, hogy a Vác–Ipolyság szakasz 

domborzati viszonyai miatt arrafelé drá-

gább lenne gyorsforgalmi utat építeni, mi-

közben pedig már zajlik a Hatvant Salgótar-

jánnal összekötő 21-es út négysávosítása. 

Zajlik a Salgótarjánt elkerülő és a határig 

vezető szakasz tervezése. Szlovákiával jól 

haladunk a közös tervek megvalósításában, 

hiszen az M15-ös bővítése zajlik, épül a híd 

Komáromnál, valamint a Kassa felé vezető 

Miskolc–Tornyosnémeti gyorsforgalmi út is 

kivitelezés alatt áll.

Folytatódik-e a kelet–nyugati irányú 

gyorsforgalmi tengely, az M8-as tovább-

építése?

2022-ig az M8-as keleti irányú meghosszab-

bításának az előkészítésével számolunk, 

mely a tervek szerint az M7-es és a 710-es 

út csomópontjától indul Dunaújváros, majd 

a meglévő Pentele hídon át Kecskemét felé, 

ahol becsatlakozik az M5-ösbe és a jelenleg 

épülő M44-esbe, amely Gyuláig visz, és így 

valóban egy kelet–nyugati irányú közleke-

dési tengely jöhet létre. Ugyancsak előkészí-

tés szintjén foglalkozunk ebben a ciklusban 

a Debrecent Szegeddel, illetve a csongrádi 

megyeszékhelyet Péccsel összekötő utak 

fejlesztésével, utóbbinak része a mohácsi 

híd is. Korábban itt kétszer egysávos műtár-

gyat terveztek, azonban a dél-magyaror-

szági nagyvárosok közötti kapcsolat igényei 

miatt négysávos hídra lesz szükség. Az emlí-

tetteken kívül számos megyeszékhely eléré-

sét biztosító gyorsforgalmi út épül Egertől 

Kaposváron át Zalaegerszegig, utóbbihoz 

az M76-os vezet, mint az ország első okos-

autópályája, kapcsolódva a zalai járműipari 

tesztpálya megszületéséhez.  

Mikor adják át a zalaegerszegi tesztpá-

lya első szakaszát? 

Közép-Európa leendő legmodernebb au-

tóipari tesztpályájaként a zalaegersze-

gi járműipari tesztpálya alapkőletételére 

2017. május 19-én került sor. A tesztpá-

lya első üteme 2018 negyedik negyed-

évében átadásra kerül, és innentől fo-

gadja a megrendelőket. A tesztpálya 

következő építési fázisa 2020-ban készül 

el. A 45 milliárd forintos költséggel, 265 

hektáron épülő zalaegerszegi tesztpá-

lyán az autonóm környezet és a kapcso-

lódó kommunikációs infrastruktúra úgy 

lett megtervezve, hogy tökéletes teszte-

lési lehetőségeket biztosítson a hagyo-

mányos járműdinamikai, az autonóm és 

az összekapcsolt járművek számára, va-

lamint a jövőbeni ITS-alkalmazások, 5G 

mobilkommunikációs teszthálózatok szá-

mára. Emellett kutatási infrastruktúrát is 

biztosít az együttműködő partnereknek. 

 Jámbor Gyula

Új komáromi Duna-híd építése (Forrás: NIF Zrt.)



6 Közlekedésfejlesztés 2018 www.innorail.hu

közútFeJlesztés

A nagyberuházások, így az út- és vasút-

építkezések előtt is a régészeké a terep.  

A NIF Zrt. megbízásából az érintett terüle-

teket először különböző roncsolásmentes 

módszerekkel vizsgáltuk: adattári, szakiro-

dalmi és térképészeti adatgyűjtést, terep-

bejárást, geofizikai felmérést, légi fotózást 

végeztünk. Majd a kapott eredmények 

tükrében következtek a szondázó jellegű 

próbafeltárások, és ezek pozitív volta után 

a teljes felületű feltárások. Rövid összefog-

lalásunkban a Nyugat- és Dél-Dunántúlt 

érintő három nagy infrastrukturális beru-

házáshoz, a 67-es, a 76-os és a 85-ös számú 

utakhoz kapcsolódó régészeti feltárásokba 

engedünk bepillantást. A feltárásokat első-

sorban az adott megye múzeumai végez-

ték, a szakmai koordinációt a Budavári Kft. 

A feltárt lelőhelyek közül és a nagy mennyi-

ségű leletanyagból ha ki szeretnénk emel-

ni pár érdekes és különleges leletet, akkor 

nehéz dolgunk van, a bőség zavarával küz-

dünk, mivel jócskán akadtak ilyenek.

A 67-es számú főút Kaposfüred és 
Somogytúr közötti szakasza
A Kaposvárt a Balatonnal összekötő 67-

es számú, 2 × 2 sávos út régészeti munkái 

a végükhöz közelednek. Már csak építés 

közben, olyan területeken kerülhetnek 

elő újabb leletek, ahol azt korábban nem 

tudták a régészek vizsgálni, mivel például 

erdő fedte, vagy beépített volt. Az elvég-

zett feltárási munkák nagyságát mutatja, 

hogy az érintett 33,2 km hosszú szakasz 

55 régészeti lelőhelyet érintett, melyek 

közül 48 helyszínen, összesen 350 ezer m² 

területen dolgoztunk. A projekthez kap-

csolódó próba- és teljes felületű feltárá-

sokat a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 

mellett a Móra Ferenc Múzeum, valamint 

korábban a Forster Központ, az Ásatárs 

Kft., a Lekri Group Kft. és a Salisbury Kft. 

munkatársai végezték.

Az út által érintett terület domborzati ké-

pét a Vadépuszta határában eredő két pa-

tak völgye és a mellettük futó dombvonu-

latok határozzák meg. Míg a Tetves-patak 

északi irányban, a Balatonba folyik, addig 

az Orci-patak dél felé, a Kaposba. A völgyet 

szegélyező dombhátak enyhe lankái az ős-

kortól a török időkig lakottak voltak, sok 

településnyom és néhány temető (1. kép), 

valamint nagy mennyiségű leletanyag ta-

núskodik ezekről. 

A projekt legjelentősebb lelete az a szin-

te egyedülálló, hatezer éves kincs, melyet 

Magyaregres határában egy rézkori te-

lepülésen ásott el egykor a tulajdonosa. 

A szájjal lefelé fordított edény közel ezer 

tárgyat rejtett, melyek zöme különböző 

méretű, rézből, mészkőből és kagylóból 

készült gyöngyök, valamint három réz kar-

tekercs és két ruhadísz (2. kép). E különle-

ges leletegyüttes restaurálását a feltárást 

végző Lekri Group Kft. jóvoltából egy kisfil-

men is megörökítették, így mindenki kicsit 

részesévé válhat a felfedezés örömének 

(itt megtekinthető: https://www.youtube.

com/watch?v=sBQn9eRGocA). 

Az idén a legnagyobb meglepetést 

kaposfüred határában egy korábban er-

dő borította rész okozta nekünk. Itt elő-

ször egy 11–13. században lakott falu nyo-

maira bukkantunk, majd a kemencék alatt 

meglepetésünkre egy germán nép, a lon-

gobárdok sírjai voltak. Ők a 6. században 

csak rövid ideig telepedtek le a térségben, 

így régészeti nyomaik ritkán kerülnek elő. 

568-ban az avarok hatására vonultak ki a 

Kárpát-medencéből, majd Észak-Itáliában 

királyságot alapítottak. Később róluk ne-

vezték el Lombardia régiót. Sírjaik általá-

ban nagy méretűek, mélyek – a hazánkban 

valaha éltek közül ők temetkeztek a leg-

mélyebbre –, és sajnos legtöbbször a saját 

a Nyugat- és Dél-Dunántúlon folyó útépítéseket megelőző régészeti feltárások eredményei

Régészek az utakon
1. kép Avar temető feltárása a nyomvonal 

területén Fotó: Rippl-Rónai Múzeum

2. kép A magyaregresi 

rézkori kincs 

Fotó: Lekri Group Kft.
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népük által kiraboltak. E lelőhelyen feltárt 

legnagyobb sír 3,6 × 2,4 m, benne a mai fel-

színtől 4 m mélyen feküdt egy férfi csont-

váza (3. kép). Szerencsénkre ez rabolatlan 

volt, így az elhunyt mellett találtuk vaskard-

ját, kését, lándzsacsúcsát és a fából készült 

pajzsból megmaradt fémdudort, melyek 

harcias életmódjukra utalnak. Ugyanebből 

a korszakból egy magányos női sír került 

napvilágra Mernyeszentmiklós mellett. 

Az elhunyttal eltemetett leletek közül a leg-

szebbek az S alakú fibulák, azaz ruhakap-

csoló tűk, melyek a mellkason fogták össze 

ruházatát (4. kép). 

Vadépuszta mellett egy késő újkőkori 

(lengyeli kultúra), 6700 év körüli, négy-

szeres körárokrendszert találtunk – ez So-

mogy megyében eddig mindössze a má-

sodik ilyen –, melynek a hétköznapokból 

kiemelt szerepe volt, közösségi és szakrális 

központként használták a környéken élők. 

A lelőhely másik részén pedig intenzív, kö-

zépkori település centrumát metszette a 

nyomvonal. Itt egészen a 16. század máso-

dik feléig, a törökök megjelenéséig éltek. 

Nagy méretű pincék, oszlopszerkezetes 

felszíni házak, vermek, kemencék, kutak és 

nagy mennyiségű leletanyag került napvi-

lágra. Kifejezetten különleges, egyedi je-

lenségnek számítanak a löszbe vájt, hosz-

szú, meneteles lejárattal és oldaljárattal 

is rendelkező pincék. Ipari tevékenységre 

utalnak az itt, valamint a szomszédos le-

lőhelyen talált kékeszöld színű, üvegesre 

kiégett falú, vastagon átégett aljú kemen-

cék, melyeket mészégetésre használtak.

A 67-es úton feltárt leletek a kaposvári 

Rippl-Rónai Múzeumba kerülnek, ahol a 

restaurálás után a legszebbeket kiállításon 

mutatják be a nagyközönségnek.  

Az M76-os gyorsforgalmi út M7 
autópálya és Fenékpuszta közötti 
szakasza
A Balaton és a Kis-Balaton egykori mo-

csaras területe között és mellett húzódó 

dombhátak szinte minden időszakban la-

kottak voltak. A vizsgált 8,5 km hosszú sza-

kasz két megyét is érint. Somogy megyé-

ben, a Balatonszentgyörgyöt elkerülő 

részen az idén fejeződnek be a régészeti 

munkák. Itt a próbafeltárásokat az Ásatárs 

Kft., a megelőző feltárásokat a kaposvári 

Rippl-Rónai Múzeum, egy helyen pedig a 

Magyar Nemzeti Múzeum végezte. Össze-

sen négy lelőhelyen dolgoztak a kollégák, 

több mint 120 ezer m²-en, ezeken azonban 

szinte összeérve, három km hosszan je-

lentkeztek az emberi megtelepedés nyo-

mai az őskortól a középkorig (5. kép). A te-

lepjelenségeken – házak nyomai, gödrök, 

kutak, kemencék – kívül három temető-

részletet is feltártunk, mindhárom az őskor 

különböző időszakaira keltezhető. Közülük 

igazi szenzációt jelent a késő rézkori (ba-

deni kultúra) vegyes rítusú temetője, ahol 

úgynevezett zsugorított csontvázas (oldalt 

fektetve, felhúzott lábakkal helyezték el 

az elhunytat), urnás és szórt hamvas ham-

vasztásos sírokat, összesen 75 db-ot is fel-

tártunk. Fontos, hogy többször a sírokra 

tett köveket is megtaláltuk. A sírok közül a 

legkülönlegesebb egy egymást ölelő pár 

kettős sírja (6. kép). A sírokból az edénymel-

lékletek mellett gyöngyök, orsógombok 

és egy réztárgy került napvilágra.

Tokai Zita Mária
régész

Budavári Kft.

67-es számú főút és M76 

projektek szakmai felelőse

zita.tokai@forsterkozpont.hu

György László
régész

Budavári Kft.

M85 projekt szakmai felelőse

laszlo.gyorgy@forsterkozpont.hu

3. kép Longobárd harcos sírja Kaposfüred határában 

Fotó: Rippl-Rónai Múzeum

4. kép Longobárd ruhakapcsoló tűk 

Mernyeszentmiklósról Fotó: Rippl-Rónai Múzeum

5. kép Légi fotó az M76-os út Balatonszentgyörgy téglagyári csomópontjánál végzett feltárásról 

Fotó: Rippl-Rónai Múzeum

6. kép 

Késő rézkori kettős sír 

Balatonszentgyörgy – Faluvégi-dűlő 2 lelőhelyen 

Fotó: Rippl-Rónai Múzeum
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Zala megyében egy helyszínt, a hatalmas 

kiterjedésű, elsősorban a római kori bel-

ső erődről híres, keszthely-Fenékpuszta 

lelőhelynek a déli részét érintette a 76-

os út nyomvonala. A Göcseji és a Balatoni 

Múzeum kollégái által idén feltárt 33 ezer 

m² nagyságú lelőhelyrészen elsősorban 

őskori telepjelenségek voltak, de római, 

népvándorlás kori és középkori leletek és 

jelenségek is napvilágra kerültek. Fémke-

resős vizsgálat során ékszereket, övvere-

teket, bronztárgyak töredékeit és érmeket 

találtak (7. kép). Érdekes volt az a középko-

ri, félig földbe mélyített ház, melynek dél-

ről nyíló bejáratánál négy nagyobb kőből 

álló „küszöb” jelentkezett (8. kép). A háztól 

északra egy kőből épített kút volt, mely-

hez a helyi „keszthelyi laposkövet” hasz-

nálták. Ezek a 14–16. században itt álló, az 

oklevelekben is említett Fenék faluhoz tar-

toztak. A település a törökök idején pusz-

tult el, neve azonban máig fennmaradt, 

Fenékpusztának hívják a környéket. Az itt 

feltárt leletek a keszthelyi Balatoni Múze-

um gyűjteményébe kerülnek, és a tervek 

szerint Zalaegerszegen és Keszthelyen idő-

szaki kiállításon tárják az érdeklődők elé.

Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna 
és Fertőrákos közötti szakasza
A tavaly elkészült Csorna elkerülő utakhoz 

kapcsolódó 57,5 km hosszú szakaszon a 

2017-ben végzett próbafeltárások ered-

ményei alapján közel 525 ezer m2 nagysá-

gú terület régészeti feltárására kerül sor, 

melyet a győri Rómer Flóris Művészeti és 

Történeti Múzeum végez. A nyomvonal 

által érintett 51 lelőhely közül 22 esetben 

szükséges megelőző feltárás elvégzése.  

A régészeti munkák 2018 tavaszán kezdőd-

tek. Azóta több helyen az ásatások be is fe-

jeződtek, azonban még így is nagy terüle-

tek várnak feltárásra.

A kutatás eddigi eredményei közül min-

denképpen ki kell emelni a pinnye határá-

ban talált római kori villagazdaság marad-

ványait, melyek meglétét már a tervezési 

szakaszban végzett geofizikai felmérések 

alapján lehetett sejteni. A Kr. u. 3–4. szá-

zadra keltezhető, több épületből álló 

együttes főépületén belül 14 helyiség ta-

lálható. Az alaprajzból, a falazási technikák-

ból és a visszabontásokból kitűnik, hogy az 

épületet több részben átépítették, bővítet-

ték. Ezek alapján legalább öt építési perió-

dus különíthető el (9. kép).

Az épület legkülönlegesebb része egy pad-

ló- és falfűtéssel ellátott helyiség. A pad-

lófűtés (hypocaustum) több mint ötven 

pillérből állt. Betöltésében nagyon sok épí-

tési törmeléket (tegulae, imbrex, tégla, tu-

bus) találtak. Viszont érdekes, hogy sem 

festett vakolattöredékeket, sem padlótég-

la- vagy mozaiktöredékeket nem találtak. 

Ez arra utal, hogy ezt a helyiséget nem lak-

ták. Párhuzamok alapján fűtött borraktárról 

(apotheca) lehet szó. Ehhez a helyiséghez 

egy apszisos záródású részt építettek, mely-

nek vastag, cementes habarccsal összetar-

tott kőfalazatát egy négyzetes csatorna töri 

át. A helyiséget korabeli ábrázolások, régé-

szeti-néprajzi párhuzamok alapján a szőlő 

préselésekor használhatták. A csatorna be-

töltésében megfigyelt szerves anyag – ta-

lán nád és faháncs – a must megszűrésében 

játszhatott szerepet. A csatorna déli végé-

hez a must összegyűjtésére fából vagy kő-

ből készült edényt helyezhettek.

A fűtött borraktár lakóépületen belüli el-

helyezkedésében, méretében egyedinek 

mondható a római kori vidéki villák tekinte-

7. kép Középkori pénz III. Béla idejéből 

Fenékpusztáról Fotó: Pánczél Petra

8. kép Középkori ház Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen Fotó: Göcseji Múzeum

9. kép Római kori villa feltárása Pinnye határában 

Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
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tében. Figyelemre méltó, hogy a lakóépüle-

tet teljes kiterjedésében sikerült feltárni. Az 

intenzív talajművelés ellenére meglepően 

sok építészeti nyoma, megoldása maradt 

fenn az épületnek. A Soproni-medence 

masszív, tömör aljkőzete megvédte az épü-

let mélyebben fekvő részeit a pusztulástól, 

mivel itt az intenzív földművelés, a mély-

szántás lényegesen kevesebb kárt tudott 

okozni. Ez sajnos a legtöbb vidéki villagaz-

daság esetében nem mondható el, hiszen 

az utóbbi negyven év talajművelése még 

az antik építészet remekművének számító 

beton segítségével öntött kőfalakat sem kí-

mélte. Ezért is kiemelendő, hogy közel két-

ezer év távlatában mind a mai napig ilyen 

jól fennmaradt ennek a komplex villagaz-

daságnak a főépülete.

A nyomvonalon végzett kutatások másik 

kiemelkedő eredménye a kópháza – erdők 

lelőhelyen jelenleg is feltárás alatt álló Ár-

pád-kori, középkori mélyművelésű vasérc-

bánya felfedezése (10. kép). A nagy méretű 

(7-10 m átmérőjű, 5-6 m mély), függőleges, 

illetve lépcsős falú aknák mellett kisebb-

nagyobb méretű gödrök, esetleg műhely-

gödrök maradványai, felszíni ércdepók 

nyomai kerültek elő, illetve több kohót is 

feltártak (11. kép). Ezeknek az objektumok-

nak az elhelyezkedése megmutatja, hogy 

az egyes munkafázisok (ércbányászat, érc 

aprítása és deponálása, kohósítás folyama-

ta) miként különültek el egymástól, a lelő-

helyen belül hol figyelhetőek meg nyoma-

ik. Az aknákból, illetve gödrökből eddig kis 

mennyiségű, de a lelőhely datálására al-

kalmas kerámiaanyag, illetve jelentősebb 

mennyiségű pörkölt és pörköletlen vas-

érc került elő. Ezek alapján a bányát az Ár-

pád-korban (12–13. század) nyithatták, és 

valószínűleg a 14. század folyamán még 

használatban volt. A lelőhely iparrégésze-

ti szempontból kiemelkedő jelentőségű. 

Egyrészt a magyar és a nemzetközi kutatás 

számára is régóta ismert a bánya megléte, 

azonban néhány akna korábbi, a jelenlegi 

nyomvonalon kívül végzett tervásatás ke-

retein belül történő feltárásán túl hazánk-

ban a terület régészeti szempontból még 

nem volt kutatva. Másrészt az avar, illetve 

a honfoglalás korban a vasérc redukálása 

színvassá direkt módszerrel történt, a kohó-

sításhoz úgynevezett gyepvasércet hasz-

náltak fel. Az Árpád-korban indult meg a 

földkéreg egyes zónáiban képződő, külön-

böző vegyületi formációjú, vastartalmú ás-

ványokat tartalmazó vasércek bányászati 

úton történő kitermelése és így a bányászat 

mint különálló szakma kialakulása. Ezek 

alapján pedig a kópházi bánya hazánkban 

az egyik legkorábban nyitott mélyművelé-

sű bányák egyike, a jelenleg feltárt objektu-

mok által tudunk a korabeli, korai technoló-

giai sajátosságokra következtetni.

Szintén jelentős tudományos eredménye-

ket hozott kópháza – széles-földek lelő-

hely feltárása is. A több munkaterületen 

folyó ásatások során különböző korú tele-

pülési jelenségek mellett egy rendkívül in-

tenzív, több korszakos temető került elő.  

A bronzkori, kora és késő vaskori sírok 

mellett egy kora császárkori temetőrész-

let is napvilágot látott. Utóbbit döntően 

kis méretű hamvasztásos sírok jellemzik, 

sok esetben rendkívüli leletgazdagsággal: 

máglyán összeolvadt kerámia- és bronz-

edények, üveg ékszerek, gyöngyök, hasz-

nálati tárgyak jellemzik. Közülük kiemelen-

dő az S-1216. sír, melyben nagyon magas 

volt a bronztöredékek és vastárgyak szá-

ma, köztük egy kosfejes pateranyéllel, va-

lamint az S-1261. csontvázas sír, melyből 

ép bronzpatera (12. kép), üvegtálak (13. kép), 

sigillata csésze és vékony falú edény került 

elő, több fibula társaságában.

 tokai zita Mária–György lászló

10. kép Középkori vasércbánya feltárása 

Kópháza – Erdők lelőhelyen 

Fotó: Rómer Flóris Művészeti és 

Történeti Múzeum

11. kép Középkori kohó, Kópháza – Erdők 

Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

12. kép Kora császárkori bronzpatera, Kópháza – 

Széles-földek lelőhely S-1261. sír 

Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 13. kép Kora császárkori üvegedények, Kópháza – Széles-földek lelőhely S-1261. sír 

Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
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A TEN-T hálózaton a nemzetközi elérhető-

ség, közlekedésbiztonság javítására és a 

növekvő igénybevételből eredő fokozott 

útelhasználódás megelőzésére tervezett 

fejlesztésekre Közop 1. prioritás keretében 

történik a felújítás, amelynek célja a forga-

lombiztonság és a szolgáltatási színvonal 

javítása, az útburkolat állapotának, ezzel 

együtt a vízelvezető képesség és a gép-

járművekre ható negatív menetdinamikai 

hatások javítása. A projekt beruházója a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt., a felújítás mű-

szaki ellenőrzését a közútkezelő Technoló-

giai és Tervezési Osztályának közreműködé-

sével a Fejér Megyei Igazgatóságuk végzi. 

A burkolaterősítés során a következő fel-

adatokat kell elvégezni:

•	 kopóréteg	profilba	marása	és	burkolat-

erősítése a H2-es és az üzemi sávokban,

•	 méretezett	aszfalterősítés	a	H1-es	sáv-

ban remix technológiával,

•	 a	tervezési	szakaszon	található	műtár-

gyakon történő kismértékű beavatko-

zások (korlátcsere, pillérvédelem),

•	 meglévő	padka	rendezése.

A hideg remix technológia újdonságot 

jelent az autópálya-felújításoknál. Ezt a 

technológiát eddig elsősorban erdészeti 

utak és kis forgalmú pályaszerkezetek fel-

újítására használták.

Az M7 autópályán a munka három kivi-

telezési szakaszra van bontva: 90+000-

90+750 km, 90+750-103+000 km és 

103+000-110+700 km közötti szakaszok-

ra. A meglévő pályaszerkezet a főpályán 

(előző- és haladósávok), a leállósávon, a 

gyorsító- és lassítósávon a következő.

90+750-103+000 km

4 cm mZMA-12 kopóréteg

12 cm mJU-35/F kötőréteg 

20 cm Ckt hidraulikus kötőanyagú sta-

bilizáció

15 cm M50 mechanikai stabilizáció

a Colas út zrt. kivitelezésében készül az M7 autópálya jobb 
pálya 90+000-110+700 km szelvényei közötti burkolaterősítés. 
az átfogó felújítási munkák során a kivitelezők a letenye felé 
vezető pályaoldal egy részét felújítják, a haladósávon modern, 
innovatív és környezetbarát technológiát, úgynevezett hideg 
remix eljárást alkalmaznak.

az M7 autópálya hideg remix technológiával történő felújítása

Burkolaterősítés másként

A munkaterület  távlati képe

A hideg remix célgép marófeje
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103+000-110+700 km

4 cm mZMA-12 kopóréteg 

6 cm mK-20/F kötőréteg 

6 cm mK-20/F kötőréteg 

20 cm Ckt hidraulikus kötőanyagú sta-

bilizáció

15 cm M50 mechanikai stabilizáció

2018. év őszén a 103+000-11+700 km sza-

kasz kivitelezése történt meg. A másik 

két szakasz elkészítése 2019 tavaszán fog 

megtörténni. 

A 103+000-11+700 km közötti szakasz 

kivitelezése során először a haladó-, az 

előző-, a gyorsító-, a lassító- és a leálló-

sávokon a meglévő kopóréteg került le-

marásra. Majd a haladósávon a meglé-

vő kétrétegű kötőréteget is lemartuk. 

Ezután a Ckt rétegből helyszíni hideg 

remix eljárással C12 típusú soványbe-

ton alapréteg készült. A C12 soványbe-

ton réteget a réteg megszilárdulása után 

hézagvágással és aszfaltháló felületre 

történő terítésével feszültségmentesí-

tettük. Ezután került sor 8 cm AC 22 alap 

(F), majd 8 cm AC 22 kötő (mF) jelű asz-

faltkeverékekből a rétegek visszaépíté-

sére a haladósávon.

Végül az előző-, a haladó-, a gyorsító- és 

a lassítósávokra 4 cm SMA 11 kopóréteg 

(mF) épült. A leállósávra pedig 4 cm AC 11 

kopóréteg (F) került.

A hideg remix kivitelezése során a meglé-

vő Ckt rétegre terítettük a cementet, majd 

a célgép marta és átkeverte a réteget.  

A jobb minőség biztosítása érdekében utó-

törésre volt szükség. Majd profilba simítás, 

hengerlés és nedvesítés következett. 

A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 

az előkészítő munkák során laboratóri-

umban elkészítettük a C12 soványbeton 

keverék típusvizsgálatát, amely során 

meghatároztuk a szükséges cement- és 

vízadagolást. 

A kivitelezés során folyamatosan ellen-

őriztük a hideg remix réteg teherbírását 

tárcsás vizsgálattal, tömörségét izotópos 

műszerrel, valamint a rétegek (remix- és 

aszfaltrétegek) elkészülte után rétegen-

ként KUAB mérőberendezéssel a szakasz 

teljes hosszában dinamikus teherbírás-

méréseket is végeztünk.

 dr. Vinczéné Görgényi Ágnes  

Mi is az a hideg remix?

A meglévő útpályaszerkezeti rétegek homogenizálásával olyan alapréteget hozunk létre, 

amelynél a megfelelő összetételt biztosító javítóanyagot egy speciális célgép segítségé-

vel, kötőanyaggal és vízzel átkeverve építjük be.

Széles felhasználhatóság
A felújításra szoruló pályaszerkezetek anyagából maradéktalanul felhasználhatók a 

különböző típusú hengerelt aszfaltok, a cementstabilizációs vagy soványbeton alapré-

tegek, illetve a makadám szerkezetű alaprétegek maximum 60 milliméteres szemnagy-

ságig. Kiegészítő, javító anyagként a különböző zúzottkő anyagok, homokos kavicsok, 

mart aszfaltok, illetve homok is beépíthető. Kötőanyagként elsősorban a különböző 

típusú cementek, habosított bitumenek, bitumenemulziók alkalmazhatók.

Teherbírás újratöltve
Az eljárás ott alkalmazható hosszú távon is eredményesen, ahol a földmű teherbírása, vízel-

vezetése megfelelő, csupán a régi pályaszerkezet teherbírása nem felel meg a követelmé-

nyeknek. Egy kellően teherbíró alapréteg megépítésével és egy vagy több réteg aszfaltbur-

kolattal tartós, környezetkímélő és gazdaságos pályaszerkezet alakítható ki.

A hideg remix technológiának két változata van, a helyszíni hideg remix és a telepi 

hideg remix eljárás.

Helyszíni hideg remix
A pályaszerkezet felmarása, átkeverése és elterítése a helyszínen történik egy speciális 

önjáró célberendezés, a Colas Út Zrt. Wirtgen 2100 típusú, terítőpaddal rendelkező 

gépe segítségével.

Telepi hideg remix
Földművet vagy geometriát is érintő beavatkozás esetén a felmart pályaszerkezeti 

rétegekből egy közelben telepített KMA típusú mobil keverő segítségével, adalék- és 

kötőanyag hozzáadásával új alapréteget állítunk elő, melyet finiser segítségével épí-

tünk be. A technológia alkalmazásával csökkenthetők a fuvartávolságok, és ezáltal a 

költségek is.

Dr. Vinczéné 
Görgényi Ágnes
technológiai főmérnök

Colas Hungária Zrt.

vinczene.gorgenyi.agnes@colas.huKopóréteg aszfaltozása meleg slussz képzéssel
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A Navitronic a Leica PaveSmart 3D rendsze-

rével együttesen mind a magasság, a dőlés, 

a padszélesség, mind a gép kormányzását 

is képes automatikusan végezni.

Előnyök a hagyományos rendszerekkel 

szemben:

- zászlózás nélküli munkavégzés, „wireless” 

szintvezérlő zsinór, ultrahangos szonár, 

Big-Ski nélkül,

- tökéletes megvalósítása a 3D kialakí-

tásnak hossz-szelvényi lekerekítések-

nél, ívekben,

- kizárható a személyi hiba (zászlók po-

zíciójának számítása, zászlók beállítása, 

sűrítése, zsinórfeszítési hiba),

- nincs szükség különleges előkészítésre, 

az adat-előállítás után egyből kezdhető 

a beépítés,

- a helyszínrajzi íveket is tökéletesen le-

követi, megszűnik a pályaszerkezeti ré-

tegek „húrosodása”.

A Vögele Super 1900-3i PaveSmart3D 

rendszer általános jellemzője, hogy a pon-

tosság ±3 mm magasságilag és ±10 mm 

(±0,03’) vízszintesen.

A rendszer felépítését az 1. ábra szem-

lélteti. Két robotvezérlésű mérőállomás 

a pad jobb és bal oldalán elhelyezett 

prizmákat méri folyamatosan, mely-

ből a fedélzeti egység a pad széleinek 

magasságát határozza meg pontosan. 

A magasságot infravörös szög- és tá-

volságmérés útján határozza meg, a 

mért információkat nagy hatótávolságú 

Bluetooth-kapcsolaton keresztül továb-

bítja. A padon, valamint a padot tartal-

mazó árbócon dőlésérzékelő szenzorok 

vannak. A vezérlőpanel és a mérőállo-

mások közti kapcsolathoz nagy teljesít-

ményű BT-antennák vannak a gépkezelő 

környezetében. Egy harmadik mérőállo-

más a folyamatosság biztosítása érde-

kében szükséges, illetve, hogy ameny-

nyiben bármely másik mérőállomás 

a Vögele gyár egy svájci geodéziai műszergyártó céggel közösen 
fejlesztett vezérlésrendszerét használja társaságunk három új 
géplánca. a 2018-ban cégcsoportunkhoz érkezett Vögele super 
1900-3i beton- és aszfaltterítő gép a szintvezérelt finiser termék-
család talán legkülönlegesebb és legösszetettebb géplánca.

1. ábra

innováció az útépítő gépekben – 3D-s finiser

zalaegerszegi tesztpálya
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hatótávolságon kívül kerülne, az átlapo-

lás garantált legyen, ezáltal biztosítva a 

megállásmentes, folyamatos haladást. 

Amíg ez az utóbbi eszköz „csak tartalék” 

funkcióban van, addig a készlet további 

tartozékainak – prizmabot, távvezérlő 

tablet – használatával a beépített szint 

és szélesség ellenőrzése felületként biz-

tosított, azaz bármely pontban, a 3D fe-

lületen számított tervi magassághoz ké-

pest az eltérést azonnal láthatjuk.

A munkafolyamat leírása (2. ábra): 

- irodai előkészítés: helyszínrajz, hossz-

szelvény, keresztszelvények segítségével 

3D felület elkészítése, majd a Leica iCON 

Office szoftverében történő modell-elő-

állítás után az elkészült felületmodell el-

lenőrzése (szélesség, oldalesés),

 (Egyszerűsítve: a beépíteni kívánt réteg 

két szélső vonalát [élét] kell megadni 

egy-egy háromdimenziós vonalként.)

- mérőállomások tájékozása/szabad-

álláspont-meghatározás. Nagyon 

fontos egy pontosan, gondosan ösz-

szeállított és kiegyenlített geodéziai 

alapponthálózat,

- a hálózat pontjaival szemben támasz-

tott követelmények:

o az alappontok távolsága nem lehet 

több, mint 250 m,

o az alappontok relatív középhibája a ±3 

mm-t ne haladja meg magasságilag,

o az alappontok relatív középhibája 

a ±10 mm-t ne haladja meg vízszin-

tesen, mert csak így biztosítható az 

álláspont meghatározás/tájékozás 

maradék hibáinak minimalizálása az 

elvárt pontosság eléréséhez,

- finiser BT-rádiók csatlakoztatása, ve-

zérlőpanel indítása,

- kormányzási vonal beállítása (pad 

„rögzítése” az egyik burkolatszélhez 

mint viszonyítási alaphoz),

- magassági eltolás (amennyiben a pá-

lyaszintet és nem az adott réteg ma-

gasságát adtuk meg),

- padszélesség vezérlés/letiltás beállí-

tás – utóbbi esetben a szélesség ve-

zérlését nem végzi a finiser automati-

kusan,

- a munkagép indítása után, annak mun-

kamenetében a harmadik mérőállo-

mással történő folyamatos ellenőrzés, 

bárhol az elkészült felületen belül.

A vezérlést végző elsődleges (primary) 

és másodlagos (secondary) robot-mé-

rőállomások, amennyiben a hatókörön 

kívül dolgoznak (mérőállomástól előre-

hátra 120-120 m), úgy szükséges a tarta-

lék műszer készenlétbe állítása előbbre, 

mely átveszi az elsődleges vagy másod-

lagos mérőállomás szerepét. Ez az úgy-

nevezett leap technológia, melynek a 

lényege, hogy a két szabadálláspont-

meghatározás közötti maradékhiba 

nem ugrásszerűen jelenik meg, hanem 

a Leica PaveSmart rendszernek köszön-

hetően kiegyenlítésre kerül a két mérő-

állomás közötti esetleges különbség a 

magassági meghatározás vonatkozásá-

ban. Ezt a leap idején a vezérlőegység 

mint maradékhibát jelzi. A hibahatárt 

meghaladó eltérés esetén a magasság-

vezérlést „felfüggeszti”. Ez a maradék-

hiba csak akkor állhat fenn, amennyiben 

az alapponthálózat nincs kiegyenlítve, 

szintezve.

Vass Imre 
geodéta

Duna Aszfalt Kft.

vass.imre@dunaaszfalt.hu

Lehel Zoltán 
innovációs főmérnök

Duna Aszfalt Kft.

lehel.zoltan@dunaaszfalt.hu 

Rosta Szabolcs 
építésvezető

Duna Aszfalt Kft.

rosta.szabolcs@dunaaszfalt.hu

2. ábra
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A 250 hektáros területen megvalósu-

ló beruházás alapkövét 2017. májusban 

tették le. A járműipari pálya hagyomá-

nyos, önvezető és elektromos járművek 

tesztelésére is alkalmas lesz.

A zalaegerszegi projekt különlegessé-

gét az adja, hogy Magyarország 500 ki-

lométeres körzetében nem található 

hasonló adottságokkal bíró tesztpálya, 

így számos nagy cég tesztelési központ-

jaként szolgálhat. A projekt megvalósí-

tása több ütemre van szétbontva, jelen-

leg a második ütem kivitelezése zajlik, 

ahol négy projektelem teljes (dinamikus 

platform, fékfelület, nagy sebességű ke-

zelhetőségi pálya) vagy részbeni (Smart 

City) megvalósítása a feladatunk.

Az egyik legnagyobb kihívást az úgyne-

vezett dinamikus platform projektelem 

megvalósítása jelentette. Egy 300 méter 

átmérőjű (70 000 m2) körtárcsa és a hozzá 

csatlakozó rávezető háromszög (15 000 m2), 

illetve gyorsító- és visszatérőút. A körfe-

lületen nagy sebességű (200 km/h sebes-

ségig) járműdinamikai határhelyzetben 

végzett stabilitási és fékezési tesztek vé-

gezhetők majd biztonságos körülmények 

között. A 8,5 hektár alapterületű körtár-

csa és a háromszög felületének a sajá-

tossága, hogy 1%-os lejtése van délkeleti 

irányban, tehát egy hatalmas síkot alkot. 

A legnagyobb kihívást a pálya funkciója 

miatti autópályákon megszokott geodé-

ziai és felületi hullámossági előírások jóval 

szigorúbb követelménye okozta. A gyors-

forgalmi utak legfelső aszfaltburkolati ré-

tegén megszokott ~10-12 mm-es hullá-

mossági előíráshoz képest a körfelület 

aszfaltalapréteg maximális hullámosságát 

6-8 mm-ben határozták meg annak érde-

kében, hogy a legfelső réteg hullámossá-

ga se haladja meg a 2-4 mm-es határt.

Magassági értelemben a hazai műszaki 

előírásban foglalt aszfalt kopórétegen 

megszokott ±20 mm-es határértéket 

±4-5 mm-ben határozták meg.

a régióban egyedülálló zalaegerszegi tesztpálya 

építése 3D-s finiser használatával
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További nagy kihívást jelentett, hogy 

a kereszthézagok kialakítása nem volt 

megengedhető, mivel ezeken a helyeken 

elkerülhetetlen lett volna a megenge-

dettnél nagyobb felületi egyenetlenség.

Az aszfaltrétegek terítésénél a felületet 50 

db 8 méter széles és 150-300 méter hosz-

szúságú aszfaltsávra (körszeletre és há-

romszög darabra) osztottuk ki az esés irá-

nyában. (Így a sávok keresztmetszetét 

nézve vízszintes síkok adódtak.) Az elké-

szült aszfaltrétegek felületét nagy pontos-

ságú földi lézerszkennerrel mértük fel, a 3D 

pontfelhőelemzést követően jó pontos-

sággal tudtuk meghatározni a magassági 

eltéréseket a tervezett szinthez képest.

A szigorú követelmények betartása érde-

kében a legmagasabb színvonalú gép-

parkot és technológiákat vonultattuk fel.

Előkészület
Az aszfaltozás előtt meghatároztuk az 

aszfaltozás irányát, így ennek tükrében 

elhelyeztük a geodéziai alappontokat.  

A di namikus felület körül hat fix alappont 

található. Ezek egymástól körülbelül 200-

250 méterre találhatóak, és ahhoz, hogy 

minél nagyobb pontosságot tudjunk el-

érni, maximum 100 méterre szabad a mé-

rőállomásokkal letájékozni, ezért a kör és 

háromszög felületére még húsz alappon-

tot helyeztünk el. Ezek az egyes rétegek 

elkészítése során folyamatosan eltűntek, 

de a pótlásukat a geodéták elvégezték. 

Az alappontok fúrt perselyek voltak, aho-

va egy speciális csavart helyeztünk el, 

és arra helyeztük el a körprizmákat. Az 

alapponthálózat kialakításánál arra töre-

kedtünk, hogy a felületen a mérőállomást 

bárhova helyezve 100 méteren belül leg-

alább három alappontot lássunk, így min-

dig volt ellenőrzésünk a műszerek tájéko-

zásánál. A 3D-s aszfaltozórendszer egyik 

legfontosabb befolyásoló tényezője a jó 

alapponthálózat, főleg ilyen típusú mun-

kánál, ahol sok felület készül egymás mellé.

Az alapponthálózaton kívül még a terve-

ket kell előkészíteni olyan formátumban, 

amely irányítani tudja a finisert, ehhez a 

Leica Office programot használtuk. Ezt 

az elkészített modellt követi le a finiser, 

ezért ennek ugyanannak kell lennie, mint 

a terveknek.

Aszfaltozás
A rendszer felépítése: a finiser padján el-

helyeztünk két árbócot, amelyek maga-

sabbak, mint a finiser teteje, és ezekre 

elhelyeztünk úgynevezett 360 fokos priz-

mát, melynek a jellemzője, hogy minden 

irányból lehet mérni a mérőállomásokkal. 

A finiserre felszereltünk egy panelt, ame-

lyen keresztül tudjuk irányítani azt. Ah-

hoz, hogy ez működjön, telepíteni kellett 

a finiser rendszerére a Navitronic rend-

szert. Továbbá erre a panelre kell telepí-

teni a modellt is.

A rendszer működése
Az árbócokon lévő prizmákat két mérő-

állomás robotüzemmódban folyamato-

san méri, és rádiókapcsolaton keresztül 

küldi el az árbócok koordinátáját a pa-

nelnek. Az árbócok tetejének és a finiser 

padjának pozícióját előre meghatároz-

tuk, így a pad két szélének koordinátáját 

is megtudtuk.

Első lépésként két mérőállomást elhe-

lyeztünk a finisertől maximum 80 mé-

terre az aszfaltozás irányába, úgy, hogy 

ne legyen útban se a finisernek, se az 

aszfaltot szállító teherautóknak. Az 

egyiket a menetirány jobb oldalára, ez 

mérte a jobb oldali árbócot, a másikat a 

bal oldalra, az pedig a bal oldalit mérte. 

A finisert úgy állítottuk a helyére, hogy 

pár méter múlva már a kívánt magassá-

gi szintet tudja készíteni, illetve a me-

netiránynak megfelelően. Felállítottunk 

egy harmadik mérőállomást is, amely 

azt szolgálta, hogy az elkészítendő fe-

lületet folyamatosan tudjuk ellenőrizni. 

Ez a mérőállomás az ellenőrző geodé-

ta prizmáját mérte, és a koordinátáját 

a prizmán lévő ellenőrző kijelzőhöz to-

vábbította, így a geodéta bárhol állt az 

elkészített felületen, mindig láthatta a 

tervezett szinttől való eltérést. Ha volt 

eltérés, akkor a finiseren található pa-

nellel tudtuk változtatni a szintet.

A munkánk során többnyire 300 méte-

res sávokat készítettünk. Hat mérőállo-

mást használtunk a minél nagyobb pon-

tosság miatt. Négy mérőállomással a 

finisert irányítottuk, másik kettővel a fe-

lületet ellenőriztük. Először a két mérő-

állomást a szakasz elejétől 70-80 méter-

re helyeztük el. Ezek elkísérték a finisert 

a szakasz feléig, körülbelül 150 méterig. 

Ekkor a panel segítségével átváltottuk a 

finiser irányítását a másik két mérőállo-

másra, amelyek onnan körülbelül 70-80 

méterre voltak, és a maradék szakaszon 

ezek irányították a finisert. Így tudtuk 

leginkább kiküszöbölni a mérésből ere-

dő hibákat. A munkánk során a mérés 

pontosságát megnehezítette az aszfalt 

gőze, illetve a légrezgés jelensége, ame-

lyek a mérőállomások mérési pontossá-

gát csökkentették, ezért volt szükség a 

távolságok csökkentésére.

 lehel zoltán, Rosta szabolcs, Vass imre
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Hatalmas mértékű útépítési és -felújí-

tási munkák zajlanak ma Magyaror-

szágon, csak korszerűsítésből 1200 ki-

lométernyi valósult meg és indult el a 

2016-tal kezdődő és 2018 végével záró-

dó időszakban. 

Ezt a lendületet a PENTA Általános Épí-

tőipari Kft. munkája is előremozdítja: a 

vállalat számos más feladat mellett az 

M3-as autópálya egyik projektjében ge-

nerálkivitelezőként vesz részt a HE-DO-

PENTA-KM Konzorcium tagjaként, és az 

M2-höz csatlakozó négy számjegyű ösz-

szekötő utat építi a PENTA-HE-DO Kon-

zorcium tagjaként.

Az 1990-ben alapított PENTA Kft. magán-

személyek vállalkozásaként jött létre.  

A gödöllői központú cég fontosnak tart-

ja az előrelátó tervezést, ennek pedig 

meghatározó eleme a Közép-Magyaror-

szágon való fajsúlyos jelenlét, így nem 

meglepő, hogy a térség két fontos útfej-

lesztésében is részt vesz 2018-ban. 

Az M2 gyorsforgalmi út Dunake-
szi északi csomópont és a 2. sz. 
főút közötti összekötő út, illetve 
az M3-as mogyoródi csomópont 
is a PENTA Kft. közreműködő 
munkájával és jelentős szerepvál-
lalásával épül
A PENTA útfejlesztési projektekben való 

részvétele a főváros agglomerációjának 

közlekedésfejlesztését és életminőség-

javulását segíti elő. A régióban is ottho-

nosan dolgozó cég az M3-as autópálya 

mogyoródi projektje kapcsán a HE-DO-

PENTA-KM Konzorcium tagjaként 2019 

nyarán ad át egy autópálya felett átívelő 

hidat és az ehhez kapcsolódó mindkét ol-

dali csomópontot is. Ugyanitt a kapcsoló-

dó gyorsító- és lassítósávokkal, továbbá 

Mogyoród és Fót megközelítését elősegí-

tő utak építésével is elkészül a konzorci-

um jövő nyárra.

Az M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi észa-

ki csomópont és a 2. sz. főút közötti ösz-

szekötő út kapcsán ütemterv szerint ha-

ladnak az út- és hídépítési munkák. Még 

az idei évben sor kerül a közművezeték-

kiváltások jelentős részére, a földmun-

kák folyamatban vannak, és az útpálya-

szerkezet kivitelezése is megkezdődött. Az 

Esztergom–Vác–Budapest vasútvonal és a 

2. sz. főút felett átívelő híd cölöpalapo-

zásának látványos kivitelezési munkái 

ugyancsak zajlanak.

Saját termékek felhasználásával 
még sikeresebb a cég munkája
Magyarországon a PENTA kizárólagos for-

galmazója a Canader-Mix hidegaszfalt-ke-

veréknek, amelyet akár -10 °C hőmérsékle-

tig be lehet dolgozni, és téli körülmények 

között is lehetséges a kátyúmentesítés.  

A Canader-Mix használatához elegendő a 

kézi erővel történő bedolgozás, majd a gon-

dos tömörítés, alkalmazása pedig mind a 

téli hidegben, mind a legforróbb nyarakon 

megoldja a gyors útjavítási problémákat.

A vállalat környezetbarát profilját a saját 

gyártású BEM-1 Bagger is erősíti: a be-

ton- és aszfaltbarát, növényiolaj-tartal-

mú emulziót szintén kizárólag a PENTA 

forgalmazza Magyarországon. A ter-

mék több technológia és keverék előál-

lítására is alkalmas: BAH-bekeveréssel jó 

út- és járdaalap-keverék, vízzel keverve 

hidrofobizálásra, impregnálásra és útpor-

talanításra is alkalmas. penta kft.

Közép-Magyarország egyik meg-
határozó út- és mélyépítője kitartó 
munkájával és saját termékeinek 
alkalmazásával érte el jelenlegi 
pozícióját

Megbízhatóság, minőség, pontosság az építőiparban

PeNTa Kft. a magyar utakon
Aszfaltkeverő üzem
A társaság 2015-ben a Budapest közelé-

ben található Gödön fejlesztette önerő-

ből az óránként 160 tonna kapacitású asz-

faltkeverő üzemét, ahol nem csupán saját 

projektjeihez állít elő aszfaltot, hanem 

vevői körének kiszolgálására, értékesítés-

re is. A vállalat melegaszfalt-gyártással és 

zsákos kiszerelésű hidegaszfalt-értékesí-

téssel is foglalkozik. A gödi telephely a 

cég évtizedes aszfaltgyártási hagyomá-

nyához illeszkedik, miközben a környe-

zettudatos működés is fontos szempont 

volt az aszfaltkeverő üzem kialakításakor 

és fejlesztésekor. 
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A közútkezelőnek megkérdőjelezhetet-

len szerepe és komoly felelőssége van 

abban, hogy a szükséges információ ren-

delkezésre álljon, ezért számos erőfeszí-

tést teszünk, és nagy összegeket fordí-

tunk intelligens közlekedési rendszerek 

fejlesztésére, összhangban az EU 2010/40 

irányelvével és a kötelező érvényű felha-

talmazáson alapuló rendeletek tagorszá-

gokra rótt kötelezettségeivel. A közössé-

gi szabályozás egyik legfontosabb eleme 

a közútkezelők és más állami szereplők 

érdekkörében keletkező forgalmi infor-

mációk elérhetőségének biztosítása. En-

nek szellemében 2018. év végéig elkészül 

a Nemzeti Hozzáférési Pont beruházás, 

ahol egy helyen kereshetőek és letölthe-

tőek lesznek a közútkezelőknél elektro-

nikusan gyűjtött adatok szabványos (pl. 

DATEX II) formátumban. Ez elősegíti mind 

az állami szereplők közötti, mind a piaci 

és az állami szolgáltatók közötti értékte-

remtő együttműködést.

Az adatcserén túl fontos az útkezelők kö-

zötti stratégiai együttműködés a forga-

lomszabályozás területén. A CROCODILE 

projekt keretein belül forgalmi menedzs-

ment tervek készülnek a fontosabb euró-

pai közlekedési folyosók mentén a szom-

szédos közútkezelőkkel (pl.: ASFiNAG, 

DARS, Budapest Közút Zrt.) közösen.  

A tervek, intézkedések előkészítése során 

azonosított hiányzó forgalomszabályozá-

si és monitoring eszközpark telepítése, a 

beavatkozási képességek fejlesztése mel-

lett új technológiai megoldások, szolgál-

tatások meghonosítására is hangsúlyt fek-

tetünk. Ilyen többek között a Bluetooth 

technológián alapuló eljutási idő mo-

nitoring rendszer, amelyet az M0 autó-

út két szakaszán, valamint az M1 autó-

pályán is tesztelni fogunk. Közútkezelők 

közötti együttműködéssel válhat orszá-

gos kiépítettségűvé az eddig csak az M1 

autópályán elérhető szolgáltatás (1. kép). 

2018 végéig a Magyarországot átszelő két 

fő európai közlekedési folyosó pihenő-

helyein található tehergépjármű-állások 

hozzávetőleg egyharmadát fedi majd le 

a rendszer, de az M1-es autópálya kivéte-

lével még így is csak körülbelül száz kilo-

méterenként áll rendelkezésre dinamikus 

foglaltság információ, ami csak korlátozot-

tan tudja segíteni a tehergépjármű-veze-

tőket a döntésben. A minél optimálisabb 

kapacitáskihasználás és a szolgáltatás szín-

vonalának növelése érdekében a közeljö-

vőben tervezzük ennél lényegesen sűrűb-

ben, akár 50 km-es gyakorisággal kiépíteni 

a parkolók monitoringját.

A terepi eszközpark fejlesztése és cseréje, 

valamint a stratégiák kidolgozása mellett 

rendkívül fontos elem a központi forga-

lomirányítás fejlesztése. Az országos és 

fővárosi forgalomirányítás összehangolt 

fejlesztése lehetőséget ad a forgalmi za-

varok hatékonyabb kezelésére, lehetővé 

teszi a városi és elővárosi útszakaszok for-

galmi menedzsmentjének összehangolá-

sát, növeli a közlekedési rendszer teljesí-

tőképességét és szolgáltatási színvonalát, 

valamint csökkenti a közúti közlekedés 

környezetre gyakorolt negatív hatásait. 

A központok a fejlesztés eredményekép-

pen hatékonyan tudják majd kiszolgálni 

a hálózatba kapcsolt és önvezető jármű-

vek által támasztott igényeket, valamint 

képesek lesznek a hálózatba kapcsolás 

adta információkat szabályozásban fel-

használni. Az összekapcsolt és önvezető 

közútFeJlesztés

az elmúlt évek technológiai fejlődése jelentős változást hozott 
az életünk szinte minden területén, így a közlekedésben is. az 
úthasználók naprakész és hiteles információt várnak, hogy biz-
tonságban és időben érjék el a céljukat. 

az intelligens közlekedési rendszerek szerepe a közúti közlekedésben

Útellenőrzés drónokkal?
1. kép Parkolóhely-foglaltságot figyelő kamerák az 

M1 autópálya Óbarok pihenő bal oldalán 

(Fotó: Kapusi Zoltán)
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autózást támogató szolgáltatások kiala-

kítására már eddig is történtek lépések.  

2015-ben Európában elsők között helyez-

tünk ki a jármű és az infrastruktúra közöt-

ti kommunikáció tesztelésére rövid ható-

távolságú kommunikációs eszközöket az 

M1-es autópálya mentén (2. kép). A világ-

viszonylatban is egyedülálló hosszúságú, 

mintegy 136 km-es szakaszon kiépített, 

úgynevezett kooperatív rendszert to-

vább bővítjük az M0-s körgyűrű 2018. év 

végéig és az M7-es autópálya 2019. év vé-

géig történő bevonásával.

Erős szinergia kialakítására törekszünk a 

ZalaZone-nal. Az M7-es autópályától Za-

laegerszegig vezető úton is kiépülnek a 

jármű és az infrastruktúra közötti kom-

munikációt biztosító út menti adók, ez-

zel megteremtve a tesztelés lehetőségét 

a gyorsforgalmi hálózat jelentős részén. 

Ezenkívül a próbapályán tesztelt önve-

zető és kommunikációs megoldások köz-

úti tesztjét városi pilot fejlesztésével is 

segíteni kívánjuk a következő években, 

építve a jelenleg futó C-Roads Hungary 

projekt városi tesztszakaszának tapasz-

talataira. A rövid hatótávolságú kommu-

nikációs megoldások mellett vizsgáljuk 

még a celluláris és a felhőalapú, valamint 

az elmúlt években megjelent úgyneve-

zett C-V2X technológia igénybevételét 

arra, hogy közvetlenül és a lehető leg-

gyorsabban tudjuk eljuttatni az informá-

ciót a közlekedőknek. 

Az innovációt és a szolgáltatói szemléle-

tet szem előtt tartva, az utastájékoztatás 

és forgalmi menedzsment, kapacitáski-

használtság menedzsment szolgáltatás-

ként való kezelése fontos szempont szá-

munkra. Az utazói igény és elvárás az, ami 

az egyre hatékonyabb tájékoztatásra, for-

galomszabályozásra, a digitális technoló-

giák és intelligens közlekedési rendszerek 

használatára ösztönöz bennünket. Nagy 

mintán, több nyelven és több ütemben 

végzett kérdőíves kutatásunk [1] rámuta-

tott, hogy mind a közlekedés kutatásával 

foglalkozók, mind pedig az átlagközle-

kedők közútkezelői feladatként tekinte-

nek az önvezető autózást támogató inf-

rastruktúra kialakítására (92%), valamint 

77%-uk szívesebben engedné a közút-

kezelőnek az utazási adatai használatát 

(útvonalra, utazási sebességre vonatkozó 

adatainak gyűjtését és feldolgozását) for-

galomszabályozási célokra (1. ábra).

A jelenlegi trendek és a fenti elvárások is-

meretében úgy látjuk, hogy a közútkezelői 

tevékenységek széles körű digitalizációja 

nélkül nem leszünk képesek alkalmazkod-

ni sem a jelenlegi, sem a jövőben megjele-

nő szereplők, érdekeltek által támasztott 

igényekhez. Nem tudjuk majd tartani a lé-

pést az autógyártók fejlesztéseivel, ezért 

hatékonyabb munkairányításra, valamint 

gyorsabb és részben vagy teljesen auto-

matizált információáramlás kialakítására 

van szükség a megnövekedett informá-

cióigény kielégítésére, amely tovább nö-

vekszik az önvezető és hálózatba kapcsolt 

járművek terjedésével. Ezt a célt szolgál-

hatja az objektumfelismerés automatizá-

lása, az útellenőri tevékenység korszerű 

eszközökkel és technológiákkal való tá-

mogatása, segítve az információgyűjtést, 

beleértve a hatékony beavatkozás előké-

szítését és általános feladatok támogatá-

sát. Ez az automatizálás a későbbiekben 

részben vagy akár egészben ki is válthat-

ná a hagyományos útellenőri útbeutazást, 

amelyet később akár az itt rendszeresen 

közlekedő járművek (pl. távolsági buszok) 

vagy pedig drónok teljesítenének. 

Bővebb tájékoztatást kaphatnak a Ma-

gyar Közút NZrt. munkatársaitól a II. Ma-

gyar Közlekedési Konferencia Interaktív 

Zónájában, a konferencia ideje alatt vagy 

a cef@kozut.hu e-mail címen.

 Verdes Máté, tomaschek tamás attila

[1]  A kutatás nem reprezentatív, szakmai rendez-

vényen, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. dolgozói 

körében és több ütemben a közösségi médiában 

gyűjtött válaszok kerültek feldolgozásra.

Verdes Máté
beruházási főmunkatárs

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

verdes.mate@kozut.hu

Tomaschek 
Tamás Attila
forgalomszabályozási 

csoportvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

tomaschek.tamas@kozut.hu

2. kép Út menti adóberendezés az M1 

autópályán (Fotó: Kapusi Zoltán)

1. ábra
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révén létrehozott „egységes nyelv” bizto-

sítja az építtetői, tervezői, hatósági, kivite-

lezési és egyéb kapcsolódó tevékenységek 

műszaki megalapozottságát, áttekinthető-

ségét és biztonságát.

A Maút műszaki szabályozási tevékenysé-

ge mindig igazodott a változó igazgatási, 

szakmai és társadalmi érdekekhez és kö-

rülményekhez, folyamatosan figyelembe 

vette az érvényes jogszabályok kereteit, a 

közszféra (megrendelők) és az egyéb, piaci 

szervezetek érdekeit, szempontjait. A do-

kumentumok szakmai tartalmát a hazai és 

nemzetközi környezet, az európai szabály-

rendszer változásai is folyamatosan befo-

lyásolták, de az előírások megalkotásának 

elsődleges szempontja – mindezek figye-

lembevételével együtt – a már bevált, leg-

korszerűbb technológiák és szakmai elvek 

rögzítése, a lehető legszélesebb körben el-

fogadott módon.

A több mint két évtizede működő rendszer 

kereteit – többéves előkészítést követően – 

2017 májusában újította meg átfogóan az 

útügyi műszaki előírások kidolgozására, ki-

adására és közzétételére vonatkozó szabá-

lyokról szóló 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet, 

tükrözve az állami szerepvállalás növelé-

sére, a hatékonyság és a reakcióképesség 

Hivatalos irányító szervezetek és szakér-

tői munkabizottsági tagok, szakmai kö-

zösségek egyaránt szükségét érezték a 

meglazult rendszer újragondolásának, 

megerősítésének. A szervezés széles körű 

támogatást élvezett, a kitűzött célokkal a 

hatósági, az igazgatási, valamint az épí-

tésben, kivitelezésben, tervezésben érde-

kelt körök egyaránt egyetértettek. 

Útügyi műszaki szabályozás 
1995-ben az illetékes szakminisztérium 

(KHVM) és akkori központi háttérintézmé-

nye (UKIG) egy átgondolt, háromoldalú 

együttműködési megállapodással terem-

tette meg a kezdeti működés keretfeltétele-

it, amely lassan negyedszázada működik, 

számos szakterület számára modellérté-

kűnek tekinthető módon, követve több or-

szág szakági szabályozási gyakorlatát.

Az eredeti fő célkitűzés ma is érvényes: 

a mindenkor érvényes szabályozási kör-

nyezetben a közúti infrastruktúra-terve-

zés, építés és üzemeltetés/fenntartás ösz-

szefüggő szabályozása, az érdekelt felek, 

személyek és intézmények tevékenységé-

nek összefogásával és összehangolásával, 

a különféle vélemények és érdekek meg-

hallgatásával, figyelembevételével.

Az útügyi műszaki szabályozási doku-

mentumok kidolgozásáért felelős mun-

kabizottságok tagjai a szakterület legta-

pasztaltabb, legelismertebb képviselői 

közül kerülnek ki. A közszféra meghatáro-

zó szerepvállalása mellett egyaránt fontos 

a hatóságok, a tudományos élet, a terve-

ző, tanácsadó és kivitelező szakemberek 

szempontjainak képviselete is.

Egy ilyen rendszer felépítése, naprakész 

működtetése és folyamatos aktualizálása 

a szakterület valamennyi résztvevőjének 

alapvető közös érdeke és feladata. Jelen-

leg már a Magyar Közút NZrt. honlapján, 

továbbá kicsit szélesebb szakmai körben 

a Maút Reader (e-UT® Digitális Útügyi Elő-

írástár) révén elérhető dokumentumokat a 

szakma valamennyi meghatározó szerep-

lője ismeri, elismeri és használja. Az ennek 

a Magyar útügyi társaság (Maút) 1994. évi alapítását az 1990-es 
évek elejére megváltozott politikai, társadalmi és szabályozási 
körülmények indokolták, illetve tették lehetővé. az útügyi szak-
emberek akkor időben felismerték, hogy a közúti műszaki szabá-
lyozás a szabványügyi és más jogintézmények megváltozásával 
átalakult, a korábbi biztos pontok érvényüket vesztették. 

az útügyi és vasútügyi műszaki szabályozás keretrendszereinek strukturális megújítása

Műszaki szabályozás 
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gyorsítására vonatkozó szándékot. A rende-

let alapján működő Útügyi Műszaki Szabá-

lyozási Bizottság az útügyi műszaki előírá-

sok éves munkaterv szerinti elkészíttetésén, 

elfogadásán és hatályba helyezésén túlme-

nően a szabályozásban foglaltaktól eltérő 

megoldásokra (eltérésekre) vonatkozó állás-

foglalások kiadásáért is felelős.

A bizottság éves munkatervei a 2018–2021 

közötti időszakban valamennyi meglévő 

útügyi műszaki előírás (kb. 160 db) meg-

újítását tartalmazzák. Az előírások átdolgo-

zására az Útügyi Műszaki Szabályozási Bi-

zottság titkársági feladatait ellátó Magyar 

Közút NZrt. hosszú távú keretszerződést 

kötött a Maúttal, így megindult az új rend-

szerű megújító munka, melynek kereté-

ben az első útügyi műszaki előírások már 

kiadásra kerültek. A kiadott, illetve kiadás 

előtt álló előírások listája a Maút honlapján 

is megtalálható.

Az előírások készítésére vonatkozó eljá-

rás rendjét a Maút saját útmutatója – a ke-

retszerződésben foglalt határidőkhöz és 

egyéb kötöttségekhez igazodóan – részle-

tekbe menően szabályozza.

Vasúti műszaki szabályozás 
Az aktuális műszaki szabályozási státusz 

minél reálisabb és teljesebb értékeléséhez 

érdemes a hazai építőipar más alágazataira 

is kitekinteni, hiszen a korábbi ágazati szab-

ványok strukturált kezelése 1995 után más-

hol is átalakult. A kapcsolódó szervezetek 

és feladatkörök megszűntek, így számos 

építőipari szakág szembesült az átalakult 

feladatrendszerből eredő hiányosságokkal 

és problémákkal. Az útügyi műszaki előírá-

sok rendszeréhez hasonló, összefüggő és 

széles szakmai kört megszólító struktúra az 

építőipar más területein a mai napig nem 

alakult ki. Ez a rendszer így példaértékű le-

het a többi szakág számára, még ha önma-

gában időről időre természetesen fejlesz-

tésre is szorul.

Mindezek ismeretében az elmúlt évtized 

végén a vasúti beruházások irányítóiban 

komoly érdeklődés ébredt az akkor már 15 

éve működő útügyi műszaki szabályozás 

keretrendszerének megismerésére és alkal-

mazhatóságának vizsgálatára. 2012 és 2015 

között – a MÁV és a Maút együttműködé-

sével – egy KözOP projekt keretében sor 

került a vasúti műszaki szabályozási rend-

szer felülvizsgálatára és folyamatos műkö-

dési modelljének kialakítására, az e-Vasut 

digitális rendszer létrehozására. Ezzel pár-

huzamosan a Maút feladatköre és szerve-

zeti felépítése – az 1. ábrán látható módon 

– kibővült a vasúti infrastruktúra elemeivel.

A szakmai felhasználók széles köre által 

várt szolgáltatás indításának előkészíté-

seként a MÁV és a Maút 2017 júliusában 

megkötötte – négy év alatt a témában im-

már harmadik – együttműködési megálla-

podását. Ennek alapján – a MÁV és a Maút, 

valamint a GYSEV együttműködésével pár-

huzamosan végzett folyamatos fejlesztés 

eredményeképpen – 2017 novemberében 

megkezdődött és azóta is folyamatos a 

Maút e-Vasút ® Digitális Vasútügyi Előírás-

tár szolgáltatásának előfizetéses formában 

történő üzemeltetése.

Bízunk abban, hogy a vasúti műszaki sza-

bályozáshoz kapcsolódóan a közeljövő-

ben – egy intenzív fázisba érő, nagyobb 

IKOP projekt keretében, részben az évtize-

dek alatt összegyűlt útügyi tapasztalato-

kat is kamatoztatva – lehetőségünk nyílik 

további fejlesztések végrehajtására is.

További információ:  www.maut.hu

Nyiri Szabolcs
elnök

Maút Magyar Út- és 

Vasútügyi Társaság

nyirisz@maut.hu

Rétháti András
ügyvezető

Maút Magyar Út- és 

Vasútügyi Társaság

rethatia@maut.hu

1. ábra A Maút szervezete 2018-ban (Forrás: saját 

szerkesztés, www.maut.hu)
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A két város, valamint a szomszédos ré-

giók közötti kapcsolat fejlesztéséről és 

a növekvő teherforgalmi igények kielé-

gítésének módjáról már korábban ta-

nulmányok születtek. Fontos mérföldkő 

volt az új híd előkészítésének ügyében, 

hogy a két ország a 2012. évi CLXV., illet-

ve a Szlovák Köztársaság T.t. 445/2012 

számú törvényben rögzítette ez irányú 

törekvéseit. 

Az új híd engedélyezési és kiviteli terveit 

2013–2015 között készítette el a Pont-Terv 

Zrt.–Dopravoprojekt, a.s. Konzorcium. 

A sikeresen megpályázott európai háló-

zatfejlesztési támogatás (CEF) elnyeré-

se után, 2016-ban a NIF Zrt. és a szlovák 

SSC közbeszerzési pályázatot írt ki a híd 

megépítésére. 2017. július 14-én a beru-

házók szerződést kötöttek a híd kivitele-

zésére a H-M Duna-híd Konzorciummal. 

Vezető tagja a Hídépítő Zrt., tag a Mészá-

ros és Mészáros Kft. Kiemelt alvállalkozók 

a Hódút Kft., a Duna-Aszfalt Kft., a HSP 

Kft. A mérnök feladatát a Komáromi Híd-

Mérnök Konzorcium látja el, melynek ve-

zető tagja a Főber Zrt., tagjai a Via-Pontis 

Kft., az Utiber Kft., az Oviber Kft. és az ESP 

Consult s.r.o. A tervezési feladatokat a 

Pont-Terv Zrt., illetve a Dopravoprojekt, 

a.s. végzi.

A híd illeszkedése a környezetbe, 
csatlakozások
A Komárom és Komárno között tervezett 

hídon átvezetett útszakasz a magyar ol-

dali 1. sz. főutat köti össze a szlovák ol-

dali I/63.sz. főúttal. A szakasz teljes hosz-

sza 2515 méter, melyből az új híd 600 

métert tesz ki. Az új közúti Duna-híd a 

meglévő vasúti hídtól 170 méterrel fel-

jebb (folyásiránnyal szemben nyugati 

irányban), a városközpontban lévő köz-

úti Erzsébet Duna-hídtól 2,8 kilométer-

rel feljebb létesül.

Szerkezeti rendszer kiválasztása
Az új híd legnagyobb nyílása 252 méter 

lett, amely lehetővé teszi, hogy annak 

megépülte után sem lesz nehezebb a ha-

józás a Dunának ezen a szakaszán. A pil-

lérek helyének meghatározását a hajózási 

igényeken kívül a szlovák oldali árvízvé-

delmi szempontok is befolyásolták. 

A 252 méteres nyílást leggazdaságo-

sabban egy ferde kábelekre függesztett 

szerkezettel lehet áthidalni. A támaszkö-

zök a magyar oldal felől 66 + 252 + 120 

+ 96 + 66 m hosszúak, a híd teljes hosz-

sza 620 m. A ferde kábeleket felső végü-

kön aszimmetrikus, acélszerkezetű pilon-

ban horgonyozzák le. A pilon csak a híd 

befolyási oldalán helyezkedik el, és L ala-

kú megtámasztással kapcsolódik a Duna 

medrébe alapozott pilléréhez. A pilon 

aszimmetrikus elhelyezkedése ellenére a 

kábelek a híd két oldalát külön két kábel-

síkkal függesztik fel (1. ábra).

A hídon kétnyomú főút vezet át. A kocsi-

pá lya korlátok közötti szélessége 11,50 

m (2 × 3,75 m forgalmi sáv + 2 × 2,0 m 

biztonsági sáv). A kocsipálya befolyá-

si oldalán 1,80 m szélességű kétnyomú 

gyalogjárdát, a kifolyási oldalon 2,50 m 

szélességű kétnyomú kerékpárutat ve-

zetnek át. A vezetőkorlát síkja mögött a 

kábelekig 1,10 m szabad tér biztosított el-

mozdulási hatástartományként. 

a duna és a Vág összefolyásánál már a rómaiak alatt is fontos 
átkelőhely volt. az első hajóhíd a XVi. század végén létesült, 
majd ezen a helyen a XiX. század közepéig felváltva hajóhíd 
vagy repülőhíd szolgálta az átkelő forgalmat. az 1892-ben elké-
szült vashíd, amelyet Feketeházy János tervezett, száz évig jól 
szolgálta a forgalmat. a XX. század végére azonban elégtelen 
teherbírása, a város szűk belső útjai és a híd kocsipályájának 
ugyancsak keskeny, hatméteres szélessége miatt már megfo-
galmazódott egy új, korszerű híd építésének igénye.

az új komáromi Duna-híd építése

Ferde kábelekre 
függesztett szerkezet

1. ábra
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Építéstechnológia

alapozás

A feltárások alapján 150 cm, illetve az 5. sz. 

pillérnél (1. kép) 100 cm átmérőjű, bélés-

csöves, fúrt vasbeton cölöpalapozás épül. 

A tömör, cementálódott homokos talajok-

ban a tervezett viszonylag rövid, 12-17,5 

méteres cölöphossz is igen nagy teherbí-

rást ad. A szlovák oldali 6-os hídfő síkala-

pozással készül.

A 3. sz. pillér (2. kép) – mivel ez egyben a 

pilon alsó része is – a többi pillérnél jó-

val erőteljesebb kialakítású. Alapozása 

öt sorban álló – összesen 38 db – 1,50 m 

átmérőjű fúrt vasbeton cölöppel törté-

nik, melyeken 4 m vastag cölöpösszefogó 

gerenda készül. A 3. sz pillér belsejébe az 

acélszerkezetű pilon alsó része és a kitá-

masztó szerkezete is be van betonozva, 

így biztosítva az alépítmény és pilon tel-

jes egységét és stabilitását.

Merevítőtartó

A merevítőtartó ortotróp pályalemezes, 

két főtartós, nyitott szerkezet. A kábelek 

bekötése a főtartók vonalában a pályaszint 

felett történik. A keresztesést, burkolat- és 

övvastagságokat is figyelembe vevő teljes 

szerkezeti magasság 2,869 m. A 4. és 5. tá-

masznál a ferde kábeles hidaknál megszo-

kott módon szükség van a felszerkezet al-

építményhez való lekötésére is. 

A híd esetleges szél okozta lengéseinek 

csillapítására beépítendő szerkezeteket is a 

kereszttartókhoz rögzítik. 

pilon

Az acélszerkezetű pilon a középső meder-

pillér alépítményi szerkezetébe befogva 

épül. Egyedi kialakítású szerkezete tulaj-

donképpen egy befogott konzol, melynek 

alsó befogását a pillértestbe nyúló acél-

szerkezetű elemek és kitámasztó rudak 

biztosítják. A vízvonal feletti részeken a 

pilon 70 méter magasságig két cellára van 

osztva. A nyomott oldali cellát kibetonoz-

zák, a külpontos nyomóerő levezetése és 

a lehető legkisebb alakváltozás érdeké-

ben. A pillér a terhelés hatására vízszintes 

mozgást végez, ennek a mozgásnak építés 

közbeni véletlen eltéréseit a pilon húzott 

oldalán elhelyezett feszítőkábelekkel le-

het szabályozni. A pilon belsejében lépcső 

vezet a felső lehorgonyzásokhoz és a légi 

akadályjelzés szerelvényeihez. 

A kivitelezés jelenlegi állása
Bő egy évvel a szerződés aláírása után már 

több mint látható jelei vannak, hogy Ko-

máromban a Duna felett épül egy új híd. 

Elkészültek a műszigetek, azok többüte-

mű földkiemelési munkálatai a mederfe-

nék alatti szintekre, hogy a vasbeton szer-

kezetek építhetők legyenek, az összes 

mélyalapozási munka, beleértve a cölöp-

alapozásokat, jetelést is. A 4-5-6 támaszok 

szerkezetkészek, az 1-2 támaszok tekinte-

tében pedig e sorok írásakor kezdődik meg 

a vasbeton szerkezetépítési munka.

A híd lelkét adó 3. sz. pillér esetében nyá-

ron elkészült a négy méter vastag cölöp-

összefogó gerenda (2933 m3), és már épül 

rajta az acélszerkezetű pilon, illetve a pilon 

alsó részét körbeölelő vasbeton szerke-

zet is. Elhelyezésre került a pilon építését 

kiszolgáló, végső ütemében 126,7 méter 

magasságú toronydaru is.

Mind a pilonelemek, mind a merevítőtartó 

gyártása a különböző gyárakban folyama-

tos. A merevítőtartó elemeit a csepeli elő-

szerelő területen szerelik össze, majd a kor-

rózióvédelmi munkálatok után bárkákon, 

vízi úton kerülnek a munkaterületre. Itt a 

200 tonna teherbírású Clark Ádám úszó-

daru emeli rá a már elkészült szerelőtérre, 

melyről tolási technológia (3-6 támaszok 

között) segítségével érik el végleges hely-

zetüket. A toláshoz szükséges szlovák ol-

dali ideiglenes jármok szintén elkészültek. 

Minden kedves érdeklődő számára nagy 

szeretettel ajánljuk a projekthez kiépített 

látogatóközpontunkat, mely a híd magyar 

oldalán helyezkedik el. A látogatáshoz re-

gisztráció szükséges, mely megtehető a 

komaromidunahid@hid.hu e-mail címen, 

valamint a híd hivatalos Facebook-oldalán.

 Varga Balázs

2. kép

1. kép

Varga Balázs 
főmérnök

Hídépítő Zrt.

varga.balazs@hid.hu
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A HSP Kft. a 200 tonna teherbírású Clark 

Ádám úszódaruján kívül két tolóhajót, 

bárkákat, pontonokat, dereglyéket és 

motorcsónakokat biztosít a hídépítés 

kiszolgálására. Az úszóeszközök fedél-

zetéből kialakított szerelő-, építőfelület 

nagysága meghaladja a 11 ezer négy-

zetmétert.

Az első lépés volt a hajóút terelése
Már a munkakezdés határideje is szoros 

volt, mielőbb kezdeni kellett, hiszen el-

dördült a startpisztoly a generálszerző-

dés tavaly júliusi megkötésével.

A nemzetközi hajóutat az építési terület 

közvetlen közelében a vasúti híd három 

vízi pillére osztja ketté, hegy- és völgyme-

nő ágakra. Az egy nyílásra történő szűkítés 

nem volt egyszerű feladat, hiszen határfo-

lyó lévén a szlovák és magyar folyamkeze-

lő szervezetekkel is meg kellett állapodni 

a terelés részleteiről. Az építés ideje alatt 

a hajók számára találkozástiltás van elren-

delve, azaz a hegymenetben közlekedő 

hajónak le kell várnia a völgymenő hajót, 

amennyiben a szűkített folyamkilométer-

szelvényben találkoznának.

Bárkahíd az építési forgalom 
számára
A hármas és kettes számú pillérek épül-

nek vízről. A hazánkban megszokottak-

tól eltérően nem kéregelemes technoló-

giával, hanem szádlemezek leverésével 

készült műszigetek kialakításával. A mű-

szigetek megközelítése a bal és jobb part 

(szlovák, magyar part) irányából húszmé-

teres bejáróhidakon és TS bárkákból ki-

épített bárkahidakon keresztül történik. 

Ezeken a folyásirányra merőlegesen beál-

lított, horgonyokkal rögzített nagy teher-

bírású bárkákon keresztül közelíti meg az 

építési forgalom a két vízi pillér építését. 

A Zsombor és a Botond tolóhajók 
végzik a helyszíni és kikötői manő-
vereket, valamint a vízi szállításokat
Az építési területen az 1200 LE-s Zsombor 

tolóhajó végzi a napi manővereket, va-

lamint Budapest–Komárom között a vízi 

úton történő szállításokat.

Az összesen 36 db, egyenként 120-160 

tonna tömegű felszerkezetegységeket 

Csepelen, a Dunai Nehézrakodó kikötő-

jében emelik be úszó szállítóeszközre.  

A rakodás ideje alatt a két párhuzamo-

san egymás mellé kötött TS 80 bárkából 

álló (80 méter hosszú és 20 méter szé-

les) úszótestet a 800 LE-s Botond toló-

hajó mozgatja. Az extra alacsony vízállás 

nemcsak a kikötő vízterületén lehetetle-

níti el az indulást, de a nemzetközi hajóút 

gázlóin sem képesek közlekedni a hajók, 

ilyenkor a vízi szállítás szünetel.

a Hídépítő speciál kft. tulajdonában ma is üzemel olyan úszó-
eszköz, amely részt vett a második világháborús hídroncsok 
eltávolításában. az elmúlt hatvan évben a műszaki fejleszté-
seknek és eszközbeszerzéseknek köszönhetően a cégnek sike-
rült megtartania piaci pozícióját. Ma az új komáromi duna-híd 
építése állítja újabb kihívások elé a társaság szakembereit. 

vízi munkák az új komáromi Duna-híd építésén

víz felett és víz alatt TS 40 bárka beemelése a 

bárkahíd és a készülő 

ideiglenes járom közé

A hármas pillért a bal parttal összekötő 

bárkahíd
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A Clark Ádám úszódaru végzi a 
felszerkezet elemeinek és a pilon 
alsó részelemeinek beemelését
A csepeli szerelőterületről vízi úton jut-

nak el a felszerkezet részegységei az 

építés helyszínére. Az elemeket a dup-

la TS 80-as bárkákról az úszódaru köz-

vetlenül a 3-as és 4-es pillérek között ki-

alakított indítójárom tetejére emeli. Jól 

megtervezett, pontosan végrehajtott 

manőverre van szükség, hiszen szűk 

hely áll rendelkezésre, alacsony vízál-

lás esetén csak centiméterek maradnak 

a darugém és az épített segédszerke-

zet között. A felemelt egységek össze-

hegesztése után hidraulikus sajtókkal 

történik a híddarab mozgatása, tolása a 

szlovák oldal felé.

Majd amikor a pilon felépül, és megkez-

dődhet a kábelek feszítése, a bal part 

irányába túltolt hídszakaszt a helyére 

mozgatják, és a hármas pillérre terhe-

lik. Ezután szabadszereléssel folytatódik 

a merevítőtartó építése. Minden újabb 

egység felemelésével növekszik a híd 

konzolosan nyúló szerkezete a magyar ol-

dal felé. Az úszódarus emelések elérik az 

elterelt hajóutat, ezért hajózási zárlatokra 

is szükség lesz majd.

A 2-es számú vízi pillértől a magyar ol-

dal felé szintén kitolják az úszódaru ál-

tal felrakott egységeket. Végül a két 

szakasz összekötése a záró tag beeme-

lésével történik.

Az összességében majd 2000 tonna tö-

megű pilon acélszerkezetének mozga-

tása is az úszódaru feladata. A közúton 

helyszínre érkező, körülbelül 40 ton-

nás darabokat az úszódaru egy bárkán 

kialakított szerelőterületen egymásra 

emeli, aztán összehegesztés után 120-

160 tonnás darabokban a végső helyük-

re rakja. Majd a D 5 jelű elem után kb. 

35 méteres magasságtól az elemeket 

toronydaru veszi át a Clark Ádámtól, és 

építi tovább a több mint százméteres 

teljes magasságig.

Az építés hátralévő részében is sok 

feladat vár a hajós szakemberekre. 

A pilonszerkezet D-11-es számú, fer-

de kitámasztóegységét az alsó részére 

szerelt betonvasalással együtt kell cen-

timéteres pontossággal és megfelelő 

szögben a helyére emelni. Az indítójá-

rom egységeit TS 80 bárkák segítségé-

vel, egyben úsztatják ki. A cölöpök és 

larsen lemezek bontása közel egy kilo-

méter hossznyi víz alatti vágással teszi 

próbára majd a búvárcsoportot.

A leírtak alapján látható, hogy egy spe-

ciális területen, vízen és víz alatt is meg 

kell felelni a műszaki követelményeknek 

és a megrendelői elvárásoknak, sokszor 

az időjárás és a vízállás okozta nehézsé-

gek ellenére is. A munkaterületen dol-

gozó szakemberek többsége tíz-húsz 

éve együtt dolgozik, és mindannyian 

használják, napi szinten alkalmazzák az 

elődeiktől átvett tapasztalatokat, illetve 

új ötletekkel könnyebbé, gyorsabbá te-

szik a munkavégzést.

 kállai zoltán

Az első merevítőtartó egység emelése az indítójáromra

Kállai Zoltán
hajózásiüzletág-vezető

HSP Hídépítő Speciál Kft.

kallai.zoltan@hsp.hu

A három összehegesztett pilonegység emelése
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A kilencnyílású híd három részből áll: jobb 

parti kétnyílású ártéri híd, mederhíd (ív-

híd), bal parti hatnyílású ártéri híd. A terü-

let Natura 2000 védettség alatt áll, így a híd 

nyílásai és a választott építéstechnológia a 

környezetvédelmi és vízügyi hatóság elő-

írásai figyelembevételével lett kialakítva. A 

mederhíd százméteres hossza átíveli a fo-

lyómedret, így érintetlen marad a védett-

ség alatt álló parti sáv, valamint biztosítot-

tá válik a Körös folyó árvizeinek zavartalan 

levonulása. Az ártéri nyílások úgy lettek ki-

alakítva, hogy az építéshez a lehető legki-

sebb területeket kelljen igénybe venni. 

A híd cölöpalapozással készült, furatmeg-

támasztásos technológiával. A hídfőknél 

1,0 méteres, míg a közbenső támaszoknál 

1,2 méteres átmérőjű vasbeton cölöpök 

biztosítják a megfelelő teherbírású alapot, 

összesen 180 db cölöp készült, 5959 méter 

hosszban. Az ártéri vasbeton pillérek oszlo-

pos formájúak, melyeken egyedi kialakítá-

sú vasbeton fejgerendák ülnek, a part men-

ti vasbeton pillérek felmenő falazatának 

megjelenése íves a csatlakozó mellvédfallal 

együtt. A kivitelezés során bedolgozandó 

beton összmennyisége 16 200 m3.

Az ártéri hidak 4 × 43,10 és 4 × 43,30 tá-

maszközzel, üzemben előregyártott feszí-

tett gerenda tartókkal készülnek. A 176 db 

egyenként 54 tonnás, 42,80 m hosszú tartó 

szállítása és beemelése (2. kép) különleges 

logisztikai feladatot igényelt. 

A mederhíd-felszerkezet egynyílású, 100 m   

hosszú, acél pályaszerkezetű, acélrudakkal 

A kivitelezési munkák befejezési határide-

je 2019. augusztus 15. Tárgyi szakaszon 23 

db műtárgy épül, melyből 15 db felüljáró 

és nyolc db aluljáró szerkezet, ezek közül az 

51+164 km szelvényben épülő Körös-híd a 

leghosszabb műtárgy, mely az út tengelyé-

ben mérve 450,5 méter hosszú. (1. kép)

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. megrendelése alapján az M44 autó-

út Tiszakürt–Kondoros 38+900 – 59+400 

km szelvények közötti szakasz építését 

a közbeszerzési eljárásban győztesként 

kihirdetett Duna Aszfalt Kft.–Hódút Kft. 

mint közös ajánlattevők végzik. A projekt 

generáltervezését a Roden Mérnöki Iro-

da végezte, a híd acélszerkezeti, valamint 

technológiai terveit a Pont-Terv Mérnö-

ki Tervező és Tanácsadó Zrt. készítette.  

A Körös-híd vasbeton szerkezeteinek épí-

tését az A-Híd Zrt. végzi. A híd acélszer-

kezetét teljeskörűen az MCE Nyíregyháza 

Kft. gyártotta. Az acélszerkezet szerelé-

sét és korrózióvédelmét szintén az MCE 

Nyíregyháza Kft. végezte, valamint a híd-

szerkezet mozgatása az A-Híd Zrt. közre-

működésével fog történni. A kivitelezé-

si munkák során a mérnöki feladatokat 

a Főber Zrt., az Eco-Tec Kft., valamint az 

Oviber Kft. látja el.

A Körös-híd leírása
A Körös-híd a Körös folyó árterét és med-

rét a 23+520 folyami km szelvényben ke-

resztezi, Kunszentmárton város közelé-

ben. A híd teljes hossza: 450,5 m, ebből a 

mederhíd felszerkezet hossza: 100 m. Tá-

maszközök: 2 × 43,0 m + 98,0 m + 43,10 m 

+ 4 x 43,40 m + 43,10 m.

a dél-alföld régió felzárkóztatása érdekében egyre inkább 
szükségessé vált az M44 autóút tiszakürt és kondoros közötti 
szakaszának megépítése, mely húsz perccel csökkenti majd a 
menetidőt a fővárosig, és lehetővé teszi a környező régiók fej-
lesztését. ezen okok miatt kezdődött meg 2016. december 
15-én az M44 autóút tiszakürt–kondoros ii. ütem 38+900 – 
59+400 km szelvények közötti i. szakaszának építése. 

450 méteres acél ívhíd épül a Körösön

Több mint 1940 tonna
1. kép Körös-híd látványterve (Forrás: A.D.U. Építész Iroda Kft.) 

acél

2. kép Gerendabeemelés 

(Fotó: Németh Péter, A-Híd Zrt.)
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függesztett ívhíd. A híd keresztmetszeti el-

rendezése 2 × 2 forgalmi sávos kocsipálya 

mindkét oldalon üzemi járdával. A híd tá-

maszköze 98,00 m, az acél felszerkezet 

1440 tonna tömegű, a betolásához szük-

séges segédszerkezetek (a csőcölöpök, 

jármok, bakok, csúszkák, szerelőcsőrök, 

ívszerelő állványok) súlya meghaladja az 

500 tonnát. A kivitelezéshez szükséges 

acélelemek összmennyisége meghaladja 

az 1940 tonnát.

A mederhíd építése
A helyszíni vasbeton szerkezetek építési 

munkáinak megkezdésével párhuzamo-

san az acélszerkezetek gyártása is folya-

matosan zajlott az MCE Nyíregyháza Kft. 

üzemében. A mederhíd acélszerkezete 

teljes keresztmetszetben a jobb oldali ár-

vízvédelmi töltés mentett oldalán, az M44 

gyorsforgalmi út végleges töltésén kialakí-

tott 146 méter hosszú szerelőterén készült, 

a gyárban előállított egységek összeállítá-

sával. A híd elemeit teherautók szállították 

ki a szerelőtéren kialakított szerelőbakokra. 

A merevítőtartók, járdakonzolok és az ív 

összeállítása ezeken a segédszerkezeteken 

történt, melyek ideiglenes alátámasztását 

vasbeton sávalapok biztosították. 

A hídpálya hét szerelési egységből áll, me-

lyek egyenként 15 elemből lettek összeállít-

va. A merevítőtartó ortotróp pályalemezes, 

háromcellás acél szekrénytartós szerkezet.

A merevítőtartó hegesztése után kezdőd-

hetett meg az ívek szerelése. Az acél ívtar-

tó kilenc szerkezeti elemből áll. Az ívtartó 

szintén szekrény keresztmetszetű, alsó-fel-

ső övét, valamint a magasabb gerincsza-

kaszokat hosszborda merevíti. Magassága 

tetőpontnál 16,90 m. A függesztőrudak tíz-

méterenként elhelyezett „I” szelvényűek. 

Az ívek szerelése ívalátámasztó állványo-

kon történt, melyek funkciója az ív önsúly-

mentes alakra történő beállítása és megtá-

masztása. A közbenső ívelemeket a gyártó 

még üzemi körülmények között meghe-

gesztette, ezzel is csökkentve a helyszíni 

szerelés átfutási idejét. A zárt ívszekrények 

– a helyszíni illesztések környezetének ki-

vételével – légmentesen zártak, a későbbi 

vizsgálhatóság érdekében víz- és légmen-

tes zárható furatokkal lettek ellátva. 

A feszítőrudak beépítése az ívalátámasztó 

állványok bontása után kezdődött el annak 

érdekében, hogy a feszítőrudak húzott rúd-

ként dolgozzanak. A feszítőrudak illesztése 

és méretellenőrzése után az alsó és felső 

övek varratai készültek el, majd a gerincek 

varratai. Az elemek összeállítása során 

nagy figyelmet kellett fordítani az illeszté-

sek pontosságára. A helyszíni hegesztési 

varratoknál a gyári hegesztésekkel meg-

egyező varratvizsgálatok készültek.

Az acélszerkezet helyszíni korrózióvédel-

me szintén a szerelőterületen történt, így 

biztosítva a területre vonatkozó környe-

zetvédelmi előírásoknak való maximális 

megfelelést, mivel a híd egy folyómeder 

felett álló műtárgy, amely téli jégmentesí-

tésből következő sópára, illetve gépkocsik 

kipufogó gázai következtében korróziós 

hatásnak van kitéve, így a híd korrózióvé-

delme kiemelt fontosságú. A bevonatrend-

szer ennek megfelelően négyrétegű festés, 

amelyből három réteg az üzemben készült.

Az így összeállított mederhídszerkezet  

(3. kép) végleges helyére történő mozga-

tása tolásos technológiával történt, 2018. 

október végén. A szerkezet hét nap alatt 

került végleges helyére, naponta átlago-

san 35 méternyi előrehaladással. Az acél-

szerkezet mozgatása ideiglenes vasbeton 

pontalapokra, a híd előzetesen megépí-

tett közös pillérére, illetve ideiglenesen 

telepített acélszerkezetű ártéri jármok-

ra (4. kép) és mederjármokra telepített 

tolópályákon történt. A szerkezet előre-

mozgatásához 18 méter hosszú acélcső-

rök kerültek elhelyezésre a mederhíd első 

és hátsó részén (5. kép). tigyi Béla

Tigyi Béla 
projektvezető

Hódút Kft.

tigyi.bela@hodut.hu3. kép Mederhíd-szerkezet (Fotó: Hódút Kft.)

4. kép Acélszerkezetű ártéri járom 

(Fotó: Hódút Kft.)

5. kép Acélcsőrök a szerkezet mozgatásához 

(Fotó: Hódút Kft.)
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Sopron megyei jogú város településszer-

kezeti terve a 84. sz. főút belvárost teher-

mentesítő, de mára már teljesen beépített 

szakaszának északi oldalán, a Fertőmel-

léki-dombság területén jelöli ki az M85 

autóút nyomvonalát. A Magyarország és 

Ausztria közötti egyeztetések eredménye-

ként az M85 autóút és az osztrák A3 gyors-

forgalmi út határmetszési pontja a jelen-

legi Sopron/Klingenbach határátkelőhely 

környezetében került kijelölésre. Emiatt a 

nyomvonal harántolja a jelenlegi 84. sz. fő-

út északi oldalán húzódó úgynevezett Bé-

csi-dombot, melynek területe Natura 2000 

besorolású (Dudlesz-erdő HUFH20006), 

és egyben Sopron üdülő- és lakóterülete.  

A környezetvédelmi szempontok érvénye-

sítése és a kedvezőtlen környezeti hatások 

csökkentése érdekében a Bécsi-domb ke-

resztezését alagút létesítésével kell meg-

valósítani. A nyomvonal véglegesítése és 

ezen belül az alagút helykijelölése során 

a környezetvédelmi szempontok mellett 

meghatározó szempont volt az alagút-

hossz optimalizálása.

Az M85 autóút Csorna II–Pereszteg–Sop-

ron–országhatár szakaszának engedé-

lyezési tervét a NIF Zrt. megbízásából a 

Csorna–Sopron konzorcium (Utiber Kft. 

konzorciumvezető – Főmterv Zrt. konzor-

ciumi tag – Unitef-83 Zrt. konzorciumi tag) 

készítette. A gyorsforgalmi út teljes kiépí-

tése három ütemre bontva valósul meg. Az 

első ütemben épülnek meg, illetve jelenleg 

épülnek a Csorna II–Fertőrákos csomópont 

közötti szakaszok négy vállalkozási szerző-

dés keretében. A fejlesztés 2. ütemében ké-

szül el a 3.1 szakasz Fertőrákos–Sopron or-

szághatár közötti szakasz a meglévő 84. sz. 

főúti határátkelőhelyhez történő ideiglenes 

visszakötéssel, amely magába foglalja a Bé-

csi-dombi alagutat is, 2023. évi tervezett 

forgalomba helyezéssel. Zárásként valósul 

meg a 3.2 szakasz Sopron 84. sz. főúti ide-

iglenes visszakötés (92+950 km szelvény) – 

országhatár közötti szakasz a fejlesztés 3. 

ütemében. A Bécsi-dombi alagút engedé-

lyezési tervét az Unitef-83 Zrt. készítette el 

2017. év februárjára és nyújtotta be a ható-

sághoz engedélyezésre.

A tervezett gyorsforgalmi út a Sopron 

városától északnyugatra elhelyezke-

dő, északi irányban hosszan elnyúló Bé-

csi-dombot keresztezi egy 780 m hosz-

szú alagútpárral. A Bécsi-domb nyugati 

oldalában húzódik a jelentős forgalmat 

bonyolító 84. sz. főút, amelyet a tervezett 

gyorsforgalmi út az alagúttal keresztez, 

ezzel mind az építés alatti, mind az építést 

követő forgalom biztosítható annak kor-

látozása nélkül. Az alagút a Bécsi-domb 

más részein Natura 2000-es területeket, 

illetve belterületi lakó- és üdülőövezetet 

keresztez. A különválasztott, forgalmi irá-

nyonként két-két sávot átvezető járatok 

tengelytávolsága 24 m, ezeket három db 

vészátjáró köti össze. 

A Bécsi-dombi alagút térségében az alap-

hegység (Soproni-hegység) kristályos kő-

zettömege északnyugat–délkelet irányú 

törés mentén több száz méter mélységbe 

süllyedt. A Soproni-hegység és környezete 

területén a földtörténeti középkor – triász, 

jura, kréta – és az újkor paleogén szaka-

sza – paleocén, eocén, oligocén – földtani 

képződményei hiányoznak. A miocén idő-

szak badeni emeletében képződött több-

féle üledék egyik legismertebb formációja 

a badeni agyag, agyagmárga. A kőzet ural-

kodóan szürke, kékes- vagy zöldesszürke 

színű, nem nagy képlékenységű, kőzetlisz-

az M85 gyorsforgalmi út Csorna ii–pereszteg–sopron–ország-
határ szakaszának – i. ütemében a meglévő 84. sz. főúti határ-
átkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötés – megépítésével 
az ország északnyugati határa, a Fertő tó magyarországi szaka-
sza, illetve sopron megyei jogú város is bekapcsolódik az 
ország gyorsforgalmi úthálózatába.

Megvalósulás előtt az M85 autóút sopron, Bécsi-dombi közúti alagútja

alagútpár 780 m hosszon

1. ábra Az alagút geológiai hosszmetszete
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tes kifejlődésű. A Bécsi-domb fedőkőzete 

az alapkonglomerátumra vagy a badeni 

rétegre települt mészköves, homokköves, 

konglomerátumos rétegsor. Az alagút eze-

ket a geológiai rétegeket – a badeni agya-

got, illetve a rátelepült réteget – harántolja.

A gyorsforgalmi út alagútszakasza helyszín-

rajzi egyenesben halad, csak az alagút utolsó 

kb. 56,5 m hosszú szakasza kerül a p=320 m 

paraméterű átmeneti ívbe. Magassági érte-

lemben az alagút R=12505,0 m sugarú dom-

ború lekerekítésben indul, majd a kb. 262 

alagút-folyómétertől 0,5%-os emelkedés-

ben halad tovább az alagút végéig. 

Az alagútszerkezet a portálok környeze-

tében, a kis takarású szakaszokon nyitott 

módszerrel épül: a keleti portálnál a nyitott 

szakasz hossza 60 m, a nyugati portálnál, a 

84. sz. út közelsége miatt 24 m. A közben-

ső, zárt eljárással (NÖT) épülő szakaszon a 

takarás 4,5–36 m között változik. A közel-

múltban Magyarországon épült, illetve 

tervezés alatt álló más alagutakkal szem-

ben a Bécsi-dombi alagút tervezési sebes-

sége 110 km/h.

A folyó alagútszelvény hasznos kereszt-

metszeti területe 71,3 m2, amely helyet 

biztosít az átvezetendő autópálya forgal-

mi igényeit kielégítő forgalmi űrszelvény-

nek, az alagútba beépített vezetékeknek, 

szellőzőberendezéseknek, jelzőrendsze-

reknek, közlekedési tábláknak stb. A for-

galmi űrszelvény járatonként két forgalmi 

sávot tartalmaz, amelyek szélessége 3,5 m, 

az űrszelvény magassága 5,0 m, korlátlan 

használatú. Az útpálya szélessége 8,0 m, ol-

dalesése 2,5-3,0%. 

A nyitott építésű szakasz végleges fala-

zatboltozata 50 cm vastagságban C35/45 

minőségű, só- és fagyálló betonból ké-

szül. A boltozathoz sarokmereven csatla-

kozó 60 cm vastag vasbeton alaplemeze 

C35/45 minőségű vízzáró betonból épül 

meg. Az alagútszerkezet horgonyzott/sze-

gezett, lövelltbetonnal biztosított ideigle-

nes előbevágásban épül meg. A bevágások 

maximális mélysége ~15,3 m az alagút kez-

deténél, illetve ~13,5 m az alagút végénél. 

A szerkezet tervezett szilárdsági értékének 

elérése után, valamint a szigetelés és szige-

telésvédelem beépítése után az eltakarásra, 

az előbevágás visszatöltésre kerül.

A zárt építésű alagút szerkezete kéthéjas 

szerkezetként épül meg, ahol a szelvény 

fejtése utáni azonnali, de ideiglenes jel-

legű biztosítást lövelltbeton falazat adja, 

míg a tartós végleges megtámasztást az 

ideiglenes falazat védelme alatt megépí-

tendő monolit vasbeton szerkezet bizto-

sítja. A zárt építési módszerrel épülő folyó 

alagútjáratok ideiglenes falazata 15-30 cm 

vastagságú, C25/30 (esetleg C30/37) mi-

nőségű, XA1 környezeti osztályú vasalt 

lövelltbetonból készül, ahol a vasalást az 

acél támívek és az egy, illetve kettő réteg-

ben beépített hegesztett betonacél háló 

adja. A vasalt lövelltbeton falazat teherbí-

ró képessége kőzet-, illetve talajhorgonyok 

beépítésével növelhető. A lövelltbeton 

falazat nem vízzáró minőségben készül.  

A folyó alagútjárat fejtési szelvénymére-

te 112 m2, amelyet kalott és mag/talp rész-

szelvényben fejtenek ki és biztosítanak 

lövelltbetonos ideiglenes falazattal. 

Az alagútszelvény végleges tartószerkeze-

te, a vasalással ellátott vasbeton boltozat az 

ideiglenes falazat védelme alatt készül 35 

cm vastagságban C35/45 minőségű, só- és 

fagyálló betonból. A boltozat átmenő vasa-

lással nyomatékbíróan csatlakozik a 60 cm 

vastagságú, azonos minőségű, helyszínen 

készülő vízzáró vasbeton ellenboltozat-

hoz, melyet szintén vasalással kell ellátni. 

Az alagút nyitva tartandó terének szárazon 

tartása úgynevezett ernyőszigetelés kiala-

kításával történik, ahol az ideiglenes és a 

végleges falazat közé műanyagalapú alag-

útszigetelés kerül a szelvény pályaszint fe-

letti részén. Az ernyőszigetelés vízzáróan 

csatlakozik a vízzáró betonból készülő alap-

lemezhez, illetve ellenbolthoz a pályaszint 

alatt. A csatlakozás magasságában az alag-

útszigetelés külső oldalán, az alagút teljes 

hosszán végigmenő víztelenítő dréncsövek 

vannak a két járat mindkét oldalán, ame-

lyek az ideiglenes falazaton átszivárgó és az 

alagútszigetelés külső oldalán a víztelenítő 

dréncsövekhez lefolyó vizeket vezetik el.

Az alagúton átvezetett útpálya szerkezete 

betonburkolatú, amely átmenetben csatla-

kozik az alagút előtti és utáni gyorsforgalmi 

út félmerev aszfalt útpályaszerkezetéhez. 

Az alagúton belüli pályaburkolat víztele-

nítését a burkolat széle mentén, az alagút 

teljes hosszán végigvezetett réselt folyóka 

végzi. Az így összegyűjtött szennyezett fo-

lyadék az alagút keleti végénél kialakított 

kármentő rendszerbe kerül.

Az Unitef-83 Zrt. által tervezett megol-

dásoknál az elsődleges szempont volt a 

biztonság. Külön gondot kellett fordítani 

az alagutak belső víztelenítésére, tűzvé-

delmére, vízellátására, energiaellátására, 

szellőztetésére és világítására, a forgalom 

biztonságára és az utazók, valamint üze-

meltetők folyamatos tájékoztatására, a 

szükséges rendszerek, berendezések biz-

tosítására. Ezen berendezéseket és rend-

szereket egyrészt illeszteni kell az autó-

pálya általános rendszeréhez, másrészt 

biztosítani kell az alagút természetéből fa-

kadó kiegészítő szolgáltatásokat. Az alagút 

energiaellátását az alagút nyugati végénél 

létesítendő energiaközpont biztosítja, és 

itt kap helyet az alagút forgalmát irányí-

tó elektronikus és informatikai rendszer is.

 Grabarits József

Grabarits József
irodaigazgató

Unitef-83 Zrt.

grabaritsj@unitef.hu

2. ábra Az alagút mintakeresztmetszete
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A szintbeni közúti-vasúti kereszteződé-

sek a két közlekedési ágazat pályájának 

kritikus pontjai. A közúti forgalom ug-

rásszerű növekedése és a tengelyterhek 

növelése miatt a nagy terhelhetőségű, 

hosszú élettartamú, gondozásmentes ki-

alakítások kerültek előtérbe. 

Az Edilon típusú átjárók tartósságára jel-

lemző, hogy szemrevételezésnél az 1990 

körül épült enyingi és a 2017-ben épült 

pörbölyi átjáró állapota nem nagyon kü-

lönbözik.

A Rail System típusú átjárók fej-
lesztése
A beépítések tapasztalatai alapján és a be-

ruházók elvárásainak megfelelően 2009 

és 2017 között változtak az útátjáró ter-

vei. Az átmeneti szakasz bevezetésével és 

az ágyazatcsere hosszának növelésével 

az ágyazatragasztást elhagytuk. Helyette 

fokozatosan megjelent az aláinjektálás, a 

vízelvezetés területének növelése folyó-

kákkal, a hosszabb átmeneti szakasz, a 

komplett kétirányú kábelalépítmény. Vé-

gül a körülöntéses vágányépítés takarék-

csöveinek kivezetése következett.

A Rail System típusú átjáró fejlesz-
tése számítógépes szimulációval
A Rail System Kft. 2018. áprilisban keret-

szerződést kötött az Universitas-Győr 

Nonprofit Kft.-vel. A projekt első részében 

az Edilon rendszerű, Rail System típusú vb. 

nagyelemes útátjárók csatlakozó szaka-

szainak kialakításának számítógépes, szi-

mulációs vizsgálatát rendelte meg.

A vizsgálat célja, hogy a tervezőket és a be-

ruházókat segítsük az adott feladathoz leg-

megfelelőbb kialakítás kiválasztásában.

Mivel a csatlakozó vágányszakaszok alá-

támasztásának merevsége jelentősen el-

térhet egymástól, a hirtelen változást át-

menettel kell feloldani. A megfelelően 

változó alátámasztási merevség kialakí-

tása miatt a járműteher alatti sínlehajlás 

változása is folyamatos lesz.

A projekt vezetője Major Zoltán, közre-

működője a Rail System részéről Hatvani 

Márk ügyvezető.

A projekt három részből áll:

•	 Az	átjáró	csatlakozó	szakaszának	mo-

dellezése két, három és kilenc lefoga-

tással, három síntípussal, kétfajta kiön-

tőanyaggal.

•	 Az	edilon)(sedra	Haarlemben	lévő	labora-

tóriumában, majd Győrben egyeztetjük a 

számítógépes szimulációk és a mérések 

eredményeit. Meghatározzuk az optimá-

lis geometriákat és kiöntőanyagokat.

•	 Az	átjárók	és	csatlakozó	szakaszaik	vizs-

gálata, mérése üzemi körülmények kö-

zött. Egy GYSEV-területen és legalább 

egy a MÁV területén megépült átjárónál. 

A vizsgálatokat a hagyományos mérési 

módszerrel és a Rail Systemnél jelenleg 

már üzemelő Fiber Sensing száloptikás 

rendszerrel egyszerre végezzük.

A számítógépes szimuláció
1. Rugalmassági jellemzők

A csatlakozó vágányszakaszok alátámasz-

tásának merevsége jelentősen eltérhet 

egymástól. 

A hirtelen változást átmenettel kell fel-

oldani, ami a megfelelően változó alátá-

masztási merevség kialakítását jelenti.

A jellemző paraméterek:

•	 pályasebesség,

•	 a	vágány	alátámasztási	merevségét	jel-

lemző tényezők számértékei,

•	 a	vágány	függőleges	hajlító	merevsége,

•	 az	átmeneti	szakasz	hossza,

•	 a	sínlehajlás-különbség	határértéke.

a Rail system típusú, előregyártott vasbeton nagypaneles, 
rugalmas edilon ágyazású, 2–10 m hosszú rugalmas átmeneti 
szakasszal kialakított vasúti átjárórendszerek első számítógé-
pes vizsgálatát mutatja be a cikk. továbbá a 2018-ban beépített 
Rail system átjárókat ismerteti röviden. 

Rail system típusú vasúti átjárók 2018. évi fejlesztései és építésük

számítógépes szimuláció

1. kép Nagylak, átjáró
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lönb ség megengedhető értékű, valamint 

nagyságrendileg megegyező. A szerkezet 

működése így kedvező.

Földműre helyezett panelek vizs-
gálata
Annak érdekében, hogy a földműre helye-

zett panelek viselkedését ellenőrizzük, a 

korábbi számítások eredményeinek tük-

rében kiegészítő futtatásokat végeztünk 

VA60 kiöntőanyaggal, 1400 és 5400 mm 

átmeneti szakaszokkal mindhárom sín-

rendszer esetén. A lemez alatt 80 MPa te-

herbírási modulust tételeztünk fel. Az ered-

ményeket táblázatokban hasonlítjuk össze.

A 2018-ban végzett beépítések 
injektálásos módszerrel készültek
Rail System átmeneti szakaszos rendszer. 

•	 Nagyelemes,	 két	 átmeneti	 lefogásos	

elem, Nagylak és Hódmezővásárhely 

Keleti elkerülő, Általános Vasútépítő Kft. 

(1. kép)

•	 Nagyelemes,	három	átmeneti	lefogá-

sos elem, háromvágányos átjáró, Sze-

ged, Szabadkai út és Tiszaföldvár, MÁV 

FKG Kft. (2. kép)

•	 Nagyelemes	 iparvágány-átjáró,	Győr,	

Audi G12 csarnok, Szi-Geo Kft. (3. kép)

A Rail System típusú átjárók rend-
szere összefoglalva
•	 vb.	elemek,	vb.	átmeneti	elemek,	állít-

ható egyedi leerősítések

•	 két	irányban	elhelyezett	kábelalépítmény

•	 változtatható	rugalmasságú	ágyazás	a	

kapcsolószerek alatt, síntalp alatti ru-

galmas lemez

•	 rugalmas	kiöntés	takarékcsövén	átve-

zetett négy db kábelelvezető csatorna, 

kétoldali folyóka

•	 aláinjektálás	vagy	alábetonozás

 Hatvani Jenő

programot használtuk. A kiöntőanyagot 

homogén, izotróp, lineáris anyagként defi-

niáltuk az anyag rugalmassági modulusával 

és Poisson-tényezőjével. 

A felület elemet 10 milliméter vastag sík-

beli alakváltozású tárcsaként definiáltuk, 

míg a támaszokat a program által felaján-

lott, „gyakorlatilag” végtelen merev meg-

támasztást biztosító értékre állítottuk be a 

betoncsatorna falán.

3. EDF pályaszerkezet

Az átmeneti zónában Edilon EDF pálya-

szerkezet kerül alkalmazásra. 

4. A csatlakozó szakasz modellezése

Az általunk vizsgált modellekben a geo-

metriai adatok alapján együttesen került 

modellezésre a folyóvágány, a csatlakozó 

szakasz, valamint az útátjáró. Az útátjáró 

minden esetben trapéz keresztmetsze-

tű, 8,5 méter hosszú, vályúkkal kialakított, 

500 mm vtg vasbeton panel. A vályúk vé-

gén, a lemez folytatásaként min. 270 mm 

vastagsággal túlnyúló rész található. A túl-

nyúló részen rugalmas átmeneti szakasz 

készül. A csatlakozó szakasz a három típus-

nak megfelelően 1,4-2,0-5,4 méter hosszú. 

Az 5,4 méter hosszú lemez az útátjárótól 

független lemez. 

A végeselem-modellezés eredmé-
nyei, EDF-HR-MS leerősítéssel 
kialakított átmeneti szakasz
A számított adatok alapján kimutatható, 

hogy a vizsgált esetekben mind a zúzott-

köves vágányszakasz és az átmeneti sza-

kasz között kialakuló lehajláskülönbség, 

mind a kiöntött síncsatorna és az átme-

neti szakasz között kialakuló le haj lás kü-

A vágánynak abban a keresztmetsze-

tében, ahol az alátámasztási merevség 

hirtelen megváltozik, rugalmas sínlehaj-

lás-növekedés alakul ki. A rugalmas sín-

lehajlást – az alátámasztó rétegszerkezet 

jellemzőinek ismeretében – számítani 

tudjuk. Ezért a két pályaszerkezet jármű 

okozta rugalmas sínlehajlási értékének a 

különbségére megadott határérték alap-

ján eldönthető az átmeneti szakasz kiala-

kítandó szerkezete:

•	 a	sínlehajlás	értéke	folyamatosan	vál-

tozzon, és

•	 lépcsőzetes	 legyen	 a	 változás,	 de	 a	

lehajláskülönbségek a Δseng határér-

téket nem léphetik át. 

2. Kiöntött síncsatornás pályaszerkezetek

A keresztmetszet jellemző adatait a model-

lezés során a következő módon vettük fel:

•	 60E1	r.	sín:	200	×	190	mm

•	 54E1	r.	sín:	190	×	190	mm

•	 49E1	r.	sín:	180	×	180	mm	vályúméret.

A függőleges síkú számításban vé ges ele-

mes modellünk megalkotásakor az AxisVM 

Hatvani Jenő 
okl. építőmérnök 

ügyvezető

Rail System Kft.

hatvani.jeno@railsystem.hu

2. kép Szeged, Szabadkai út

3. kép Győr, Audi G12 csarnok 

iparvágány
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Rendkívül fontos, hogy a vasúttársaság 

a digitalizáció révén jobban kihasznál-

ja kapacitásait, hatékonyabbá, takaré-

kosabbá tegye működését, egyszerű, 

gyors, sorban állás nélküli jegyvásár-

lást, valamint valós idejű, megbízható 

utazási információkat biztosítson a vas-

utat választóknak.

Hazánkban a nagyobb vasúti beruházá-

sokat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

(NIF) Zrt. koordinálja. Többek között je-

lenleg zajlik a 40a vasútvonal Kelenföld 

és Pusztaszabolcs, valamint a 80a vonal 

Rákos állomás és Hatvan közötti szaka-

szának korszerűsítése, melyek keretében 

teljesen átépítik a vasúti pályát, és felújí-

tanak több állomást. A tervezett ütem-

ben halad a 100-as vonalon a Püspökla-

dány–Debrecen szakasz átépítése is.

Mindamellett, hogy a MÁV Zrt. évente 

70-80 milliárd forintot fordít üzemeltetés-

re és pályakarbantartásra, saját forrásból 

is végez fejlesztéseket. Ezek célja a biz-

tonság növelése, a szűk keresztmetszetek 

feloldása, a sebességkorlátozások meg-

szüntetése, illetve megelőzése, valamint 

a szolgáltatási színvonal emelése és a me-

netrendszerűség javítása. 

Infrastruktúra-fejlesztések
A nagyobb beruházások közül a 20-as vo-

nalon Veszprém és Szombathely között 

zajlik az alépítményhibás pályaszakaszok 

helyreállítása, két szakaszon szinte a tel-

jes vasúti töltést el kellett bontani a sta-

bil alépítmény megépítéséhez. Megújul 

a pálya Sárospatak és Sátoraljaújhely ál-

lomások között is, a korszerűsítés a NIF 

által bonyolított, a teljes vasútvonalat 

érintő villamosítási, biztosítóberendezés-

kiépítési és „árvizes” vágányrész-átépítési 

munkákhoz kapcsolódik. 2018 júniusá-

ban kezdődött el a kiskörei Tisza-híd re-

a MÁv-csoport fejlesztései

Cél a szolgáltatás 
színvonalának emelése 
Magyarország több mint 7700 kilométeres vasúthálózata az egyik legsűrűbb európában, minő-
ség tekintetében azonban elmarad az uniós átlagtól. az idén fennállásának 150. évfordulóját 
ünneplő MÁV-csoport stratégiájának fő célkitűzése, hogy a rendelkezésre álló források lehető 
leghatékonyabb felhasználásával korszerű infrastruktúra, fenntartható, biztonságos, a hazai és 
az európai közlekedési célokhoz illeszkedő vasúti hálózat jöjjön létre, amelyen a 21. századi 
elvárásoknak megfelelő vonatok szállítják az utasokat. 

A vasúttársaság 150. születésnapjának tiszteletére felmatricázott mozdony Fonyódon (Fotó: MÁV Zrt.)
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konstrukciója. A beruházás kiterjed egye-

bek között szerkezeti elemek cseréjére, 

a vasbeton közúti pályalemez és a vasúti 

pálya felújítására, sín- és közúti dilatáci-

ós szerkezetek beépítésére és javítására, 

a korrózióvédelmi bevonat helyreállítá-

sára, valamint a hídhoz csatlakozó közút 

útburkolatának, útpadkájának és veze-

tőkorlátjának felújítására. A beavatkozás 

eredményeként megszűnik a vasúti for-

galomban bevezetett sebességkorláto-

zás, a megengedett sebesség 40 km/h-ra 

nő. A munkálatok teljes vágány- és útzár 

mellett zajlanak.

2018. október első felében a Déli pálya-

udvar 150 szakemberrel és 25 munka-

géppel, vasútüzemi és közúti járművel 

végzett karbantartása során 2800 négy-

zetméteren aszfaltoztak a peronokon, 

valamint nagyobb fényerejű, kisebb fo-

gyasztású lámpákkal modernizálták a 

térvilágítást. Mintegy 400 darab talpfát, 

illetve betonaljat, hatvan helyen szórvá-

nyosan összesen 3336 méter sínt, ezeken 

kívül váltókat és ágyazatot is cseréltek. 

Kétszáz négyzetméteren szigetelték az 

első és második vágány alatti kábelala-

gutat, amely vágánybontással és építés-

sel is együtt járt. A felsővezetékek meghi-

básodásának, szakadásának megelőzése 

érdekében a teljes felsővezeték-hálóza-

tot átvizsgálták, az elhasználódott szige-

telők, tartószerkezeti elemek, kábelek és 

sodronyok 30%-át kicserélték, felújítot-

ták a 10 kV-os és a 400 V-os energiaellá-

tási hálózatokat (1. kép). Jelentős javítási 

munkákat végeztek a biztosítóberende-

zés alkatrészein. Két helyen, a Kuny Do-

mokos utcánál és a Győri út mellett több 

mint 140 köbméternyi támfalat erősítet-

tek meg és építettek újjá. A Délibe vezető 

alagút Kelenföld felőli részén pedig vég-

legesen helyreállítják a korábban meg-

csúszott rézsűt.

2018-ban is számos szakaszon számolták 

fel a lassújeleket, több vasúti-közúti átjá-

róban cserélték a síneket és az aszfaltbur-

kolatot. Mátészalkán felújították a gyalo-

gos-felüljárót. Az acélszerkezeti javítások 

és a hídszerkezet korrózióvédelme mel-

lett a biztonságos közlekedés érdeké-

ben térvilágítást is beszereltek, és csú-

szásmentes lépcsőfelületet alakítottak 

ki. Sárváron az önkormányzattal közös fi-

nanszírozásban valósul meg év végéig a 

gyalogos-felüljáró felújítása, ennek ered-

ményeként a gyalogosok a 21. század 

színvonalának megfelelő körülmények 

között kelhetnek át a vágányok felett.

Állomásépületek és megállóhe-
lyek felújítása
Több állomásépület felújítása, karban-

tartása is megtörtént. A 21. század funk-

cionális igényeinek megfelelve, a MÁV 

állomásfejlesztési és integrált ügyfélszol-

gálat-fejlesztési programja keretében, 

európai uniós forrásból szépült meg az 

1900-as évek elején épült tapolcai vasút-

állomás (2. kép). Bár az épület nem kapott 

műemléki védettséget, a vasúttársaság a 

tervezőkkel közösen az eredeti állapothoz 

hasonló, de letisztult, modern és időtálló 

állomás létrehozására törekedett. A több-

1. kép Karbantartás 2018 októberében Budapesten, 

a Déli pályaudvaron mintegy 150 szakember 

közreműködésével, 25 munkagéppel (Fotó: MÁV Zrt.)

2. kép A felújított tapolcai vasútállomás 

(Fotó: MÁV Zrt.)
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ször átalakított épületegyüttes rekonst-

rukciója során megújult a homlokzat, kor-

szerűbbé váltak a belső terek, az utasok 

kiszolgálásához és a vasúti infrastruktúra 

működtetéséhez szükséges helyiségek. 

Az utasok és a kerékpárosok érdekében az 

utasforgalmi terek akadálymentesen kö-

zelíthetők meg, jelentősen megkönnyítve 

a mozgáskorlátozott utasok kiszolgálását 

is. A volt resti helyén parkot alakítottak ki, 

80 férőhelyes fedett kerékpártárolóval. 

Akadálymentes parkolót és öt K+R parko-

lóhelyet is építettek. Ugyanezen program 

biztosított lehetőséget kormányablakok 

kialakítására és azok akadálymentes meg-

közelítésére a Nyugati (3. kép) és a Kele-

ti pályaudvar területén, illetve a nyíregy-

házi, a miskolci, a ceglédi, a békéscsabai, 

a győri és a székesfehérvári állomásokon. 

Az első öt esetben 2018 első félévében 

megtörtént a hivatali helyiségek ünnepé-

lyes átadása, az utóbbi három beruházás 

pedig a végéhez közeledik, még ebben az 

évben lezárható.

A balatoni turistaforgalom minőségi ki-

szolgálása fontos feladat a MÁV-csoport 

számára, ezért a vasúttársaság saját forrás-

ból újította fel és tette akadálymentessé 

Balatonfőkajár felső állomásépületét. Az 

1950-es években épült megálló tartószer-

kezeti falait részben visszabontották, mert 

a létesítmény kialakítása és megjelenése 

nem felelt meg az új kiszolgálóépületekkel 

szemben támasztott követelményeknek. 

Az épület teljes fűtési, elektromos és víz-

gépészeti hálózatát is korszerűsítették.

Jövő év első félévében elkészül a műem-

léki védelem alatt álló kenderesi vasút-

állomás és kormányzói váró felújítása, 

Fényeslitke és Kék településeken pedig 

már akadálymentesített, modernizált 

épület fogadja a vasútállomásra érkező-

ket. A homlokzatok renoválása, megszé-

pítése mellett kicserélték a nyílászárókat, 

felújították a mosdókat, illetve kerék-

pártárolókat, P+R parkolókat építettek. 

A teljes külső felújításnak köszönhetően 

Hajdúdorogon (4. kép) és Hajdúböször-

ményben (5. kép) is letisztult, esztétikus és 

modern épületbe térhetnek be az utasok. 

A korábbi években már felújított celldö-

mölki vasútállomásnál 58 P+R parkolóhe-

lyet (további hat autóbusz-tárolóhellyel 

és 36 fedett kerékpártárolóval) adott át a 

vasúttársaság, ezenfelül új térvilágítási és 

térfigyelő kamerarendszert épített ki.

A járműállomány korszerűsítése
A pályahálózat, az infrastruktúra, vala-

mint az állomásépületek és megállóhe-

lyek felújítása mellett rendkívül fontos a 

járműállomány folyamatos korszerűsítése 

is. A MÁV-Start 2017-ben elkezdte a távol-

sági forgalmú kocsik, valamint a 2. gene-

rációs IC-k felújítását, továbbá a nemzet-

közi forgalomban közlekedő CAF-kocsik 

főjavítását is. A komfortjavítás során az 

utasteret újították meg: padlóburkolatot, 

üléshuzatokat cseréltek, lefóliázták a bel-

ső felületeket, új színvilágot alakítottak 

ki, továbbá automata ajtókat szereltek 

be. Az InterCity-kocsik esetében 230 V-os 

csatlakozókat is beépítettek. A belföldi IC-

forgalomban közlekedő kocsik esetében 

automatikus, GPS-alapú utastájékoztató 

monitorokat helyeztek ki, így már elérhe-

tővé vált a valós idejű utastájékoztatás.  

A monitoron ugyanis nemcsak a követ-

kező megállókat lehet megjeleníteni, ha-

nem a menetrendet és a késéseken kívül 

az átszállási lehetőségeket is. 

A MÁV-Start 2017-ben írta alá az egyik 

legjelentősebb szerződését, a nagy ka-

pacitású motorvonatok szállítására vo-

natkozó keretmegállapodást, amely ösz-

3. kép A Nyugati pályaudvar egykori 

postapavilonjában kialakított kormányablak 

(Fotó: MÁV Zrt.)

4. kép Hajdúdorog felújított, 

akadálymentesített állomása 

(Fotó: MÁV Zrt.)

VasútFeJlesztés

5. kép Hajdúböszörmény kívül-belül 

megújult állomása (Fotó: MÁV Zrt.)
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szesen 40 motorvonat megrendelésére, 

lehívására biztosít lehetőséget uniós for-

rásból. Eddig összesen 11 darabot ren-

delt meg a vasúttársaság, de a kormány 

döntése ezenfelül újabb nyolc darab fi-

nanszírozását tette lehetővé. A cél, hogy 

a további 21 KISS beszerzése is mielőbb 

megtörténhessen. Az emeletes jármű-

vek leghamarabb 2019 év végén állhat-

nak forgalomba a legnagyobb forgal-

mú – váci és ceglédi – vonalakon. Ennek 

köszönhetően ezeken a vonalakon még 

népszerűbbé válhat a vasúti utazás. Köz-

ben megkezdődött a MÁV-Start mérnö-

kei és szakemberei által tervezett IC+ 

kocsik sorozatgyártása is Szolnokon. Az 

új generációs kocsik összeszerelését ren-

geteg közbeszerzési eljárás, szerződés-

kötés, tárgyalás, tervezés, gyártósori elő-

készület és munka előzte meg. Az első 

kocsik típusvizsgálata és üzemi próbák-

ra történő kiadása megtörtént. A több-

célú kocsi nagy sikert aratott a berlini 

InnoTrans 2018 vasúti szakmai kiállításon 

(6. kép). 2018 végére 8 darab kocsi kiadá-

sa várható. Jövő év közepére további 12 

kocsi befejezése várható, a további 70 

darab belföldi forgalomban fog üzem-

be állni, ezzel jelentősen nő a minőségi, 

korszerű kocsik száma. Középtávon – a 

160 kilométer/órás sebességre kiépített 

pályák lehetőségeit kihasználva – min-

den második órában közlekedhetnek 

majd az IC+ szolgáltatást nyújtó vona-

tok. A szerelvényekbe az első osztályú, a 

multifunkcionális és az új gyártású, má-

sodosztályú IC+ kocsik kerülnek.

A MÁV-Start 2012-ben kezdte el a jár-

művek utazásikomfort-javításával kap-

csolatos programját, azóta csaknem 700 

személykocsi esett át komfortjavító fel-

újításon. Folyamatban van az orosz mo-

torvonatok, az Uzsgyik korszerűsítése, 

a regionális forgalomban a Bz motor-

kocsiknál pedig klímaberendezések be-

építését kezdte el a MÁV-Start. 2017-ben 

indult a távolsági forgalmú kocsik, vala-

mint a második generációs IC-k felújítása 

is, továbbá a nemzetközi forgalomban 

közlekedő CAF gyártású kocsik főjaví-

tása, modernizálása, melyből 26 darab 

már elkészült, a 47 darabból álló flotta 

felújításának befejezése pedig jövő év 

végére várható. Az idén további nemzet-

közi forgalmú kocsik (DWA, DVJ) felújítá-

sa is megkezdődött.

IT-fejlesztések
A MÁV-csoport folyamatosan dolgozik a 

jegyértékesítési és informatikai rendszer 

megújításán is. Menetjegyek már csak-

nem két éve az okostelefonok, tabletek 

képernyőjén vagy otthon kinyomtatva 

is bemutathatók a jegyvizsgálónak, idén 

nyár óta pedig a Vonatinfó mobilalkal-

mazásból is lehet e-vonatjegyet vásárol-

ni. Gyorsan népszerűvé vált a vasúttár-

saság legújabb jegyváltási megoldása, 

hiszen az utasok így akár az állomás fe-

lé közeledve, mobiltelefonon, pénztár 

előtti sorban állás nélkül is meg tudják 

venni jegyüket. A több mint 200 ezer ak-

tív eszközre telepített Vonatinfó alkal-

mazásban 55 ezer felhasználó regisztrált 

a jegyvásárlási funkcióhoz, akik a funkció 

júniusi élesítésétől október végéig kö-

zel 500 ezer darab jegyet vásároltak ilyen 

módon. Az automatás, az internetes és a 

mobilalkalmazáson keresztüli jegyvásár-

lásokat figyelembe véve, a január elsejétől 

október végéig vásárolt e-vasúti menetje-

gyekre nyújtott kedvezmények összértéke 

meghaladta a 720 millió forintot. A tavaly 

decemberi menetrendváltáskor beveze-

tett 5, 10, 20 százalékos kedvezmények 

ugyanakkor jelentős, 380 millió forint fe-

letti többletet eredményeztek a MÁV-

Start menetdíjból származó árbevételé-

ben. Az utasok körében ugyanis egyre 

nagyobb népszerűségnek örvend az on-

line vásárlás, és ezen belül az e-vonat-

jegy. Idén október végéig már 7,3 millió 

jegyet vásároltak online (ideértve a Vo-

natinfó mobilapplikációs jegyvásárlási 

lehetőséget is), ebből majdnem 6,4 mil-

lió volt az e-vonatjegy. Az elektronikus 

vásárlás esetében 67, az e-vonatjegyek-

nél 101 százalékos a növekedés az előző 

év hasonló időszakához képest. Az inter-

netes jegyvásárlási rendszerben 10-ből 

9 esetben az e-vonatjegyet választják az 

utasok, akik felfedezték és megszerették 

a kényelmes és gyors mobilapplikációs 

jegyvásárlást is, mivel a Vonatinfó hasz-

nálatával időt lehet spórolni. Összessé-

gében az önkiszolgáló csatornák része-

sedése az utasszám tekintetében 14,5 

százalékról 19 százalékra nőtt. Az árbe-

vétel terén szintén jelentős, 5 százalékos 

az emelkedés.

Ahhoz, hogy a vasút hosszú távon is gaz-

daságosan üzemeltethető legyen, és lé-

pést tudjon tartani a közösségi közle-

kedést választók igényeivel, korszerű 

informatikai rendszerre van szükség. Az 

Innovációs és Technológiai Minisztéri-

um, illetve a MÁV-Start Zrt. és a MÁV Zrt. 

alkotta konzorcium között – az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

(IKOP) keretén belül – 2018 októberében 

létrejött támogatási szerződésnek kö-

szönhetően javul a vasúti szolgáltatások 

színvonala, tervezhetőbbé és pontosab-

bá válik a működés, és optimálisabbá az 

erőforrások felhasználása. A 3,6 milliárd 

forint értékű informatikai beruházás 2020 

júniusában zárul.

 MÁV zrt. kommunikációs igazgatóság

VasútFeJlesztés

6. kép A MÁV-Start az InnoTrans berlini köz le-

ke dé si szakvásáron is bemutatta az immár 

sorozatgyártásban készülő IC+ multi funk ci o-

ná lis járművet 

(Fotó: Nyers Péter, MÁV-Start Zrt.)
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Jelen cikkben két témáról kívánunk szól-

ni: elsőként a GYSEV Zrt.-nél bevezetés 

alatt álló teljes körű vasútijegy-értékesí-

tési rendszerünkről, másrészt pedig az 

EVM-120 vonatbefolyásoló egységek vizs-

gálatára kifejlesztett MOVI-01 összetett 

mérőműszerünkről.

Teljes körű vasútijegy-értékesítési 
rendszer
A GYSEV Zrt.-nél ez évben kezdtük el egy 

több együttműködő modulból álló, teljes 

körű jegyértékesítési rendszer bevezeté-

sét. A rendszer képes belföldi és nemzetkö-

zi viszonylatos menetjegyek és helyjegyek 

előállítására különböző értékesítési csa-

tornákon keresztül, úgymint földi pénztár, 

automata, jegyvizsgáló készülék, internet. 

Az előállított jegyek gépi segítséggel ellen-

őrizhetők jegyvizsgálói készülékkel a jegy 

érvényességének megállapítása céljából, 

vagy a pénztári berendezésekkel is, ellen-

őrzött visszatérítés céljából. 

Az értékesítési csatornák egységes törzs-

adatbázissal és kódszinten azonos útvonal-

kereső és árazómotorral működnek.

nek ténye, megelőzve a többszöri fel-

használást vagy visszatérítést.

Az értékesítési csatornák ismerik a bel-

földi és nemzetközi szabályokat, ennek 

megfelelően minden jegyfajtát ki tud-

nak adni. Az egyes csatornákon elérhe-

tő jegyfajtákat konfigurációval lehet kor-

látozni, így határozható meg például az 

automatán vagy a jegyvizsgálói készülé-

ken kiadható jegyek köre.

A rendszer lehetővé teszi a vasúti bel-

ső könyveléseket, valamint főszámadá-

sokat, automatizálja a partner vasutak, 

vállalatok egymás közötti leszámolását, 

és pontos elszámoltathatóságot tesz le-

Az értékesített jegyek adatai azonnal 

bekerülnek a központi értékesítési adat-

bázisba, ellenőrzésük is ott történik. Ér-

vénytelenítés vagy visszatérítés esetén 

az értékesítési adatbázisba bekerül en-

a jegyértékesítéstől a vonatbefolyásoló egységek vizsgálatáig

iT-megoldások a 
vasútüzem különböző 
területein
Cégünk, a data-press kft. 1987-ben alakult. Csapatunk nagy 
tapasztalattal rendelkező fejlesztő- és karbantartó mérnökök-
ből, programozókból, vasúti szakértőkből és technikusokból 
áll. tevékenységi köreink elsősorban vasúttechnikával és 
vasútinformatikával kapcsolatosak, ezért a közlekedéssel kap-
csolatos hardver- és szoftverfejlesztés, gyártás, rendszerinteg-
rálás, hardver- és szoftverkarbantartás érvényességi területre 
vonatkozóan vezettünk be és alkalmazunk minőségirányítási 
rendszert 2000 óta, amely megfelel az Msz en iso 9001:2015 
szabvány követelményeinek.
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hetővé a pénztárosok munkáját illetően.  

A magyar adóhatóság előírásainak meg-

felelően számlát és nyugtát ad az értéke-

sítések után.

A gyűjtött adatokból előállíthatók a kívánt 

leszámolások, kimutatások, például napi, 

havi bevételi adatok, vonat-

kihasználtság, jegyvizs-

gálók aktivitása.

MOVI-01 mérőmű-
szer
A Data-Press figyelme 2010-

ben irányult a vonatbefo-

lyásoló egységek vizsgála-

tának területére, és 2011-re 

kifejlesztette a MOVI-01 fantázia-

nevű berendezést és a hozzá kap-

csolódó rendszert. A berendezés 

a XXI. század terméke lett, meré-

szen túlhaladva a korábban fel-

merült igényeket, például az au-

tomatikus működés, a grafikus 

kezelőfelület, a kommunikációs 

képességek és a központi adat-

gyűjtés terén, amint az az aláb-

biakban olvasható.

A berendezés 10”-os érintő-

képernyős graf ikus felhasz-

nálói felülettel rendelkezik, 

amely mostoha felhasználási körül-

mények között is használható. Több-

s z i n t ű  f e l h a s z n á l ó i  j o g o s u l t s á g i 

rendszert alkalmaz, tehát a kezelősze-

mélyzet csak a feladata és jogosultsá-

ga szerinti műveleteket végezheti el.   

A vizsgálatok lefolytatása az emberi hi-

bák kizárásával történik, a külsőleg is 

mérhető paraméterek mérése automa-

tikus. A vizsgálat körülményeinek rögzí-

tése automatikus, az országban végzett 

összes vizsgálat adatai külön beavatko-

zás nélkül központi szerverre kerülnek, 

és felhasználhatók javításhoz, ellenőr-

zéshez és különféle szakmai vagy ha-

tósági elemzésekhez. A központi szer-

ver tárolja a törzsadatokat is, például a 

járművek nyilvántartását, az EVM-120 

egységek nyilvántartását, a rendszer 

kezelésére jogosult dolgozók nyilván-

tartását. A vizsgálati és a törzsadatok is 

automatikusan szinkronizálódnak a mű-

szer és a szerver között, amikor a mű-

szer hálózati kapcsolatot észlel.

A rendszer fő elemei 

tehát:

•	járműbe	épített	illesz-

tőkártya,

•	hordozható	vizsgáló-

berendezés, vagyis a 

MOVI-01 mérőműszer,

•	központi	adatfeldolgozó	és	archi-

váló rendszer, melyhez a MÁV intra-

net vagy mobilinternet segítségé-

vel kapcsolódik a MOVI-01.

A MÁV Zrt. 2016 óta két berendezést 

használ a vizsgálati munkák során, 

ahonnan rengeteg értékes vissza-

jelzés érkezik. Ezek alapján egy-

részt úgy látjuk, hogy sikerült hasz-

nos eszközt készítenünk, másrészt 

pedig ki tudjuk alakítani a jövőbeli 

fejlesztési elképzeléseinket.

 Márton Ferenc

Márton Ferenc
műszaki igazgató

Data-Press Kft.

martonf@datapress.hu
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A hirdetmény kiadását megelőzte egy 

megvalósíthatósági tanulmány. Az Integ-

rált Közlekedésfejlesztési Operatív Prog-

ram éves fejlesztési keretének megálla-

pításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. 

határozat részeként nevesített Szombat-

hely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése 

projektjavaslat IKOP-3.2.0-15-2016-0006 

azonosító számon került regisztrálásra, 

majd 2016 júliusában aláírásra került a tá-

mogatási szerződés, amely mind a projekt 

előkészítésére, mind a megvalósítására le-

hetőséget ad. A 345/2012. (XII. 06.) Korm. 

rendelet nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházásként nevesí-

ti a 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kő-

szeg szakasz fejlesztését. Az Unitef-83 Zrt. 

 jelen szerződés keretében készíti az en-

gedélyezési és tenderterveket, meg kell 

szerezni az építési munkákhoz szükséges 

engedélyeket; de a végleges tervtartalom-

nak megfelelően át kell dolgozni a meg-

valósíthatósági tanulmányt, illetve el kell 

készíteni az európai uniós előírásoknak 

megfelelően szükséges környezetvédelmi 

munkarészeket is. 

A fent hivatkozott közbeszerzési kiírás, il-

letve a megrendelővel egyeztetett mó-

dosítások alapján készítettük el a terve-

ket, amelyek NoBo és DeBo eljárás során is 

megfeleltek. Terveink szerint Szombathely 

állomás (kiz.) – Kőszeg állomás (bez.) vonal-

szakaszon egy állomási és hét megállóhelyi 

peron épül át. A megállókban 90, Kőszeg 

állomáson pedig 160 méterre meghosszab-

bítható, 100 m hosszú, sk+55 cm magas pe-

ronok épülnek. Kőszeg állomás és Gencs-

apáti között (mintegy 9,6 km hosszon) a 

meglévő hevederes pályát a meglévő sín-

anyag nagy részének megtartásával hézag 

nélkülivé építik át. A projekt része továbbá 

az útátjárók átépítése, a vízelvezető rend-

szer jó karba helyezése, valamint a kijelölt 

műtárgyak cseréje.

A beruházásnak az utasok kényelmét, il-

letve az utazás komfortjának növelését 

szolgáló elemei a korszerű LED térvilágí-

tás, a vizuális utastájékoztatás, új peron-

bútorzat, az utasforgalom nagyságához 

igazított B+R tárolók létesítése, a pero-

nok akadálymentes megközelíthetősége 

(PRM TSI szerint). Ebbe a feladatcsoportba 

tartozik Kőszeg állomás felvételi épületé-

nek részleges korszerűsítése is, melynek 

építészeti terveit ugyancsak az Unitef-83 

Zrt. készíti (felelős tervező: Jurányi Eri-

ka). A vasúti pályatervezés szempontjá-

ból a legtöbb kötöttséget jelentő feladat 

a Kőszeg–Gencsapáti közötti, hézag nél-

küli felépítménnyel átépülő pályasza-

kasz kialakítása volt. Figyelemmel kellett 

lenni a geometriai kötöttségeken túl az 

alépítmény helyszíni vizsgálatokkal fel-

tárt állapotára, valamint nem utolsósor-

ban a támogatási szerződés által erősen 

meghatározott költségkorlátokra is. Te-

kintettel arra, hogy a vonalkorszerűsítés 

a Győr–sopron–ebenfurti Vasút (közkeletű rövidítéssel GyseV) 
zrt. 2017. május 18-án nyílt közbeszerzési eljárásról szóló hirdet-
ményt tett közzé, melynek tárgya a Szombathely–Kőszeg vasútvo-
nal korszerűsítésének engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumen-
tációja, továbbá a megvalósításhoz szükséges dokumentumok 
elkészítése volt. az eljárás során az értékelési szempontok alapján 
legkedvezőbb ajánlatot az Unitef-83 Műszaki tervező és Fejlesztő 
zrt. adta, így az ajánlatkérő (és egyben az építtető) végül társasá-
gunkkal kötötte meg a tervezési szerződést.

Utaskomfort-növelés a nyugati határ közelében

a szombathely–Kőszeg 
vasútvonal korszerűsítése

1. kép Kőszeg állomás meglévő állapot (Fotó: Kojnok Alexandra)
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elsődleges célja az utazáskényelem és a 

szolgáltatási színvonal növelése, a pálya 

felújítása és a peronok korszerűsítése el-

engedhetetlen a kitűzött célok elérése 

érdekében. Ugyanebből a szempontból 

talán a legérdekesebb és nagyon fontos 

eleme a beruházásnak a Kőszeg állomá-

son tervezett átalakítás. Ennek lényege, 

hogy az állomáshoz közlekedő autóbusz-

járatok a felvételi épületet megkerülve 

fordulnak vissza, és eközben utasaik a 

tervezett I. vágány mellett létesített kö-

zös peronon szállnak át a motorvonatok-

ra. Ezzel a közvetlen átszállással az uta-

sok számára a lehető legkényelmesebbé 

tehető az utazási mód váltása. A felvételi 

épület mellett ezen túlmenően nagy mé-

retű kerékpártároló is épül, a jelenlegi au-

tóbusz-forduló útpályáján személygép-

kocsi-parkolóhelyek létesülnek, továbbá 

megújulnak a gyalogos- és zöldfelületek 

is. Mindez az átalakítás illeszkedni fog a 

Kőszeg város megbízásából készülő, az ál-

lomás tágabb környezetét magában fog-

laló fejlesztési tervekhez is. Ehhez az áb-

rán is látható megoldáshoz az állomás I. 

és II. vágányát a hozzá tartozó kitérőkkel 

együtt el kell bontani. Az új I. (meglévő III.) 

vágányra immár a kitérő egyenes irányá-

ban és a módosított bejárati ív geometri-

ának köszönhetően 60 km/h sebességgel 

járhatnak be a vonatok.

Az üzemeltető az utaskomfort növelése 

mellett jelentős karbantartási erőforrás-

megtakarítást is remél a hézag nélküli 

vágány kialakításától. A vonalszakaszon 

óránkénti ütemben egy ikermotorkocsi 

teljesít szolgálatot. Ennek ellenére a sín-

végek elverődése rendszeres síncserét 

tesz szükségessé, ugyanis a 80 km/h en-

gedélyezett sebességű pályán a feszes 

(háromperces) kőszegi fordulóidő nem 

teszi lehetővé a lassújelek kitűzését. Az 

üzemeltetési költségek csökkentését hi-

vatott szolgálni továbbá a LED-alapú 

térvilágítás, valamint a kihasználatlan 

magasépítmények bontása is.

A mellékvonal fejlesztése egy későb-

bi ütemben tovább folytatódna, ugyanis 

Gyöngyösfalunál vonatkeresztezést lehe-

tővé tevő kisállomás kerülne kialakításra, a 

harmincperces ütemes menetrend kialakí-

tása érdekében. Távlatban lehetőség van 

a vonal villamosítására, illetve Ausztria fe-

lé történő meghosszabbítására is, bár ezek 

megvalósítása jelenleg nincs napirenden.

A tervezés során a meglévő és új szak-

mai kapcsolatok egyaránt elősegítették 

a projekt előrehaladását. A GYSEV (pro-

jektvezetés és üzemeltetés) értelemsze-

rűen, de az érintettek mindegyike, külö-

nösen a KTI helyi szervezete magáénak 

érezte a térség fejlesztésének segítését, 

ami a tervező számára is gördülékenyeb-

bé tette a munkát.

 kőrösi Gábor, Bokory Gábor

A mai magyarországi vasúthálózat 18. sz., 17,1 km hosszú vonalán az első szerelvények 

1883. augusztus elején gördültek végig. A vasútvonalat a Kőszeg–Szombathelyi HÉV 

társaság építette és a Déli Vasút kezelte, a vonal igazgatóságának székhelye Kőszegen 

volt. A teljes szakaszon kezdetben mindössze két megállóhelyet létesítettek, az ekkor-

tájt közlekedő vegyesvonatok menetideje 46 perc volt. 1908 novemberében megépült 

a vonal folytatása is, Sopron–Kőszeg között; ezt a szakaszt azonban később az új állam-

határok három részre osztották. Az üzletkezelést 1911-ben vette át a MÁV, melyet köve-

tően a vonalat átépítették; növelték a tengelyterhelést, és új megállóhelyeket létesítet-

tek (a második világháború kitörése előtt ezek száma már hatra emelkedett). A kőszegi 

határátmenetnél a vasúti forgalom (előbb a személy-, majd a teher is) 1960. szeptem-

ber 1-jén szűnt meg teljesen; később Kőszeg állomás és a határ között a síneket is fel-

szedték. A megmaradó vasútvonalat 2011 decembere óta üzemelteti a GYSEV.

Kőrösi Gábor
irodaigazgató

Unitef-83 Zrt. 

Út- és Vasúttervező Iroda

E-mail: korosig@unitef.hu

Bokory Gábor
felelős tervező

Unitef-83 Zrt. 

E-mail: bokoryg@unitef.hu

1. ábra Közös vasúti-autóbusz peron Kőszeg állomáson (tervrészlet)
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Az új, betonból készült termékek megol-

dást kínálnak a hamarosan betiltásra ke-

rülő telített talpfák kiváltására, ezzel is 

hozzájárulva környezetünk védelméhez.

A jelenleg érvényes szabványok és előírások 

figyelembevételével megtervezett termé-

kek, az alkalmazott magasabb betonszilárd-

ság és a feszített technológia megnöveli a 

betonaljak és ezáltal a vasúti pálya élettar-

tamát. Az új betonaljak kielégítik az OVSZ 

I.-ben előírt műszaki feltételeket. A legfőbb 

műszaki paraméterek a következők:

•	 Tengelyterhelés:	125	kN

•	 Sebesség:	60	km/h

•	 Nyomtáv:	760	mm

•	 Betonalj	súlya:	106	kg

•	 Síndőlés:	1:20

•	 Alkalmazható	síntípusok:	„i”/	„c”/	MÁV48

Az új termék lehetőséget biztosít az ívek-

ben alkalmazandó nyombővítésre is.  

A betonalj egyaránt rendelhető a hagyo-

mányos nyílt lemezes és az új, rugalmas 

leerősítéssel is.

Az új betonalj rendelkezik a jogszabályok-

ban előírt, KTI által kiadott DeBo tanúsí-

tással. Jelenleg a Magyar Államvasutak 

(MÁV) kezelésében lévő balatonfenyvesi 

kisvasút (2. kép) felújítási munkálataihoz, 

valamint a budapesti Gyermekvasúthoz 

is ezekből a korszerű betonaljakból szál-

lítunk. Reményeink szerint az ország-

ban számos magánkézben lévő kisvasúti 

pálya felújításához is hozzájárulhatunk 

ezekkel a betonaljakkal.

A kisvasúti pályahálózaton jelenleg alkal-

mazott kitérők felújításánál használható 

betonaljak is tervezés alatt vannak. Ezek 

beépítésével megvalósulhat a homogén 

betonaljas hálózat.

 sziklai zoltán–Mészáros Gábor

a magyar és a nemzetközi piaci igényekre reagálva a lábatlani 
Vasbetonipari zrt. kifejlesztette a keskeny nyomtávú vonalakra 
alkalmazható kisvasúti betonaljak új generációját. a termékfej-
lesztés eredményeként létrejött feszített huzalos kisvasúti alj 
(1. kép) alkalmas többféle felépítmény fogadására, ezzel lehe-
tővé téve a különböző síntípussal szerelt kisvasúti hálózatok-
ban történő alkalmazását.

Termékfejlesztés lábatlanon

Feszített huzalos 
kisvasúti betonaljak
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Zúzottköves projektek esetén a sínleerő-

sítés csavar-dübel kombinációja különle-

ges szerepet játszik a terhelés elosztásá-

nál a betonaljban. Az új generáció alakja 

és anyaga a keresztirányú erők csökke-

nését eredményezi a betonaljban. Ezzel 

kíméli a betonaljat és a felépítményt, és 

tartósan csökkenti a teljes infrastruktúra 

élettartamköltségét.

W-rendszer – univerzális megoldás 
zúzottkő ágyazatú felépítményekre
A világon leggyakrabban használt fel-

építmény a zúzottkő ágyazatú, betonal-

jas szerkezet. A W sínleerősítési rendszer 

egyik fejlesztőjeként a Vossloh számos 

sínrögzítési megoldást kínál zúzottkő 

ágyazatú felépítményekhez. A W-rend-

szerek családja így például alkalmas nagy 

sebességű, nagy terhelésű és városi vas-

útvonalakra. Egy W-rendszer (1. ábra) ál-

talában öt összetevőből áll:

•	 Két	szorítókengyel	 (Skl),	amelyeknek	

nagy rugalmasságú, egymástól füg-

getlenül működő rugókarjai a sínszálat 

tartósan leszorítják. A középső hurok 

kiegészítő billenésvédelemként szol-

gál, és megakadályozza a rugókarok 

plasztikus deformálódását.

•	 Nagy	rugalmasságú	elasztomer-közbe-

tét cellentic anyagból, amely felfogja a 

függőleges erőket, és ezzel biztosítja a 

stabil sínlehajlást. Ehhez jön még a rez-

gések csökkentése és a testhang mini-

malizálása.

•	 Két	szögelem	gondoskodik	a	biztonsá-

gos nyomtávvezetésről.

•	 Két	aljcsavar,	valamint

•	 két	csavardübel	műanyagból,	amelyek	

az aljba kerülnek: a hightech anyagból 

készült, kiváló minőségű dübelek szél-

sőségesen terhelhetők és gazdaságo-

sak. A laterális erőket és ezzel a beton-

alj terhelését igazolhatóan csökkentik. 

A W-rendszerek fontos gazdasági elő-

nyökkel rendelkeznek. Minden rend-

szerelem előszerelhetősége a betonalj 

gyártójánál biztosítja a könnyű és gyors 

beépítést a sínrendszerbe. A sín hegesz-

téséhez nem szükséges leerősítési elem 

eltávolítása az aljról; a sín feszültségki-

egyenlítése a csavarok egyszerű fellazí-

tásával biztosítható. Síncsere esetén ele-

gendő a szorítókengyelt egyszerűen az 

előszerelési helyzetbe visszatolni.

Rendszer-modularitás: rugalmas 
illeszthetőség a különböző pálya-
paraméterekhez
A Vossloh sínleerősítő rendszereinek to-

vábbi előnye azok moduláris felépítése. 

Ezzel az adott projekthez specifikusan il-

leszthetők, ha az egyes részszakaszokon 

például különleges merevségek vagy 

speciális rezgéskövetelmények kerül-

nek meghatározásra. Az egyes elemek 

együttműködését mindig pontosan a 

követelményekhez igazítják. Ezenkívül 

lehetséges még az egyedi helyi adottsá-

gokhoz tartozó rugalmas alkalmazkodás. 

A rendszerek lehetővé teszik a ±10 mm-

es nyomtáv- és akár 30 mm-es magasság-

állítást. Végső soron az egyes rendszer-

elemek egyszerű cseréje – anélkül, hogy 

a teljes rendszert cserélni kellene – kifize-

a Vossloh mérnökei folyamatosan dolgoznak a vasútvonalak élet-
tartamának növelését szolgáló innovatív és intelligens megoldá-
sokon. ezért tervezik a sínleerősítési rendszerek különféle elemeit 
úgy, hogy azok egyrészt ne tegyék szükségessé a karbantartást, 
másrészt egyszerűsítsék a beépítést, illetve a beállítást. 

innovatív sínleerősítési megoldások zúzottkő ágyazatú felépítményekre

Új generációs dübel

1. ábra Több mint félmilliárd sínleerősítés készült a 

világon a W 14 rendszerrel, ez 80 ezer km 

vágányhossznak felel meg, ami egy vonalként 

kétszer kerülné meg a Földet (Forrás: Vossloh)

2. ábra A rendszer elemeinek optimalizált 

együttműködése nagyban hozzájárul annak 

nagyfokú gazdaságosságához, és gondoskodik 

a hosszú élettartamról 

(Forrás: Vossloh)  
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tődik a feltételek jövőbeli változása ese-

tén is, ezzel a beruházás értékállóságát is 

hosszabb távon biztosítva.

Optimalizált geometria a kedve-
zőbb terheléselosztás céljából
A csavar-dübel kombináció a legfontosabb 

összeköttetés a szorítókengyel és a beton-

alj között (2. ábra). Ehhez egy csavardübelt 

betonoznak az aljba; a szorítókengyelen 

és szögvezető elemen keresztül a dübelbe 

hajtott csavar rögzíti a sínleerősítést – és 

ezzel sínt – erőzáró módon, a betonaljon. 

Ezzel válik egy olyan egyszerű műanyag 

elem, mint a dübel, jelentős műszaki ter-

mékké, amely a szükséges terheléselosz-

tásról gondoskodik a betonaljban.

A betonaljak esetében általánosságban 

több mint negyvenéves vágányélettar-

tamból indulunk ki. Éppen ezért fontos 

azon tényezők minimalizálása, amelyek a 

betonalj élettartamára negatívan hatnak, 

és ezzel az életciklusköltségeket növelik. 

Az új generációs dübel Sdü NG/aljcsavar 

Ss NG esetében, amelyben az NG „New 

Generation”-t, új generációt jelöli, egyér-

telmű cél az ébredő erők kedvezőbb elve-

zetése a betonaljban.

Ezt az előnyösebb geometria teszi lehe-

tővé. A csavar és a dübel menetoldala-

inak kapcsolódása itt a hossztengelyre 

vetítve 90°-os szögben került kialakítás-

ra, ezzel az erők elsősorban függőlege-

sen hatnak a betonaljban, csökkentve az 

oldalirányú erőket (3. ábra). Kihúzási vizs-

gálat igazolta, hogy az új dübel nemcsak 

a 60 kN megkövetelt terhelésnek áll ellen, 

hanem akár 150 kN-ig terhelhető.

A vizsgálatok egyidejűleg igazolták a ke-

resztirányú erők csökkenését a betonalj-

ban, mind a szorítókengyel szerelésekor, 

mind a szimulált üzem során. Ez az üze-

meltetők számára annyiban lehet ked-

vező, hogy mindkettő csökkenti az aljak 

fenntartási feladatait.

Új anyagjellemzők
A dübel (Sdü NG) anyagának tekinteté-

ben is új utakat járt a Vossloh, és végül 

a polioximetilén – röviden POM – mel-

lett döntött. Ez egy robusztus műanyag, 

amely kopásnak kitett ipari felhasználá-

sok során, mint például csapágyak vagy 

rotációs mozgások, de egészségügyi ter-

mékek esetében is, mint az inhalációs ké-

szülékek, sikeresen bizonyított (4. ábra). 

Az anyag víztaszító jellemzője ezenfelül 

gondoskodik arról, hogy a dübel ne ve-

gyen fel nedvességet – ez előnyt jelent-

het infrastruktúra-projektek esetében a 

magas páratartalommal rendelkező or-

szágokban, alagútprojekteknél és rak-

tározásnál. Ezenkívül az új anyag gyár-

tásához jelentősen kevesebb energia 

szükséges, és ezzel kevesebb szén-dioxid 

szabadul fel. A kedvező ökológiai láb-

nyom érvényes az új csavarra is, az erő-

forrásokat kímélő kialakításának köszön-

hetően. Az Ss NG új csavarorsómagjának 

geometriája lefelé kúposan megy össze, 

ezzel emelve a dübel üregtérfogatát. Ez 

segíthet a szennyeződések esetleges be-

jutása esetén.

Jelenleg a műszaki megfelelőségi 
eljárás folyik
Többek között a németországi engedé-

lyezése után, az új csavar-dübel kombi-

nációt a W 14 rendszerrel jelenleg Ma-

gyarországon a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem vizsgál-

ja, hogy a 2020-ig a nagyvasút területén 

tervezett projektek során (kb. 400 ezer 

betonalj felszerelésével) az alkalmazha-

tósága lehetővé váljon. A megfeleltetés 

jelentőséggel bírhat a Budapest–Belgrád 

nagy sebességű vasúti projekt esetében 

is, amelynek befejezése 2023-ig várha-

tó. A mintegy 350 km vonalhosszon több 

mint 500 ezer darab betonalj épül be.

A Vossloh 1980 óta elkötelezett a magyar 

piaccal kapcsolatban, és a hagyományos 

vasúti vonalak mellett a városi vasút terü-

letén is ellátja megrendelőit. Megjegyez-

zük, hogy számunkra fontos referenciát 

jelentenek a budapesti metróvonalak is.

 artur Wroblewski

Artur Wroblewski
értékesítési igazgató, 

Kelet-Európa

Vossloh Fastening 

Systems GmbH

artur.wroblewski@vossloh.com

3. ábra: A 90 fokos koncepció gondoskodik a 

hosszirányú terhelés átadásáról a betonaljban. 

A felső részen az axiálisan ható erők kizárólag 

hosszirányba adódnak át. Így szinte nem is ébrednek 

tangenciális erők. Az alsó rész menetgeometriájának 

köszönhetően itt csak nagyon csekély tangenciális 

erők jelentkeznek (Forrás: Vossloh) 

4. ábra:  (Forrás: Vossloh): 

Az átgondolt kialakítást 

mélyen elhelyezkedő 

elfordulásgátlás (1), 

kúposan összefutó 

csavarorsómag (2) és az 

optimalizált dübelkorona 

(3) jellemzi. A pontos 

csavarvezetés kizárja a 

csavar megszorulását.
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az optikai kábellel előretelepített mikrocsövek használata a vasúti környezetben

Részvételünk a közlekedésfejlesztésben

Cégünk, az Exim Kábel Kft. immáron több mint tíz éve forgalmaz vasúti és táv köz lés-
tech ni kai anyagokat, optikai kábeleket, csöveket és egyéb passzív hálózati termékeket. 
A mikro- vagy minicsövek és ezek kiegészítőinek forgalmazásával cégünk már régóta 
foglalkozik. Az ezekben a termékekben lévő potenciált mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a környező országokban és Magyarországon már számtalan projekt készült ezek-
nek a termékeknek a felhasználásával. A legnagyobb előnyük a hagyományos techno-
lógiával szemben a kis méret, a kedvező telepítési költség, valamint hogy kizárólag az 
általunk forgalmazott mini-, illetve mikrocső és csőköteg kábellel előre telepített verzi-
óban is rendelhető, ezáltal növelve a gyors, megbízható és költséghatékony megren-
delési-telepítési folyamatot. 
A mini-mikro csövek mérettől függetlenül számtalan verzióban rendelhetők, példá-
ul single vagy akár több csőből álló csőkötegek formájában is. A direkt földbe fektet-
hető csövek falvastagsága kellő védelmet biztosít a kábelnek a mechanikai behatá-
sokkal szemben.  A csőkötegek esetén a külső réteg kizárólag a csövek rendezésére 
szolgál, ugyanis a tényleges védelmet a belső csövek adják. A csövek toldásához, 
illetve végzárásához külön speciális szerszám nem szükséges. Az eszközökben lévő 
karmok úgy vannak kialakítva, hogy megfelelően biztosítsák a csőtoldó csatlako-
zást. A fent említett előnyöket természetesen nemcsak a hagyományos FTTH (Fiber 
To The Home) közegben tudjuk kihasználni, hanem a vasút mentén a nagy távolsá-
gokat behálózó optikai rendszer esetében is. Az optikai kábelek, akár előtelepített, 
akár utólag befújt verzióról beszélünk, lehetnek 2F–288F szálasak is. 

Kovács Zsolt 
Exim Kábel Kft.
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A villamos-infrastruktúra beruházásai so-

rán a vasúti pálya mellett az áramellátási, 

jelző- és váltóállító berendezések eszköz-

rendszerében is figyelmet érdemlő fej-

lesztések történtek. Alapvető célként fo-

galmazódik meg a forgalomlebonyolítás 

feltételeinek biztosítása mellett a szolgál-

tatási színvonal növelése. Ennek kereté-

ben elsősorban az utaskomfort növelését 

és az utazási idők csökkentését kívánjuk 

érvényesíteni.

A villamosvasúti pályaépítések a meg-

lévő szakaszok rekonstrukciója mellett 

új vonalszakaszok építését is tartalmaz-

ták. A felújítások során a teljeskörűségre 

törekedtünk, a korszerű, zaj- és rezgés-

csillapított pályafelépítmények mellett a 

megállóhelyi peronok korszerűsítése is 

megtörtént, alkalmazkodva a korszerű, 

alacsonypadlós járművek egyre szélesebb 

körű forgalomba állításához, a peronok 

akadálymentesítésével, taktilis sávok alkal-

mazásával, illetve a mai kornak megfelelő 

peronok és utastájékoztató berendezé-

sek beépítésével. A Futár utastájékoztató 

és járműkövető rendszer mára már közel 

százszázalékos megbízhatósággal tájé-

koztatja a szolgáltatást igénybe vevőket 

a várható járműérkezésekről, illetve kivá-

ló támogatást nyújt a forgalomszervezést 

végző személyzetnek is.

A rekonstrukciók közül kiemelt szere-

pet kaptak az uniós forrásból megvaló-

sított infrastruktúra-fejlesztések. Az 1-es 

és 3-as villamosvonalak felújítása 2015–

2017 között nagyrészt megtörtént, az 

1-esen az építési hiányosságokkal har-

minc éve megvalósított nagypaneles 

felépítményt kiváltottuk korszerű, rugal-

mas alátámasztású pályaszerkezetekre.  

A projekt megvalósulása során a Vörösvári 

úton, a Kőrösi Csoma úton, valamint új 

vonalszakasz építésének keretében a 

Szerémi–Hengermalom úton füves bur-

kolatú vágány létesült, amely gyökérzó-

nás öntözési rendszer segítségével egész 

évben zölden tartja a füvet. A jelenleg 

folyó továbbépítési munka során az Ete-

le úton is nagyrészt füves burkolatú pá-

lya létesül. A fűburkolatú vágányokkal 

kapcsolatos üzemeltetési tapasztalata-

ink általában kedvezőek. A fenntartásra 

szerződést kötöttünk a Főkert Zrt.-vel, a 

rendszeres nyírás, tápanyagpótlás és az 

öntözőrendszer karbantartása biztosít-

ja a legszárazabb nyári időszakban is a 

zöld megjelenést. Problémát jelent a köz-

úti gépjárművek ráfutása, a károsodás 

nemcsak a fűburkolatot, hanem a sokkal 

drágább öntözőrendszert is érinti. Újabb 

problémaként jelent meg, hogy a jármű-

vek által fékezéskor alkalmazott homok 

a fű közé bekerülve megkeményedett 

az utóbbi évtizedben az 
európai Unió irányelveivel 
megegyezően a hazai kötöttpá-
lyás közlekedési fejlesztések 
kiemelt szerepet kaptak. ennek meg-
felelően a városi vasúti közlekedés is 
jelentős támogatásban részesül. Budapes-
ten olyan, a villamosközlekedést érintő pro-
jektek, beruházások történtek és történnek, 
amelyek előkészítése, megvalósítása során a leg-
korszerűbb technológiák alkalmazására törekedtünk. 

a BKv fejlesztései a villamosközlekedés területén

infrastruktúra-beruházások

1. kép
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talajréteget képez, így a talaj egyre ma-

gasabbra kerülve már megközelítette a 

járművek űrszelvényét, így a gyeptéglák 

cseréje már két év után időszerűvé vált.

A budai fonódó villamoshálózat meg-

valósítása során elsősorban burkolt vá-

gányhálózat létesült, korszerű, zaj- és 

rezgéscsillapított felépítménnyel. A meg-

valósítás során alkalmaztunk nagypa-

neles technológiát is, amelyet a precíz 

gyártással, megfelelő alépítményi előké-

szítéssel továbbra is alkalmasnak tartunk 

a közút által is járt villamospályák felépít-

ményi megoldásaként.

Legnagyobb forgalmú vil la mos vo na la in-

kon saját beruházási forrásainkból is jelen-

tős rekonstrukciós munkákat végeztünk. 

A Bartók Béla út Szent Gellért tér–Mó-

ricz Zsigmond körtér közötti, kiemelt for-

galmú szakaszának, valamint Újpesten a 

Görgey Artúr útnak a felújítása 2016-ban 

megtörtént. Kiemelten kezeljük az Euró-

pában is egyedülálló forgalmat bonyolító 

4-es-6-os vonalát, ahol a járműterhelés és 

a sűrű forgalom hatására a pálya élettar-

tama lényegesen kevesebb, mint az álta-

lános, normál terhelésű vonalakon. Első 

lépésként a Jászai Mari tér–Oktogon kö-

zötti szakasz felújítását végeztük el 2016-

ban, majd ebben az évben az Oktogon–

József utca közötti pályahálózat felújítása 

történt meg. A folytatás elengedhetetlen, 

az Üllői út–Petőfi híd budai hídfő, illetve a 

Török utca–Széll Kálmán tér közötti szaka-

szok műszaki állapota alapján a felújítást a 

jövő évben el kell végezni.

A felsoroltakon kívül még számos, kisebb 

szakaszt érintő felújítást végeztünk pálya-

hálózatunkon. Jelenleg fontos szerepet kap 

a további járműbeszerzésekhez kapcsoló-

dóan azoknak a vonalaknak a rendbetéte-

le, melyeken a CAF villamosok közlekedé-

se tervezett. Ez egyrészt az 50-es vonalát 

érinti, ahol a nyitott, zúzottköves vágányok 

felépítménycseréje, valamint a kitérők re-

konstrukciója szükséges a pályahibákra 

érzékeny járművek forgalomba állítását 

megelőzően. Ugyancsak tervezett a CAF 

járművek üzembe állítása az 56-os vonalán, 

itt is hasonló beavatkozásokat kell elvégez-

ni. Mindkét vonalon az áramellátási hálózat 

is megerősítésre szorul. Fontos feladat még 

a fogaskerekű fogasrúdjainak és pályasínjé-

nek cseréje és szabályozása, amely tekintve 

a különleges körülményeket, a fogaslécet 

és a lejtviszonyokat, egyedi megoldásokkal 

valósítható meg. Vasúti műtárgyaink közül 

2017-ben jelentős munka volt a hűvösvöl-

gyi támfal felújítása, ahol részben 3,5, rész-

ben 6 méter magas, 115 éves támfal mellett 

halad a nyomvonal az Ördög-árok mellett 

(1. kép). Előregyártott vasbeton elemek al-

kalmazásával a munka két hónap alatt elké-

szült, újabb nyolcvan-száz évre biztosítva a 

forgalom fenntarthatóságát. Ugyancsak fo-

lyamatos feladatot jelent a szabályozatlan 

medrű Hosszúréti-patak melletti töltés ke-

zelése, ahol az egyre gyakoribb villámáradá-

sok a forgalmat veszélyeztető alámosásokat 

okoztak. A gabionos megtámasztás mellett 

Reno matracos vízzárást is alkalmaztunk a 

szakaszos töltésmegerősítések során.

Az áramátalakítók berendezéseinek kö-

rében kiemelném az egy központú táv-

vezérlő rendszer megvalósítását. Az ed-

digiekben a hálózat kapcsolása, kezelése 

három önálló központból történt, jelenleg 

már a teljes vonalhálózat kezelése egy köz-

pontból, a Vaskapu utcából valósul meg. 

A megoldás újszerűsége, hogy a hagyo-

mányos vonalas átviteli hálózatot GSM-

alapú, kétszolgáltatós rendszerrel váltot-

tuk ki, amely a beüzemelés óta hibátlanul 

működik a 38 áramátalakító távvezérlésé-

nek kezelésében. Jelző- és váltóállító be-

rendezéseink felújítása során egyre több 

helyszínen áttértünk a LED-es optikák al-

kalmazására. A váltófűtések felügyeletére 

online sms-küldő állapotfigyelést állítot-

tunk üzembe. A forgalmi események kiér-

tékelésének elősegítése érdekében egyre 

több végállomáson alkalmazunk kamerás 

megfigyelést és képrögzítést.

A pályafelépítmények fejlesztéseiből ki-

emelném a közúti útátjárók esetében al-

kalmazott EasySlab (2. kép), illetve az Ak-

na utcai, nagy közúti terhelésű átjárónál 

alkalmazott Bodan elemekből (3. kép) 

épült megoldást. 

Kiemelt figyelmet érdemel a nagypane-

les technológia továbbfejlesztéseként két 

helyszínen is megvalósított tömbsínes, 

Gyerkó József
villamos infrastruktúra 

főmérnök

BKV Zrt.

gyerkoj@bkv.hu

2. kép

3. kép
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sínkörülöntéses felépítmény (4a és 4b kép), 

amelyet először Pesterzsébeten, a Vörös-

marty utca egyvágányú szakaszán, majd a 

Kolozsvár utca kétvágányú hálózatán épí-

tettünk meg kísérleti jelleggel. A vágányhá-

lózathoz közeli épületekben kiemelkedő, 20 

dB-t meghaladó zaj- és kilencven százalé-

kot meghaladó rezgéscsillapítást értünk el.

Egyre nagyobb igényként jelentkezik a vil-

lamosok által keltett zajok, elsősorban a 

csikorgás minimalizálása. A főváros lakó-

környezeteiben, különösen a kisebb suga-

rú ívekben ezért évről évre újabb telepített 

sínkenő berendezéseket üzemelünk be. 

Keressük a legalkalmasabb kenőanyagot, 

amely a sínkopás és zajcsillapítás tekinte-

tében megfelelő, ugyanakkor minimálisra 

csökkenti a járművek megcsúszását. A kü-

lönböző kenőanyagokkal végzett kísérle-

tek kiértékelése folyamatban van.

A műszaki állapotok megőrzése, a sínek 

élettartamának meghosszabbítása szem-

pontjából kiemelkedő eredménynek szá-

mít a síncsiszoló berendezés üzembe ál-

lítása. A sínfejen keletkező repedések, 

kopások eltávolítása az élettartamot leg-

alább húsz százalékkal megnöveli, a sínhi-

bák miatti javítási igények száma is csök-

kenő tendenciát mutat.

Végül, de nem utolsósorban említést kell 

tennünk a mérővillamos (5. kép) üzembe 

állításáról. A Ganz ICS járműre szerelt dina-

mikus mérőrendszer a pálya üzemszerű ter-

helése mellett ad értékes információkat a 

különböző pályahibákról. Az irányhibák, a 

hullámos kopás, a függőleges és vízszintes 

többletterhelések megjelenítése, kiértéke-

lése jelentős segítséget nyújt a beavatkozá-

sok, beruházások tervezésében. A határér-

tékek meghatározásának finomítása csak 

számos mérést követően végezhető el, je-

lenleg már három adatsorral rendelkezünk 

a teljes hálózatra vonatkozóan. A későb-

biekben detektálható lesz az állapotrom-

lás tendenciája is. A mérővillamos újabb 

fejlesztésének eredményeként alkalmas a 

felsővezeték-hálózat vizsgálatára. A mun-

kavezeték-geometria, az áramfelvétel, a fe-

szültségingadozások, az áramszedőre ható 

erők mérése és a termográfia alkalmazása 

lehetőséget nyújt a hálózat teljes körű vizs-

gálatára. A hibahelyek azonosítását GPS-

koordináták és kamerás felvételek teszik le-

hetővé. A továbbfejlesztés során következő 

ütemben a lézeres pályaszkennelés nyújt 

információkat a vágánygeometriáról, majd 

a sínkopásról. A kinyert adatokat végül a 

nagyvasút által alkalmazott Páter kiértéke-

lő rendszer adaptálásával tervezzük feldol-

gozni (1. ábra).

 Gyerkó József

4a. kép 4b. kép

5. kép

1. ábra
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A járműműszaki terület fejlesztései 
A Fővárosi Önkormányzat kiemelt közle-

kedésfejlesztési projektjeinek részeként 

európai uniós források felhasználásával 

a közelmúltban új villamosok beszerzé-

sére és egy villamoskocsiszín teljes körű 

újjáépítésére is sor került. A villamos-köz-

beszerzés nyertes ajánlattevője a spanyol 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 

S.A. (CAF) járműgyártó vállalat lett, aminek 

eredményeképpen ez idáig 35 db Urbos 

3 típusú 5 részes, valamint 12 db Urbos 3 

típusú 9 részes villamos került megren-

delésre, gyártásra és ütemezett leszállí-

tásra. A szállítási szerződés szerinti felté-

teles mennyiségből 2017. év végén a BKK 

Zrt. újabb 26 db villamost hívott le (21 db 

rövid és 5 db hosszú villamost), melyek 

szállítása és forgalomba állítása terv sze-

rint 2019 őszétől kezdődően, 2020 őszé-

ig fog megtörténni. A BKK Zrt. és a CAF 

S.A. között megkötött vállalkozással ve-

gyes szállítási szerződésbe foglaltak sze-

rint ezenfelül lehetőség van még további 

villamosok megrendelésére is. 2021 má-

jusáig összesen maximum 51 db villamos 

megrendelése lehetséges (a járműbeszer-

zéshez szükséges pénzügyi források ren-

delkezésre állása esetén) azzal a kikötés-

sel, hogy az egy megrendelés keretében 

lehívható mennyiség legalább 15 db jár-

mű kell legyen, mely megrendelésben az 

azonos járműhosszú mennyiségnek mini-

mum 5 db-nak kell lennie. 2020 őszére az 

alacsonypadlós, korszerű, légkondicionált 

járműállományunk (a CAF és Combino vil-

lamosok) darabszáma már át fogja lépni a 

100 db-ot (73 db CAF + 40 db Combino), 

melyeket a villamosvonal-hálózat ge-

rincvonalain üzemeltetve egyre több 

villamosvonalunkon tudjuk biztosítani az 

esélyegyenlőségi elvárásokat teljesítő ala-

csonypadlós szolgáltatást.  

A rövid, ötmodulos változat 34,1 m hosz-

szú, melyen oldalanként 4 db kétszárnyú 

ajtó szolgálja az utascserét. A szállítható 

utaskapacitása 202 fő, melybe beletartozik 

a 2 db kerekesszékes, biztonsági övvel el-

látott hely, illetve a 46 db ülőhely is. Három 

forgóvázából kettő hajtott. Minden hajtott 

kerékhez egy független meghajtó motor 

tartozik, egyenként 70 kW teljesítménnyel. 

A motorok háromfázisú, 400 V-os kivitelű-

ek. Ezek a járművek jelenleg a 3-as vona-

lon, valamint a budai fonódó hálózaton, 

a 17-es és 19-es vonalakon közlekednek.  

A hosszú, kilencmodulos változat 55,9 m-es 

hosszal, oldalanként 7 db kétszárnyú ajtó-

val, 347 fős befogadóképességgel rendel-

kezik (6. kép). Ez a villamos jelenleg a világ 

leghosszabb száz százalékban alacsony-

padlós, egyterű villamosa. A 81 db ülőhely 

mellett ez a villamos is 2 db mozgássérül-

tek szállítására kialakított hellyel rendel-

kezik. Öt forgóvázából három hajtott. Az 

üzemeltetett 12 db-os flotta jelenleg az 

1-es vonalon szállítja az utasokat. 

A 2017. év végén megrendelt rövid villa-

mosok terv szerint az 50-es és az 56-os 

vonalakon fognak forgalomba állni, míg a 

hosszú villamosok a Kelenföldi pályaudva-

rig meghosszabbításra kerülő 1-es vonal 

CAF járműállományát bővítik.

A villamosokat a projekt támogatási 

szerződésére tekintettel a BKK Zrt. vá-

sárolta a CAF cégtől, így azok a BKK Zrt. 

tulajdonába kerültek, azonban a szállí-

tótól történő átvételükkel egyidejűleg 

azokat a tulajdonos átadta a BKV Zrt. 

részére üzemeltetésre, a BKK és a BKV 

között kötött üzemeltetési szerződés 

alapján. Az új villamosok fenntartását 

(karbantartását és hibajavítását) viszont 

a szállítási szerződés szerint az utolsó-

ként leszállított villamos átadásától szá-

mított három évig a CAF cég végzi. Az el-

ső szállítási ütemben megérkezett 37 db 

villamos jótállása 2019 májusában jár le, 

míg az opciós mennyiségből lehívott el-

ső 10 db villamosé 2019. év végén. A vil-

Radócz Csaba 
villamos járműműszaki 

főmérnök

BKV Zrt.

RadoczCs@bkv.hu

6. kép
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lamosok fenntartási tevékenységének 

teljes körű átvételére a felkészülést már 

megkezdtük. Ennek első lépéseként a 

betanulás, begyakorlás érdekében be-

kapcsolódtunk az új villamosok karban-

tartási feladatainak elvégzésébe. Így 

ugyanis a CAF villamosok fenntartásá-

nak teljes körű BKV-átvételi időpontjá-

ban már rendelkezésre fog állni a meg-

felelő járműismerettel és szaktudással, 

valamint a villamosok karbantartásának 

gyakorlati tapasztalataival rendelkező 

műszaki személyzet. Ennek szabályozott 

keretek közötti végrehajtására a CAF és a 

BKV a villamosok hibamegelőző, ciklikus 

karbantartási tevékenységének elvég-

zésére szerződést kötött, amely alapján 

2016 májusától a CAF cég szakemberei-

nek irányításával, szakmai felügyeletével 

a BKV munkavállalói végzik a villamosok 

karbantartását. A hibakeresési, a javí-

tási és egyéb munkákat azonban a CAF 

végzi továbbra is, saját hatáskörben. Ez 

mindkét fél számára előnyös, mivel így a 

felelősségi kérdések is egyértelműen el-

határolhatók. A villamosok elvárt szintű 

rendelkezésre állásáért (a villamosok el-

várt mennyiségű forgalomba adásáért – 

91%-os kocsikiadás) a CAF cég felel. Ezen 

túl a CAF villamosok 2019 II. félévétől sa-

ját hatáskörben elvégzendő karbantar-

tási feladataira való felkészülés jegyé-

ben megkezdtük az ezekhez szükséges 

anyag- és alkatrészellátás és javítás ér-

dekében való felkészülést, az ehhez kap-

csolódó szerződéskötések kezdemé-

nyezésével. Ennek első lépéseként az 

üzemeltetéshez szükséges anyagok, al-

katrészek beszerzésére 45 db szállítási, 

valamint 22 db javítási szerződés meg-

kötését indítottuk el, melyek közbeszer-

zési eljárásai megkezdődtek, folyamat-

ban vannak.

A CAF villamosok az előzetes elvárások-

nak megfelelően üzemelnek, az eddigi 

üzemeltetési tapasztalatok alapján a BKV 

üzemviszonyai között megfelelőnek bi-

zonyulnak. A járműveknek olyan műsza-

ki problémájuk nem volt, ami a járművek 

tartós leállítását, forgalomból való kiesé-

sét eredményezte volna. A jármű gyár-

tójának szakembereivel napi kapcsolat-

ban állunk, az együttműködés korrekt 

és eredményes. Ennek is köszönhetően 

a rövid villamosok éves átlagos futástel-

jesítménye 70 ezer km körül van, míg a 

hosszú villamosoké megközelíti a 100 

ezer km-t, amivel ez a villamostípus a vil-

lamosjármű-parkunk legjobban kihasz-

nált, legtöbbet futó típusa. 

A CAF járművek jelenleg a budapes-

ti közösségi közlekedés legkorszerűbb 

eszközei közé tartoznak. Forgalomba 

állításukkal emelkedett a szolgáltatá-

si színvonal, javult annak utasok által 

is érzékelhető minősége. Légkondicio-

nált belső terük, hatalmas ablakaik, ala-

csonypadlós, kényelmesen átjárha-

tó utasterük, korszerű vezetőfülkéjük 

mind az utazóközönség, mind a jármű-

vezetők komfortérzetét növeli. A csen-

des gördülés, a zajterhelés csökkenése 

pozitív hatással van a környezetre is, 

elősegíti egy élhetőbb város megte-

remtését. A járművekre telepített zárt 

láncú kamerarendszer pedig növeli az 

utasok biztonságát, és nagy segítséget 

jelent az esetlegesen bekövetkezett 

események kivizsgálásában is.

7. kép

VÁRosi sínek

8. kép
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A CAF villamosok beérkezésével, forga-

lomba állításával párhuzamosan 2016. 

évben befejeződött a Ganz csuklós villa-

mosok közül a nem használt ICS villamo-

sok forgalomból történő kivonása, így a 

korábbi 103 db-os állomány mára 38 db-

ra csökkent. Ez a járműállomány egyelő-

re nem csökkenthető tovább, mivel van-

nak olyan villamosvonalak, melyeken az 

űrszelvénykorlátok, járműszélességi és 

tengelynyomás-határértékek miatt csak 

ezek a villamosok üzemeltethetők.

A CAF villamosok először a Hungária 

és Száva kocsiszínekben kerültek el-

helyezésre. 2016 májusában azonban 

a villamosfejlesztési projekt részeként 

megkezdődött Budafok kocsiszín teljes 

körű átépítése is. A Budafok kocsiszín át-

építésére vonatkozó kivitelezési szerző-

dés 2016. április 20-án lépett hatályba. 

Ennek megfelelően a kocsiszín kiüríté-

sét követően, 2016. május 20-án Budafok 

kocsiszín területe a BKV Zrt. részéről át-

adásra került a kivitelezőnek (7. kép). Az 

1899-ben épített kocsiszín teljes mér-

tékben elbontásra került (8. kép), és a he-

lyén egy új, a XXI. század elvárásainak 

minden tekintetben megfelelő, fedett 

tárolóvágányokkal rendelkező kocsiszín 

létesült (9. és 10. kép).

A kocsiszín műszaki átadása 2017. de-

cember 31-ig történt meg. Az újjáépí-

tett Budafok kocsiszín használatbavé-

teli engedélyezési eljárása – az eljárás 

megindítására irányuló kérelem illeté-

kes hatósághoz történő benyújtásával 

– pedig 2018. március 8-án kezdődött 

meg, ami alapján a használatbavételi 

engedély április 19-én kiadásra került. 

Április 23-án a BKV Zrt. érintett szakte-

rületei ( járműműszak, forgalom, infra) 

megkezdték a visszaköltözést a kocsi-

színbe. Az utasforgalmi közlekedés, a 

forgalmi járműkiadás pedig május 12-

én indult el. 

A CAF villamosok beszerzése, az el-

végzett, illetve folyamatban lévő inf-

rastruktúra-fejlesztések és Budafok 

kocsiszín rekonstrukciója olyan nagy-

ságrendű fejlesztés a budapesti vil-

lamosüzemeltetést érintően, amire a 

villa mosüzemben évtizedek óta nem 

volt példa. Sikere, eredményessége pe-

dig olyan pozitívum, ami joggal teszi 

büszkévé a projektekben részt vevőket, 

egyidejűleg elégedetté a közösségi köz-

lekedést használókat.

 Radócz Csaba 

9. kép

VÁRosi sínek

10. kép
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A Nemzeti Egységes Kártyarendszer ki-

alakításának részeként tavaly év végén 

vezettük be az elektronikus jegyrend-

szert. Az országosan elsőként kiala-

kított program a helyi közösségi köz-

lekedésben a Nemzeti Elektronikus 

Jegyrendszer pilot projektje, mely a Bel-

ügyminisztérium, Debrecen Város Ön-

kormányzata, illetve az IdomSoft Zrt. tá-

mogatásával valósult meg. 

A projekt megvalósításának legnehezebb 

és legkritikusabb pontja az elvárásoknak 

megfelelő ellenőri készülékek kiválasztá-

sa és beszerzése, valamint a magas kö-

az elmúlt évtizedben debrecen közlekedése egyedülálló módon 
fejlődött, emelve a város közösségi közlekedési színvonalát. több 
olyan, nagy léptékű infrastrukturális fejlesztés, rekonstrukció 
fejeződött be, mely elősegíti a dkV zrt. és a közösségi közlekedés 
versenyképességét. a fenntartható nagyvárosi élet elengedhe-
tetlen pillére a környezetvédelem, az egyszerű, fel hasz ná ló ba rát 
alkalmazások használata és a gyors információcsere,  éppen 
ezért az elmúlt években újabb okosmegoldásokat vezettünk be 
a debreceni közösségi közlekedésben.

virtuális bérlet, valódi utazás! 

elektronikus jegyrendszer 
Debrecenben

VÁRosi sínek
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vetelményű biztonsági előírások és tit-

kosítások teljesítése volt. Ennek ellenére 

rövid idő alatt sikerült az elméleti szintről 

egy kézzelfogható, könnyen kezelhető 

rendszert létrehoznunk – amely megfelel 

a Nemzeti Egységes Kártyarendszer, vala-

mint a Személyszállítási törvény előírása-

inak is –, hiszen az első egyeztetéshez ké-

pest kilenc hónap múlva már októberben 

éles üzemben működtünk.

Az elektronikus jegyrendszer alapját 

az új típusú személyi és diákigazolvá-

nyok adják. Ezek az okmányok már olyan 

csippel vannak ellátva, amelyek utazá-

si azonosítót is tartalmaznak. Ez teszi le-

hetővé azt, hogy az utasok a vásárláskor 

mindössze egy nyugtát kapnak, papírala-

pú bérletet nem. Diákok esetében pedig 

a diákigazolvány az elektronikus bérlet 

alapja, az azonosítást a kártyán elhelye-

zett vonalkód alapján végzi a rendszer.  

Az eddig bevezetett elektronikus jegy-

rendszerekkel szemben nincs szükség 

külön kártyára. A személyi igazolvány-

hoz vagy diákigazolványhoz egyszerűen 

hozzárendeljük az utazási jogosultságot. 

A rendszer működésének lényege, hogy 

az igazolványon található, külön erre a 

célra létrehozott azonosítót olvassuk le, 

és ehhez társítjuk a megvásárolt jegyet, 

bérletet. Az elektronikus igazolvány be-

vezetése indokolttá tette az elektroni-

kus jegyellenőrzés bevezetését is. Az 

utas elektronikus igazolványát egy erre 

a célra kialakított, az ellenőröknél talál-

ható speciális okoseszközhöz (telefon-

hoz) érintve tudja igazolni utazásának 

érvényességét. 

Online jegy- és bérletvásárlás
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhe-

tően tavaly decemberben az online jegy- 

és bérletértékesítés is megkezdődött a 

DKV Zrt. honlapján. Az új típusú szemé-

lyivel és diákigazolvánnyal rendelkező 

utasaink az ország bármely pontján ott-

honról, néhány kattintással, bankkártyás 

fizetéssel megvásárolhatják napijegyü-

ket, bérletüket. A vásárláshoz nincs szük-

ség előzetes regisztrációra, így bármikor, 

azonnal megvásárolható szinte minden 

értékszelvényünk.

Az elektronikus jegyrendszer hónapról 

hónapra népszerűbb, hiszen használa-

ta egyszerű, gyors és kényelmes. Van 

olyan bérlettípus, melynél az értékesí-

tés öt százaléka már az elektronikus iga-

zolványokra történik. Szeptemberben 

már mintegy 3000 elektronikus bérletet 

adtunk el, melynek kétharmadát online 

vásárolták meg az utasok. A rendszer 

további fejlesztései lehetőséget adnak 

arra, hogy az elektronikus jegyrendszer 

nemcsak a helyi, hanem a helyközi kö-

zösségi közlekedésben is teljes mérték-

ben megvalósulhasson.

Új fejlesztés – átláthatóbb, bizton-
ságosabb pótdíjazási rendszer
Az elektronikus jegyrendszer, az e-szig.-

gel történő utazás és az online bérlet-

vásárlás lehetőségének köszönhetően 

egy olyan összetett informatikai rend-

szer valósult meg, mely számos fejlesz-

tést és szolgáltatást hordoz magában.  

A továbbfejlesztés eredményeként a 

DKV 2018 augusztusában bevezette a 

Pótdíj Modult, azaz a POMO-t. Az új mo-

dulnak köszönhetően lényegesen leegy-

szerűsödött és jelentősen lecsökkent a 

pótdíjazási és ügyintézési idő.

A POMO bevezetésével az eddigi két kü-

lönálló adatrögzítési és ügykezelési rend-

szer most már egyazon felületen könnyíti 

meg mind az utasok, mind pedig az ellen-

őr és ügyintéző kollégák munkáját.

Az új ellenőrzési folyamat lényege, hogy 

ha az ellenőr kollégák pótdíjaznak, a fel-

vett adatok azonnal egy zárt, minden tör-

vényi és adatvédelmi kötelezettségnek 

megfelelő, emberi beavatkozás nélküli 

biztonságos informatikai rendszerbe ke-

rülnek. A helyszínen a speciális adatrög-

zítő és nyomtató segítségével pedig né-

hány másodperc alatt elkészül a pótdíjról 

szóló bizonylat. Ez jelentősen meggyorsít-

ja az ügymenetet, és lerövidíti az utasok 

számára olykor kellemetlen helyzetet.

Az egységes ügyviteli és ellenőrzési 

rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a pót-

díjakkal kapcsolatos esetek könnyen át-

láthatók legyenek, a feldolgozásuk ideje 

pedig jelentősen lerövidüljön. Az ügyfél-

szolgálaton egy kattintással lekérdezhe-

tő, hogy az egyes pótdíjazási esetek mely 

szakaszban tartanak, mekkora a bünte-

tési tétel, valamint az esetleges ügyhöz 

tartozó észrevétel-kezelés is megjele-

nik, elektronikus ügydosszié formájában.

 nagy attila

Nagy Attila 
vezérigazgató

DKV Zrt.

www.dkv.hu
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A 2018. év bővelkedik nagyvasúti, vala-

mint városi vasúti felújítási, fejlesztési 

munkákban. Társaságunk mindkét terü-

leten számos felújítási munkában vett 

részt. A városi beruházások közül kiemel-

kedő munkáink a következők:

•	 a	budapesti	M3	metróvonal	északi	szaka-

szának felújítása, amelynek keretein be-

lül az Árpád hídtól Újpest városközpont 

végállomásig teljesen átépül a kétvágá-

nyú vonalszakasz,

•	 a	Szeged	és	Hódmezővásárhely	közötti	

kötöttpályás összeköttetést lehetővé te-

vő tram-train vágány létesítése, amely-

nek részeként Hódmezővásárhelyen tel-

jesen új villamosvonal épül,

•	 a	budapesti	4-es,	6-os	villamos	vonal	

Népszínház utcai váltókörzettől József 

utcáig tartó szakaszának teljes átépítése,

•	 	az	1-es	villamosvonal	–	a	2014.	évi	teljes	

körű felújításból kimaradt – Mester utca–

Népliget közötti szakaszának átépítése.

Az M3 metróvonal északi szakaszának 

felújítása 2017 novemberében indult. A 

felújítás részeként megújul a vonalszakasz 

vágányhálózata, a biztosítóberendezés 

felújításra, a vasúti távközlési és diszpé-

cser rendszerek korszerűsítésre kerülnek. 

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. megren-

deléséből cégünk kivitelezésében eddig 

közel 2,6 km hosszú vágány épült át. Az 

átépítés részeként elbontásra került közel 

6000 db Icosit kúp, a hozzá tartozó ösz-

szes kapcsolószer szétválogatva, vala-

mint 5200 fm sín. Az új vágány 54E1 sínes, 

Vossloh-336 típusú két és négy tőcsavaros 

leerősítéssel, Hilti HIT RE-500 anyaggal be-

ragasztott tőcsavarokkal és Hilti CB-G EG 

lemez alátömedékelő anyaggal (1. kép). Je-

lenleg a végállomás utáni kihúzóvágányok 

átépítése zajlik.

A szeged–Hódmezővásárhely közötti 

tram-train vágány létesítése a két város 

kötöttpályás összeköttetését fogja lehe-

tővé tenni. A Strabag Vasútépítő Kft. al-

vállalkozójaként cégünk kivitelezésében 

valósul meg a teljes hódmezővásárhelyi 

villamospálya megépítése. Az új egyvá-

gányú villamosvonal 3,5 km hosszú lesz 

öt csoport Ph 100/100e típusú kitérő-

vel, öt megállóhellyel és egy kétvágányú 

végállomással. A vasúti pálya 59R2 sínes, 

rugalmas alátámasztású, folyamatos alá-

támasztású (RAFS) felépítményű vasbe-

ton, illetve műanyag szálerősítésű beton-

lemezen, a nagy terhelésű útátjárókban 

pedig sínkörülöntéses a felépítmény, vas-

beton lemezben (2. kép). A száz méternél 

kisebb sugarú ívekben a sínek csikorgás-

csökkentő felhegesztéssel lettek ellátva.

Cégünket, a normálnyomtáv kft.-t 1991-ben alapítottuk. az 
eltelt 27 év alatt számos vasúti nagyberuházásban vettünk részt. 
társaságunk profiljában a hagyományos vasúti felépítmények 
építése mellett megtalálhatóak a különleges vasúti felépítmé-
nyek, úgymint az edilon és sika rendszerű sínkörülöntéses, RaFs, 
CdM rendszerű vágányok építése, továbbá füves, paneles, szere-
lőaknás vágányok, valamint darupályák építése, fenntartása.

2018. évi vasútépítési projektek a Normálnyomtáv Kft. kivitelezésében

Új technológiák

1. kép M3 metróvonal – alátömedékelés

2. kép Szeged–Hódmezővásárhely közötti 

tram-train – épülő RAFS vágány
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A nagykörúti villamosvonal jelentős 

hosszon, az Oktogontól majdnem a Har-

minckettesek tere megállóhelyig, egészen 

pontosan a József utcáig átépítésre került. 

Cégünk a népszínház utcától a József ut-

cáig, valamint a Népszínház utcai ívben 

végezte a kivitelezést a TTD Expert Zrt. al-

vállalkozójaként. A vasúti pálya RAFS fel-

építménye sínkörülöntéses felépítményre 

épült át, emiatt a betonburkolatot el kel-

lett bontani. A vasbeton lemezre új vasbe-

ton lemez épült, kialakítva benne a síncsa-

tornát. A meglévő vasbeton szerkezettel 

való együtt dolgozást tüskézéssel oldot-

ták meg. Az elkészült vasbeton lemez után 

kerülhetett sor a vágányok megépítésére. 

Az új felépítmény 59R2 normál minőségű 

sínnel épült, a Népszínház utcai kis suga-

rú ívben szélesebb nyomvályúbőségű sínt 

kellett alkalmazni. Így az ív külső sínszá-

lában 67R1 típusú szélesebb vályús sín, a 

belső sínszálban pedig a nagyobb kopás-

állóság miatt 59R2 fejedzett sín épült be 

(3. kép). A sínszálak körülöntése Sika Icosit 

KC 340/45 kétkomponensű kiöntőanyag-

gal történt, a betonvályúban anyagtaka-

rékosság miatt beton kamraelemeket ra-

gasztottunk be. A szakasz megépítése 

szakaszosan, a forgalomtechnikai tervek-

nek megfelelően valósult meg.

Másik nagy volumenű felújítási munkánk az 

1-es villamos vonalának felújítása volt a 

Mester u.–népliget között, amelynek tel-

jes átépítését cégünk végezte a Colas Alter-

ra Zrt. alvállalkozójaként. Az átépítés során 

közel 2,2 km hosszú zúzottkő ágyazatú vá-

gány teljes átépítése valósult meg. Továbbá 

sor került 280 vm 59R2 sínes, sínkörülönté-

ses vágány cseréjére a Gyáli úti útátjáróban 

és a Mester utca megállóhelyen, a Remíz 

utca útátjáróban EasySlab betonlemezes 

49E1 sínes felépítmény épült aszfaltbur-

kolattal (4. kép), a Népligettől az Elnök ut-

cai vágánykapcsolatig pedig nagypaneles, 

tömbsínes vágány épült 589 vm hosszon.  

A szakaszon beépítésre került hat csoport 

Ph sínes kitérő, egy csoport átszelés, vala-

mint egy csoport kísérleti kitérő felfutós ke-

resztezéssel, bebetonozott műanyag aljjal.

Nagyvasúti munkáink közül kiemelke-

dő a Szeged–Hódmezővásárhely pálya-

szakasz rekonstrukciós munkái keretein 

belül kivitelezett algyői tisza-híd átépí-

tése. A mederhíd 2011. évben átépült, 

az idei évben az ártéri hidak épültek át 

54E5 sínes Edilon sínkörülöntéses fel-

építményre 365 vm hosszban. Emellett 

a Csilléry-féle síndilatációs készülékek is 

átépültek E54 VM típusú, nagynyílású di-

latációs készülékekre. A sínek Edilon VA-

60 kiöntőanyaggal, míg a síndilatációs 

készülékek Edilon VA-40 kiöntő anyaggal 

lettek kiöntve (5. kép).

A felsorolt munkákon kívül a BKV Zrt. 

nagypaneles, tömbsínes felépítményű 

vonalain végeztünk több szakaszon fel-

építménycserét közel 1000 vm hosszban, 

valamint több MÁV-útátjárót építettünk át 

előregyártott panel elemes, sínkörülönté-

ses technológiával.

Társaságunk nyitott az új technológiák al-

kalmazására, munkáink során a megren-

delők elégedettségének folyamatos fenn-

tartására, növelésére, valamint hosszú távú 

vevői kapcsolatok kiépítésére törekedtünk. 

Bízunk benne, hogy a jövőben hasonló-

an sok, nagy volumenű és szerteágazó tu-

dást igénylő munkában vehetünk részt. 

 Matusek János

Matusek János 
ügyvezető igazgató

Normálnyomtáv Kft.

normalnyomtav@gmail.com

3. kép Budapest, nagykörúti villamosvonal – épülő 

vasbeton lemez vályúval kialakítva

4. kép 1-es villamosvonal – EasySlab előregyártott 

panelek lerakodása

5. kép Algyői Tisza-híd átépítése – Elkészült 

sínkörülöntéses felépítmény



56 Közlekedésfejlesztés 2018 www.innorail.hu

VÁRosi sínek

a közlekedés minden területén 
– úton, vízen, levegőben és sínen
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