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KÖSZÖNTŐ

TISZTELT OLVASÓ!
A közlekedési ágazat előtt álló legna-

gyobb kihívás a káros anyag kibocsátásá-

nak jelentős csökkentése és a fenntartha-

tóbbá válás. Annak érdekében, hogy az 

Európai Zöld Megállapodás értelmében 

az EU 2050-re elérje a klímasemlegessé-

get, 90%-kal kell csökkenteni a közlekedé-

si ágazat károsanyag-kibocsátását. 

A zöld és digitális gazdaságra történő átál-

lás során a vasútnak kiemelkedő szerep jut. 

A kormány a jelen évtized végére egy haté-

kony pályahálózatú, szolgáltatásközpontú 

és fenntartható vasúti jövőképet vetít elő-

re. A vasúti beavatkozások három sarkala-

tos pontja az infrastruktúra és a nyújtott 

szolgáltatások összhangja, a gördülőállo-

mány és a vasúti árufuvarozási logisztikai 

környezet fejlesztése és a hazai vasút ver-

senyképességének javítása a klímavédelmi 

célkitűzések elérése érdekében. 

A Budapest–Hatvan–Salgótarján vasút-

vonal 1862–1867 között épült meg, és 

1868-ban ez lett a Magyar Királyi Állam-

vasutak (továbbiakban: MÁV) első vona-

la. 1868–1870 között a MÁV megépítette 

a Hatvan–Miskolc szakaszt. 1868–1873 

között a Budapest–Hatvan, majd 1873-88 

között a Hatvan–Miskolc szakaszon épült 

ki a második vágány. A vasútvonal villa-

mosítása több ütemben, 1956 és 1962 kö-

zött épült ki. Az azóta eltelt időben sok 

százmillió utas és sok millió tonna áru 

gördült végig a vasútvonalon, mely meg-

érett az újabb felújításra. 

Magyarország célja a rendelkezésre álló eu-

rópai uniós források minél gyorsabb és tel-

jesebb lehívása. A 2021–2027 közötti költ-

ségvetési ciklusban nagyjából 1500 milliárd 

forint a várható támogatási összeg, amit a 

kötöttpályás közlekedésre költhet hazánk. 

Már a 2014–2020-as programozási időszak 

is bővelkedett vasútfejlesztésekben. A kor-

mány ekkor döntött a Rákos–Hatvan közöt-

ti vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről.

A 80. számú vasútvonal összeköttetést 

biztosít Délnyugat-Európa és Északke-

let-Európa között. Külön jelentőséget ad a 

fejlesztésnek, hogy az érintett vonal része 

a TEN-T törzshálózatnak, ezen belül a Me-

diterrán és a később létrehozott Borostyán 

vasúti árufuvarozási folyosónak.  

A beruházás a 2014–2020-as költségvetési 

időszak európai uniós támogatásainak se-

gítségével, az Európai Hálózatfinanszíro-

zási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedé-

si Operatív Program (IKOP), valamint hazai 

költségvetési forrás bevonásával valósul 

meg, melyek értéke összesen megközelí-

tőleg bruttó 215 milliárd Ft.

A projekt keretében 5 db új külön szintű 

közúti keresztezés került kialakításra, mely 

a közúti és a vasúti közlekedés biztonságát 

egyaránt növeli. A környezetbarát vasúti 

közlekedés igénybevételét vonzóbbá te-

szi a 6 helyszínen kialakított 330 db P+R 

parkoló. A vasút mentén mintegy 29,5 km  

hosszon került telepítésre zajvédő fal a 

vasút környezetében élők zajterhelésé-

nek csökkentése érdekében. Az utazókö-

zönség komfortjának növelését szolgálja  

13 db állomás és megállóhely, valamint 

Gödöllő HÉV-állomás felújítása. A fenti-

eken túl Akadémiaújtelep néven egy új 

megálló is kiépítésre került. Az állomáso-

kon és megállóhelyeken épülő 55 cm ma-

gas peronok, valamint a kialakításra került 

19 db lift lehetővé teszi a vasúti közlekedés 

akadálymentes igénybevételét. 

A kapcsolódó GSM-R projekt keretében az 

ETCS 2 működéséhez szükséges nagyobb 

üzembiztonságú dupla GSM-R rádiós le-

fedés kiépítése történik mintegy 51 km 

optikai hálózat, 10 db bázisállomás, 10 db 

diszpécserterminál és 30 db átviteltech-

nikai eszköz telepítésével. A korszerűsítés 

elősegíti az elővárosi forgalom és a TEN-T 

hálózat közlekedési igényeinek versenyké-

pes kiszolgálását. 

A pályaépítési munkák befejeződtek, 

míg a biztosítóberendezéssel összefüg-

gő munkavégzések előreláthatóan 2022 

IV. negyedévében zárulnak. A projekt-

hez kapcsolódó Keleti pu.–Kőbánya fel-

ső közötti 3. vágány kiépítésének mun-

kái várhatóan 2022 II . negyedévben 

fejeződhetnek be.

A kormány célja, hogy a környezetkímé-

lő vasút minél versenyképesebb alterna-

tívává váljon, ezért tovább munkálkodik 

a hazai vasúti infrastruktúra hálózatának 

korszerűsítésén. 

Mosóczi László

közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Innovációs és Technológiai Minisztérium
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A Budapest–Hatvan vasútvonal az ország 

egyik legfontosabb, a MÁV 80a jelű vas-

útvonala. Hatvantól északra Salgótarján 

és a Felvidék irányába, keletre Miskolc, 

Sátoraljaújhely és Kárpátalja irányába 

nyújt összeköttetést.

A vasútvonal kétvágányú, villamos vontatá-

sú 25 kV 50 Hz váltóárammal. Vonalvezeté-

se a Gödöllői-dombság átvágásán domb-

vidéki, tovább pedig síkvidéki jellegű.

A vasútvonal építése a XIX. századi vasút-

építési hőskorra tevődik, amikor is az el-

sők között épült meg az országban gróf 

Széchenyi István közlekedéspolitikai kon-

cepciója nyomán (1. ábra).

A Magyar Északi Vasút
A Magyar Északi Vasút (MÉV, németül: 

Ungarische Nordbahn) egy magyar ma-

gán-vasúttársaság volt. Tulajdonosa és 

üzemeltetője volt a Pest–Salgótarján fő-

vonalnak és a Salgótarján–József-rakodó 

szárnyvonalnak, valamint a Kőbánya alsó 

pu.–Kőbánya felső pu. közötti Királyvá-

gánynak (2. ábra). 

1859-ben Brellich János államvasúti mér-

nök Salgótarjánban megcélozta a ko-

rábbi bányanyitások folytatását társával, 

Georg Winsteig bécsi kőbánya-tulajdo-

nossal. Brellich javaslatára 1861-ben Sal-

gótarján–Balassagyarmat között lóvasút 

kiépítését fontolgatták. A társulat célja 

volt a salgótarjáni bányák jobb kihaszná-

lása, a termelés fokozása. Brellich fejében 

már ekkor megfordult a gőzmozdonyos 

vontatás megvalósítása. 

1861. május 14-én megalakult a Szent Ist-

ván Társulat Brellich János, Koheh Jakab 

és Havas József vezetésével, több nagy-

birtokos és pesti gyáros közreműködésé-

vel. 1862-ben csatlakozott a társulathoz 

gr. Forgách Antal kancellár, aki 1868 után 

az első igazgatósági elnöke lett a megala-

kuló részvénytársulatnak.

A Pest–Besztercebányai Vasút névre szóló 

vasútépítési engedély 1863. január 19-én 

kelt.  A cégnév 1864-től Cs. kir. szab. Pest–

Losonc–Besztercebányai Vasút és Szt. Ist-

ván Kőszénbánya Társulatra változott, 

majd 1865-ben felvette a Magyar Északi 

Vasút nevet. A vállalkozás a vasútépítés-

hez állami támogatást kapott. A vasút-

építkezés mellett a szünetelő bányák ter-

melése is megindult 1866-ban.

A végleges engedélyt az uralkodó Fe-

renc József jóváhagyásával, a bécsi ke-

reskedelmi és gazdasági miniszter enge-

délyével 1863. január 19-én kapták meg.  

A közgyűlést szeptember 15-én tartották, 

amelyen megalakították a Császári Kirá-

lyi Szabad Pest–Losonc–Besztercebányai 

Vasút és Kőszénbánya Társulatot. A vas-

útvonal építése októberben megkezdő-

dött. A vonalon több, akkor neves szak-

ember dolgozott, többek között Tolnai 

Lajos, a MÁV első vezérigazgatója is.

A vasútvonal kiépítését az évek során két 

szakaszban valósították meg. Az első sza-

kasz a Pest–Hatvan, a második a Hatvan–

Salgótarján szakasz volt. A megépített 

126 km hosszú vasútvonalon 1867. május 

19-én indult meg a forgalom a pesti – ak-

koriban losoncinak nevezett – indóháztól 

(később Józsefvárosi pályaudvar) a salgó-

tarjáni József-rakodóig.

A vonalvezetésből adódóan földmunkát 

Gödöllő és Aszód között, illetve Kistere-

nye és Salgótarján között kellett végez-

ni. Hosszabb műtárgy is csak a Galga és a 

Zagyva folyókon létesült.

A vasútvonal építésénél a Magyar Északi 

Vasút szabványa szerinti 7,58 m hosszú, 

33,7 kg/fm régi losonci rendszerű vassí-

neket fektettek.

A vasútvonalon 14 állomás és 69 őrház 

létesült. A vasútvonal nagyobb állomá-

sai Hatvan, Pásztó és Salgótarján voltak.  

A Pesti pályaudvar a város déli peremén, 

Rákosmezőn épült ki, és Losonci pályaud-

var néven vált ismertté. A felvételi épület-

ben az utaskiszolgáló létesítmények mel-

lett a forgalmi és a kereskedelmi szolgálat 

A Budapest–Hatvan vasútvonal története

1. ábra: Gróf Széchenyi István közlekedéspolitikai koncepciója (forrás: iho.hu)

2. ábra: A Magyar Északi Vasút nyomvonala 

(forrás: Wikipédia)
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Dr. Zsákai Tibor
Ny. MÁV-főigazgató

címzetes főiskolai tanár

irodái, mellette üzemi épületek kaptak 

helyet. A pályaudvar 12 gőzmozdony ki-

szolgálására alkalmas fűtőházzal, kocsija-

vító műhellyel, anyagraktárral, széncsúsz-

dával is rendelkezett. A Pesti pályaudvar 

első állomásfőnöke Kelenffy Károly volt, 

akit 1867-ben a Magyar Északi Vasút Igaz-

gatósága nevezett ki. A ranglétrán később 

üzlet igazgató-helyettesi beosztásig jutott.

A vasúti forgalom kezdetben szerény 

volt, Pesttől Salgótarjánig naponta egy 

személyvonatpár közlekedett. Menetide-

je 3 óra 47 perc volt. Pesttől Hatvanig egy 

vegyes vonatpárt is forgalomba állítot-

tak. A vonal teljes hosszában négy teher-

vonatpár közlekedett. 

Az Északi Vasút ügymenetét az államosí-

tás előtt igazgatótanács irányította, élén 

az elnökkel, két helyettessel és hat igaz-

gatósági taggal. Az üzem tényleges ve-

zetését az igazgatóság látta el, melynek 

élén az igazgató állt. A munkáját segítet-

te a főmérnök, a forgalmi és vonatmoz-

gósítási főnök, az építési osztályvezető és 

számos szakember.

A MÁV első vasútvonala
1867-ben az Országgyűlés kormányzati 

feladattá tette a vasúthálózat fejleszté-

sét. A kormány az 1867. évi XIII. törvény-

ben felhatalmazást kapott arra, hogy 60 

millió forintnyi államkölcsönt vegyen fel 

vasút- és csatornaépítésre. A kölcsönből 

az 1868. XLIX. törvénycikk szerint finan-

szírozni kellett többek között „a pest–

hatvan–salgótarjáni vasútvonalnak, 

mely az államkincstár számára megvé-

tetett, a forgalom igényeinek megfelelő 

állapotba helyezése” feladatot is. 

A sors iróniája, hogy 1867 végén a Ma-

gyar Északi Vasút is belebukott a vállal-

kozásba. A Magyar Északi Vasút Társaság 

1868. július 1-jén csődbe ment. Ezúttal 

a mentőöv a kiegyezés után megalakult 

alkotmányos Magyar Kormánytól érke-

zett. Hosszú hónapokig tartó alkudozás 

után 1868. június 30-án, minden rész-

letre kiterjedő adásvételi szerződésben 

foglaltak szerint, megszülettek az álla-

mosítás feltételei. A Magyar Északi Vasút 

Társaság feloszlott, a szénbányák üzem-

vitelére a társulat romjain megalakult 

1868. augusztus 6-án a Salgótarjáni Kő-

szénbánya Rt. 

A pénz egy részéből vásárolták fel a 

csődbe ment Magyar Északi Vasút Társa-

ságot, amely a Pest–Hatvan–Salgótarján 

vasútvonalat üzemeltette. Ezzel létre-

jött a magyar államvasúti rendszer alap-

ja. A 126 kilométer hosszú egyvágányú 

vasút minden tartozékával együtt, te-

hermentesen, 7,5 millió forintért került a 

magyar államkincstár kezelésébe. 

1867 és 1870 között Magyarország köz-

munka- és közlekedésügyi minisztere 

Erdély Széchenyije, gróf Mikó Imre volt  

(1. kép). A miniszter 1869. október 31-én 

elrendelte, hogy az északi és a közeljövő-

ben megnyíló Zákány–Zágráb vasútvonal 

neve Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) 

legyen, és kiadta az államvasút létrejötté-

ről szóló alapítólevelet, létrehozva a mai 

MÁV jogelődjét. 

A vasútvonal megfelelő működtetéséhez 

a MÁV nyolc új mozdonyt rendelt a bé-

csi Sigl cégtől a meglévő két darab bel-

ga gyártmányú Cockerill és philadelphiai 

Norris mozdonyok mellé (2. kép). Átvettek 

továbbá 249 darab tehervagont és tíz da-

rab személyvagont, négy kalauzkocsival 

és két hóekével együtt. 

Ebből a MÁV által átvett salgótarjáni vas-

útból terebélyesedett ki a magyar állam-

vasúti hálózat. Az átadás évében már 57 

ezer embert és ezer tonna szenet szállí-

2. kép: A MÁV Sigl gyártmányú II.a 1106 mozdonya (forrás: Wikipédia)

1. kép: Gróf Mikó Imre miniszter (forrás: Wikipédia)
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tottak a salgótarjáni vonalon. A Magyar 

Királyi Államvasutak fokozatosan felvá-

sárolta vagy államosította az összes hazai 

magántulajdonú vasutat.

A MÁV szervezete
Az új államvasúti szervezet 1868. júni-

us 30-án alakult meg, és a Magyar Királyi 

Északi Vasutak Üzletigazgatósága nevet 

vette fel. Az új államvasút tisztségvise-

lői jórészt az Északi Vasút volt munkatár-

sai közül kerültek ki. Az üzletigazgatóság 

szervezeti szabályzatát 1868. július 1-jei 

hatállyal adták ki. Eszerint az üzletigazga-

tóság a Közmunka és Közlekedési Minisz-

tériumnak (KKM) közvetlenül alárendelt 

műszaki és közigazgatási hatóság, amely-

nek három szakosztálya van:

I. Szakosztály – idetartozott a Műszaki 

Szolgálat, amelyhez a pályafenntartás, 

gépészet és a műhely tartozott;

II. Szakosztály – idetartozott az Adminiszt-

ratív Szolgálat, amely irányította a forgal-

mi, kereskedelmi, a távíró-, az anyagbe-

szerzési, a jogi és személyzeti ügyeket;

III. Szakosztály – a Számosztály és pénz-

tárkezelés tartozott ide.

Elsőként Hatvanban szerveztek Közleke-

dési Főnökséget. Feladata a Pest–Hatvan–

Salgótarján vonal üzemeltetése volt. A fő-

nökség nem tagozódott szakszolgálatok 

szerint, összesen 16 hivatalnok látta el a fel-

adatokat a vezetőkön kívül. A hivatalnoko-

kat viszont feladatuk szerint megkülönböz-

tették úgy, hogy a nevük mellett mérnök, 

vizsgálóbiztos, forgalmi hivatalnok, tarta-

lék hivatalnok, távírdaellenőr, kocsiintéző 

munkakört tüntettek fel. A pályafenntartá-

si szolgálatot Pályafenntartási Főnökségek 

 látták el, amelyek élén az osztálymérnök állt.  

A Pest–Salgótarján vonalon, Pesten, Aszó-

don és Pásztón működött Pályafenntartási 

Főnökség. 

Hatvan állomás története
A Pest–Hatvan–Salgótarján 126 kilométer 

hosszú vonalon 1867. május 19-én indult 

meg a forgalom a pesti – akkoriban lo-

soncinak nevezett – indóháztól (később 

Józsefvárosi pályaudvar). 

A miskolci vonal körbekerüli Óhatvant, 

mintegy panorámautazásra késztetve a 

vonaton utazókat. Erre az érdekes törté-

netre Nagy Nándor helytörténész kitartó 

kutatómunkája világított rá. 

A régi hatvani vasútállomás (egykoron in-

dóház, hivatalos nevén felvételi épület) 

1944. szeptember 20-án semmisült meg 

az amerikai bombatámadás következté-

ben (3. kép). 

A Pest–Hatvan–Miskolc vasútvonal szük-

ségességének határozott elképzelése 

csaknem egyidős a magyar vasút törté-

netével: szerepelt Széchenyi István 1848-

as közlekedéspolitikai koncepciójában, a 

Tiszavidéki Vasút 1856-ban készült ter-

vezetében és a kiegyezés után gróf Mi-

A MÁV 1884. évi menetrendje szerint Hat-

vanból Budapestre és vissza már naponta 

hét személyszállító vonatpár közlekedett.

A növekvő forgalom zökkenőmentes le-

bonyolítása érdekében 1869-ben felál-

lították a Hatvani Közlekedési Főnök-

séget, amelynek vezetője Römer János 

volt. Szükségessé vált a csomópont bő-

vítése és korszerűsítése is, amit külö-

nösen indokolt a következő években  

a Hatvan és Miskolc (1879–70), valamint 

a Hatvan és Szolnok (1873) közötti vasút-

vonalak megépítése is. Érdekesség, hogy 

a Hatvan és Salgótarján–Somoskőújfalu 

közötti távon csak Selypig vezet két vá-

gány, onnan a Felvidék felé csupán egy 

vágányon lehet közlekedni. 

3. kép: fent: Az eredeti épület a bombázás előtt (forrás: hatvantortenete.blog.hu)

alul: Az új hatvani vasútállomás épületének átadási ünnepsége 1956. január 20-án 

(fotó: Papp Jenő, forrás: MTI Fotóarchívum)
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kó Imre közmunka- és közlekedési mi-

niszter vasútfejlesztési programjában 

is. A Pest–Hatvan–Salgótarján vonal át-

adása után Hatvantól Miskolcig azonban 

még hátravolt több mint száz km. A ma-

gyar kormány végül úgy döntött, hogy 

az új vasútvonalat vegyes megoldás-

ként államköltségen, de külső vállalkozás 

igénybevételével építi meg, amelynek 

fix összeget fizettek minden megépített 

mérföld után. A megállapodást gróf Mikó 

Imre miniszter 1868. január 18-án ütötte 

nyélbe a vasútépítésben érdekelt Weiker-

sheim és Társa bécsi bankárházzal, amely 

szerződést július elején foglalták törvény-

be (1868. évi XII. törvénycikk). 

Hatvan polgárai nyugodtak lehettek, hi-

szen fel sem merült, hogy a vonal esetleg 

elkerüli a várost. Egyvalami okozott csak 

fejtörést: a város melyik szegletét szelje át 

a vasút, bár az ekkor prioritást élvező terv-

ben a ma is ismert elkerülő nyomvonal 

szerepelt. Az 1868. januári szerződéskö-

tés után azonban új nyomvonalat jelöltek 

ki, mivel az új terv a kisebb távolság/ala-

csonyabb költség jegyében, Hatvan dé-

li részén egyenes irányban haladt a horti 

megálló irányába, jóval rövidebb távon. Ez 

az elképzelés egy másik hatvani állomás-

épület felépítését tette szükségessé. Az 

1867-ben átadott első állomás körülbelül 

a mai építmény helyén állt. Ez azt jelentet-

te, hogy a miskolci vonat dél/délkelet felé 

tudja venni az irányt, a Pestről érkező sze-

relvényt csak tolatással, esetleg a mozdony 

gyors helycseréje után lehetett volna to-

vább közlekedtetni, vagy az utazóközön-

séget és a teheráru-rakományt át kellett 

volna szállítani. Az említett megoldási le-

hetőségek egyike sem jöhetett szóba. 

A miskolci vonali állomás az eredeti épület-

től délnyugatra feküdt volna, talán éppen 

a mai rendező pályaudvar környékén. Azt 

nem lehet tudni, milyen szerepet szántak a 

régi állomásnak. Logikus megoldás lett vol-

na, hogy az új állomás a Pest–Hatvan–Mis-

kolc, a régi (mai állomás helyén álló) épü-

let pedig a Pest–Hatvan–Salgótarján vonal 

személy- és teherforgalmát bonyolítsa le.

Hatvan elöljárósága beadvánnyal fordult 

a Magyar Királyi Vasút Építészeti Igaz-

gatósághoz 1868. február 6-án, kérve a 

nyomvonal megváltoztatását (3. ábra). 

A Magyar Királyi Vasút Építészeti Igazgató-

ság igazgatója, Thomen Achilles megvizs-

gálta a hatvaniak felvetését. A módosított 

tervet nem tartotta elfogadhatónak, mivel 

véleménye szerint megvalósítása többlet-

munkával és -költséggel járt volna együtt, 

ezért kompromisszumként egy C opciót 

dolgozott ki, amely szerint maradt vol-

na az egyenes nyomvonal, de távolabb 

a város belterületétől és a Zagyva-ártér 

krízis zónájától. 

A három elképzelést nagyszerűen jelení-

ti meg a fentiekben említett térképvázlat, 

amelyet a levélhez mellékeltek (4. ábra). 

1. Vörös folt jelzi a város korabeli belterüle-

tét, vagyis az elkerülő nyomvonal (B terv) 

1868–1869-ben éppen a lakott terület 

szélén haladt el. 

2. Délnyugatról érkezik a pesti vasútvonal 

kék színnel, és tart észak felé, érintve a 

már meglévő állomást. 

3. A terv: az állomásból kelet felé kiága-

zó „recézett” vörös színnel láthatjuk az 

1868. januári elképzelést, amely ellen a 

város tiltakozott. 

B terv: sárga-barna színkeverék az 1867-es 

tervekben szereplő, illetve Hatvan által in-

dítványozott nyomvonal.

C terv: A kelet felé haladó vastagon húzott 

kék vonal a Magyar Királyi Vasút Építészeti 

Igazgatóság elképzelése szerinti módosí-

tott nyomvonal. 

A döntéshozók, belátva a hatvaniak iga-

zát, elvetették a déli nyomvonal tervét, 

és visszatértek az 1867-es tervekhez, leg-

3. ábra: Hatvan elöljáróinak levele 

(forrás: hatvantortenete.blog.hu)

4. ábra: Hatvan állomás nyomvonalváltozatok 

(forrás: hatvantortenete.blog.hu)
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alábbis Hatvan tekintetében. A döntést 

valószínűleg befolyásolhatta az a tény, 

hogy ekkor már a lehetőségek között sze-

repelt a Pest–Hatvan–Salgótarján vonalat 

birtokló, folyamatos anyagi gondokkal 

küszködő Magyar Északi Vasút magán-

vállalkozás állami felvásárlása. Mivel az 

átadás után a miskolci vasút is állami ke-

zelésbe került volna, fölöslegesnek tűn-

hetett két hatvani állomás fenntartása, 

hiszen a két vasútvonal zavartalan műkö-

dését a már meglévő is biztosítani tudta. 

Rákos állomás vasúti csomópont
A Budapest–Hatvan vasútvonal mentén 

létesült Rákos állomás is. Hamar fontos 

csomóponttá vált, mivel Szolnok felé a 

második vasútvonalat Rákos után ágaz-

tatták le. Ez a Budapest–Újszász–Szolnok 

vasútvonal, amely szintén kétvágányú. 

A Rákos–Szolnok vonalat 1882. március 

12-én adták át a forgalomnak. 1892-ben 

épült meg a Körvasút pesti oldala, amely 

szintén közvetlenül Rákos állomás mel-

lett, annak belváros felőli végén csatlako-

zik a hatvani/szolnoki vonalhoz. 

Villamosítás
A magyar vasút történetében 1911-ben a 

Budapest–Vácrátót–Vác és a Veresegyház–

Gödöllő volt az első villamosított vasútvo-

nal, majd 1913-ban az Arad (HÉV)–Gyorok–

Pankota (HÉV)/Máriaradna (HÉV), 1914-ben 

a Bécs Hauptzollamt–Pozsony és 1932–34-

ben a Budapest–Hegyeshalom–Rajka vas-

útvonal villamosítása követték. 

A Budapest–Hatvan vonal volt a második 

világháború utáni első villamosított vo-

nal, amellyel elindult a magyar villamos 

vasúti hálózat kiterjesztése. A vasútvona-

lon hosszú ideig gőzvontatással bonyolí-

tották le a forgalmat. A vonalat 1956-ban 

villamosították. Az első próbaútját futó 

szerelvény Budapest és Hatvan rendező 

pályaudvar között 1956. július 26-án köz-

lekedett (4. kép). 

A vonal villamosítása még 16 kilovolt fe-

szültséggel valósult meg, 1963-ban vi-

szont áttértek a Nemzetközi Vasútegylet 

(UIC) által jóváhagyott 25 kilovoltra. Ekkor 

jelentek meg az első, még az NSZK-ban, 

a Siemens vezetése alatt álló Munkakö-

zösség által készített V43-as mozdonyok, 

melyek átkapcsolóval rendelkeztek a 16 

kilovoltos feszültségre. Az első hét moz-

dony készült külföldön, a sorozatgyártást 

viszont már licenc alapján a Ganz-MÁVAG 

végezte Budapesten.

A villamosított vasútvonal ünnepélyes ava-

tásán Bebrits Lajos közlekedés- és posta-

ügyi miniszter mondott ünnepi beszédet a 

hatvani pályaudvaron (5. kép). 

A vasútvonal Hatvan–Miskolc–Szerencs–

Nyíregyháza szakaszának villamosítása 

1959–1967 között fejeződött be.

Királyi váróterem – Gödöllő 
A Pest–Hatvan vasútvonalon 1867 tava-

szán indult meg a közlekedés. Ugyan-

ebben az évben kapta meg a magyar ál-

lamtól Ferenc József és Erzsébet királyné 

koronázási ajándékul a gödöllői kastélyt 

és uradalmat, s ettől kezdve rendszere-

sen utazott vonattal Gödöllőre a királyi 

pár és kísérete. Hogy a király Bécsből köz-

vetlenül Gödöllőre mehessen vasúton, 

Kőbánya állomás közelében a ceglédi és 

hatvani vasúti vonalak között egy össze-

köttetést alakítottak ki, amelyet máig ki-

rályvágánynak hívnak. 

1867. április 2-án adták át a gödöllői 

földszintes állomásépületet, amelyet 

később többször átépítettek. Kezdet-

től problémát jelentett a királyi fensé-

gek várakozása a vasútállomáson. Ezért 

1868-ban fából egy tiroli stílusú, ideig-

lenes udvari pavilont, 1882-ben pedig 

új királyi várót építettek neoreneszánsz 

stílusban (6. kép).

Budapesten található még királyi váró – 

a Keleti és a Nyugati pályaudvaron –, de 

azok a vasútállomás épületének részét 

képezik. A történelmi Magyarország te-

rületén 1878-ban Herkulesfürdőn létesült 

még reprezentatív királyi váró, azonban 

pompájában és méreteiben is a gödöllői 

a legszebb.

4. kép: Az 55006-os sz. Bo-Co villanymozdony próbaútján teherszerelvényt továbbít Hatvanba és vissza 

(fotó: Müller Lajos, forrás: MTI Fotóarchívum)

5. kép: Hatvan, átadási ünnepség 1956. augusztus 

17-én (fotó: Müller Lajos, forrás: MTI Fotóarchívum)
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Az első balesetek a hőskor hajnalán
Az 1870-es évek baleseti közleményei már 

a MÁV első vonalán, a Pest–Salgótarján 

vasútvonalon bekövetkezett szerencsét-

lenségekről is beszámoltak. A megtörtént 

két balesetnél mindkét esetben a forgal-

mi szolgálattevő hibázott, de szerencsé-

re egyik esetben sem adódott komolyabb 

személyi sérülés. 

1873. szeptember 7-ről 8-ra virradó éjjel 

Aszód és Gödöllő között két tehervonat üt-

között össze. A mozdony és öt teherkocsi 

kisiklott és megsérült. A személyforgalmat 

a reggeli vonatoknál átszállással bonyolí-

tották le, a forgalmi akadályt csak délutánra 

tudták elhárítani. Az akkori idők gyakorlatá-

nak megfelelően a baleset után a személy-

vonatokat a két szomszédos állomásról a 

baleset helyszínéig közlekedtették, és ott 

gyalogosan áthaladva szálltak fel a másik 

vonatra. A balesetről kiadott MÁV-jelentés 

hírül adta, hogy a „legszigorúbb vizsgálat 

folyamatba tétetett”.

1873. november 15-én éjjel fél 3-kor Bátony 

és Pásztó között egy vegyes- és egy teher-

vonat ütközött. A balesetben a két moz-

dony és tíz szénszállító kocsi sérült meg, de 

szerencsére emberéletben itt sem esett kár. 

A pályát reggel hat órára tudták szabaddá 

tenni. A balesetet a forgalmi szolgálattevő 

okozta, aki a vegyesvonatot feledékeny-

ségből elindította a tehervonattal szem-

ben. A MÁV hivatalos közleménye ekkor is 

hírül adta, hogy az eljárást megindították.

A Vasútépítészeti Igazgatóság hatvani osz-

tálymérnökségének vezetője 1867-ben 

Ludvigh Gyula volt. Később, 1887-től 1909-

ig a MÁV elnök-igazgatói posztját töltötte 

be. Az első állomásfőnök Méhes Károly, a 

vasúti hivatalnok Egedy Lajos és Róth Miksa. 

A pályaorvos 1870-ben Lefebre János „or-

vostudor”. Az első, komoly személyi sérülést 

okozó vasúti balesetről – Demény-Dittel 

Lajos kutatásai alapján – 1880 júniusában 

a Vasút című újság így számolt be: „Kovács 

Lajos vasúti málházót szerencsétlenség ér-

te, amennyiben a vonat a lábát a szó szoros 

értelmében összezúzta. A szerencsétlent a 

budapesti Rókus Kórházba szállították.”

Összegzés
A Budapest–Hatvan vasútvonal története 

sok érdekességgel ajándékozta meg a tár-

sadalmat. Egy olyan időszakban került sor 

a megépítésére, amikor Magyarországon 

szinte stagnált a vasútépítés. Míg 1861 előtt 

évente 100-300 km vasutat nyitottak meg, 

addig 1860–1867 között mindössze 326 km 

vasút létesült. A Magyar Királyi Északi Vas-

út megalakulását követően, köszönhetően 

a növekvő állami szerepvállalásnak, 1871-

re már 900 km fölé növekedett az évente 

megnyitott vonalak hossza. 

A Pest–Hatvan–Salgótarjáni vasútvonal 

jelentette a MÁV megalakulását, és jelen-

tős fejlődést indított el észak (Losonc–

Ruttka) és kelet (Miskolc–Sátoraljaújhely) 

irányába, hozzájárulva Magyarország 

gyors fejlődéséhez. 

Dr. Zsákai Tibor
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BEVEZETŐ

Az elmúlt egy évtized során végbement 

szemléletváltásnak, valamint a kedvező 

politikai döntéseknek köszönhetően a 

teljes vasúti infrastruktúra átfogó meg-

újítását, kapacitásának bővítését célzó 

fejlesztések kezdődhettek Magyarorszá-

gon. 2010 óta a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában 

uniós, illetve hazai forrásból hozzávető-

legesen 1600 Mrd Ft értékben és közel 

900 km hosszon újulhatott meg a magyar 

vasúthálózat. 

2020-ban két igen jelentős projektünk 

valósult meg. A Kelenföld–Százhalom-

batta vonalszakasz teljes pályafelújítását 

és kapcsolódó létesítményeinek korsze-

rűsítését hajtottuk végre 20,5 km hosz-

szon. Ezenkívül az Ebes–Debrecen vasúti 

vonalszakasz korszerűsítése is lezárult. Itt 

kétvágányú, 160 km/h sebességű közle-

kedésre alkalmas pálya újjáépítése tör-

tént meg 8 km hosszon.

A vágánykorszerűsítéseken túl szintén 

2020-ban fejeződött be a Pusztasza-

bolcs–Dombóvár és a Rákos−Újszász−

Szolnok vonalak központi forgalomirányí-

tásának (KÖFI rendszer) kiépítése.

2021 nyarára elkészült a Szabadbaty-

tyán–Balatonfüred vasútvonal villamo-

sítása, ezzel közvetlen, sűrű vonatköz-

lekedés valósulhatott meg Budapest 

és a Balaton keleti medencéje között, 

valamint idén befejeződtek a pálya- 

és biztosítóberendezés-korszerűsítési 

munkálatok a Püspökladány–Ebes vo-

nalszakaszon is. 

E zeken túlmenően 2020 -ban több 

olyan jelentősebb kivitelezési munka 

is megindult, melyek befejezése 2021-

2022-re várható. Ezek közül érdemes 

kiemelni a Szeged–Hódmezővásárhely 

tram-train járműtelep építési munkáit, 

Székesfehérvár állomáson a gyalogos- 

felüljáró meghosszabbítását, a Déli kör-

vasút fejlesztés első ütemeként a Déli 

összekötő vasúti Duna-híd korszerűsí-

tését, a debreceni Északnyugati Gazda-

sági Övezet kialakításával összefüggő 

közúti, vasúti és közmű infrastruktúra 

fejlesztések megvalósítása részeként 

pedig a Debrecen–Macs közötti vasúti 

vonalszakasz átépítését. Továbbá 2020 

őszén megkezdődött a Püspökladány–

Biharkeresztes vasútvonalat érintő szűk 

keresztmetszet kiváltása és villamosítása 

projekt is, melynek során új, elektroni-

kus biztosítóberendezés is kiépül köz-

ponti forgalomirányítással.

2020-ban indult az Almásfüzitő–Komá-

rom, a Nagykáta–Újszász, a Kelenföld–

Budaörs és a Kiskunfélegyháza–Szeged 

Rendező szakaszok korszerűsítésének 

tervezése. A fővonali előkészítéseken túl 

megkezdődött a Szeged–Békéscsaba 

vonal tervezésének előkészítése, továb-

bá folyamatban van a Zalaegerszeg– 

Rédics tervezésre vonatkozó közbeszer-

zési eljárás is. A NIF Zrt.-nél vasútfej-

lesztési szempontból is fókuszterület-

nek számító Balaton térségében pedig 

2021-ben befejeződött számos felvételi 

épület és környezetének megújítására 

irányuló tervezés.    

A 2021. évben befejezni tervezett pálya-

felújítási projektek sorában vezető sze-

repet tölt be a Rákos–Hatvan közötti vo-

nalszakaszok pályaépítése. Szintén zajlik 

a Budapest Keleti pályaudvar és Kőbá-

nya felső állomások közötti kapacitásbő-

vítés. A 80. számú vasúti fővonal további 

korszerűsítésének előkészítése a Hat-

van–Füzesabony szakasz és a fővonal-

hoz csatlakozó vasúti vonalak (Hatvan– 

Újszász, Vámosgyörk–Gyöngyös és Fü-

zes abony–Eger) tekintetében is meg-

kezdődött.   

A rendszerszintű kapacitásbővítések so-

rából fontos kiemelnünk a szintén ter-

vezés alatt álló Kőbánya felső–Rákosliget 

vonalszakasz rekonstrukció és szűk ke-

resztmetszet kiváltás beruházást is.

Végezetül a közeljövő vasútfejlesztéseire 

kitekintve szükséges megemlíteni két je-

lentős beruházást: a Békéscsaba–Lőkös-

háza vonalszakaszt, illetve a Déli Körvasút 

II. ütemeként a Ferencváros–Kelenföld vo-

nalszakasz fejlesztését, melyek összessé-

gében közel bruttó 650 Mrd Ft vasúti inf-

rastruktúrafejlesztést jelentenek. Ebben 

az évben szintén kiírásra került a Gubacsi 

vasúti híd átépítésének kivitelezői közbe-

szerzési eljárása, amelyet a jövő év elején 

a Ferencváros vasútállomáson létesülő 

egyik 1-es vonali átmenő vágány külön 

szintű, kitérőkörzet feletti átemelésének, 

valamint Népliget megállóhely néven új, 

hatvágányos vasúti megállóhely, létesí-

tésének eljárásai követhetnek. Ez utóbbi 

két, a Déli körvasút III. ütemét képező lé-

tesítmény nagyban elősegíti a körvasúti 

kapacitás növelését, ezáltal a nagyvasúti 

és a helyi közösségi közlekedés régóta 

várt integrációját. 

Nagy Róbert Attila

vezérigazgató

NIF Zrt. 

A teljes vasúti infrastruktúra átfogó megújítása

Rendszerszintű 
kapacitásbővítések
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A MEGRENDELŐ

A nehéz geometriai viszonyok, a felépít-

mény kora, a nem kellő teherbírású alépít-

mény miatt a pálya fenntartása egyre költ-

ségesebbé vált, a sebességkorlátozások 

hossza és mértéke egyre növekedett, ezért a 

Rákos–Hatvan vasúti vonalszakasz korszerű-

sítése elengedhetetlenül szükségessé vált. 

A vonalon önműködő térközbiztosító be-

rendezés üzemelt, telepítése ideje vélhető-

en az 1960-as évek vége. Az állomások kö-

zül Pécel állomáson D55 rendszerű, a többi 

állomáson az 1950-es években telepített 

egyközpontos Integra rendszerű biztosí-

tóberendezések üzemeltek. A villamos fel-

sővezeték az 1950-es évek elején épült ki.  

A legutóbbi átépítéskor a vonali oszlopokat 

jellemzően kicserélték, de az állomásokon 

még több helyen az eredeti oszlopok álltak.

Tervezési előzmények
A Rákos–Miskolc–Nyíregyháza vasútvonal 

átépítésének tanulmányterve 2006-ban ké-

szült el. A tanulmányterv felülvizsgálatára – 

a Rákos–Hatvan vonalszakaszra vonatkozó-

an – 2008-ban került sor. 2011-ben elkészült 

a Rákos áll. (kiz.)–Hatvan áll. (kiz.) vonalsza-

kasz és Hatvan áll. (bez.)–Miskolc áll. (kiz.) 

vonalszakasz komplex engedélyezési terve, 

mely a MÁV Zrt. mint üzemeltető jóváha-

gyását követően 2015-ben létesítési enge-

délyt kapott. Ezt követően a NIF Zrt. a szük-

séges közbeszerzési eljárásokat lefolytatta. 

A projekt célja
- A Mediterrán folyosó északi ágának és a 

Borostyán folyosó keleti ágának, az ukrán 

és szlovák vasutak felől érkező forgalmá-

nak kiszolgálása, Eger, Miskolc, Ózd, Ka-

zincbarcika kiemelt ipari térségek árufor-

galmának biztosítása,

- Az ország nemzetközi elérhetőségé-

nek javítása,

- Az EU-tagországok közötti vasúti kap-

csolat fejlesztése a TEN-T folyosók kor-

szerűsítésével,

- Versenyképes menetidők elérése,

- Tehervonati forgalom korlátozásmen-

tes közlekedésének biztosítása,

- Elővárosi jellegű személyforgalom nö-

velése,

- Utasforgalmi létesítmények korszerűsí-

tése,

- P+R parkolók építése,

- Peronok különszintű és akadálymentes 

megközelítésének biztosítása,

- A vonalon fennálló sebességkorlátozá-

sok megszüntetése,

- Nagy forgalmú szintbeli közúti-vasúti 

átjárók kiváltása,

- GSM-R és ETCS 2 rendszerek telepítése.

A projekt szakaszai és azok műsza-
ki tartalmának összefoglalása
1. Rákos (kiz.)–Gödöllő (kiz.) közötti szaka-

szon a vasútipálya-, út-, műtárgyépítési, 

alépítményi, vízelvezetési, erősáramú, 

hírközlési, magasépítési, zajvédelmi 

munkák és ideiglenes létesítmények ki-

építése. Kivitelező: SB-Rákos 2017 Kon-

zorcium, tagjai: Strabag Vasútépítő 

Kft. és Belfry PE Kft.

2. Gödöllő (bez.)–Hatvan (kiz.) közötti sza-

kaszon a vasútipálya-, út-, műtárgyépítési, 

alépítményi, vízelvezetési, erősáramú, hír-

közlési, magasépítési, zajvédelmi munkák 

és ideiglenes létesítmények kiépítése. Ki-

vitelező: Swietelsky Vasúttechnika Kft.

3. Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vonalszakasz 

új elektronikus biztosítóberendezés,  

ETCS 2 létesítési, biztonságtechnikai és 

távközlési munkák. Kivitelező: Thales 

Austria GmbH és Thales Rail Signalling 

Solutions Kft.

Kapcsolódó korszerűsítések
A 80. számú vasútvonal további korszerűsí-

tésének előkészítése a Hatvan–Füzesabony 

és a csatlakozó vasúti mellékvonalak korsze-

rűsítése projekt keretében már folyamatban 

van. A tervezési munkákra vonatkozó köz-

beszerzési eljárás eredményeként a szerző-

dés 2021. júliusban megkötésre került. A ter-

vezési munkák a Hatvan (bez.)–Füzesabony 

(bez.) vasúti vonalszakasz mellett a csatla-

kozó Hatvan–Újszász, a Vámosgyörk–Gyön-

gyös és a Füzesabony–Eger–Felnémet vas-

úti vonalszakaszokat is érintik. 

A rendszerszintű kapacitásbővítéshez a 

fentieken túl a Kőbánya felső–Rákosliget re-

konstrukció és szűkkeresztmetszet-kiváltás, 

Kőbánya felső és Rákos állomás felújítása, 

Madárdomb és Strázsahegy megállóhelyek 

létesítése, Gyömrő állomás kapacitásbővíté-

se előkészítési projekt keretében a Kőbá-

nya felső–Rákosliget szakaszon plusz egy, 

illetve részben plusz két vágány létrehozá-

sa tervezett. A tervezési program részeként 

Rákos állomásnál a két vonal elágazásánál 

külön szintű átemelés is megtervezésre 

kerül. A fejlesztés célja, hogy Pécelig, illet-

ve Gyömrőig 15 perces elővárosi járatsűrű-

ség biztosítható legyen. A beruházás ered-

ményeként Kőbánya felső és Rákos között 

helyreállhat az eredeti 80 km/h-s pálya-

sebesség, valamint kiépülhet az ETCS 2  

vonatbefolyásoló 

rendszer. 

A Rákos–Hatvan vasútvonal komplex 
felújítása a megrendelő szemszögéből



12 2021. Rákos–Hatvan különszám www.innorail.hu

AZ ÜZEMELTETŐ

Korunkban a fenntarthatóságra törek-

vés minden közlekedéssel foglalkozó 

szakembernek, így a MÁV-Volán-csoport 

munkatársainak is kiemelten fontos fel-

adat. Az Európai Unió és a magyar kor-

mány klímavédelmi terveinek, a Zöld 

Megállapodásnak sarkalatos pontja a kö-

zösségi közlekedés optimalizálása, ezen 

belül is a vasút fejlesztése. Mit jelent ez 

a gyakorlatban? Hogy a NIF Nemzeti Inf-

rastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Budapes-

ti Fejlesztési Központ közreműködésével 

most minden támogatást megkapunk ar-

ra, hogy fejlesszük hazánk vasúti közleke-

dését, s ezáltal egyre több embert rábír-

junk, hogy mindennapos közlekedéséhez 

a vonatozást válassza. Meggyőződésünk, 

hogy az előttünk álló környezetvédel-

mi és mobilitási kihívásokra a közösségi 

közlekedés, azon belül is a vasút nyújtja a 

legjobb megoldást.

Ehhez viszont nem elég beszélni a vasút 

környezetvédelmi hasznosságáról, hiszen 

a lakosságnak versenyképes szolgáltatást 

kell nyújtanunk. Szükség van az elavult, 

megbízhatatlan vasúti infrastruktúra fel-

újítására, a régi járművek cseréjére, a kor-

szerűtlen megoldások kiváltására. A ma-

gyar vasút piaci részaránya folyamatosan 

csökken, de a zöldpolitika megváltoztatja 

ezt a tendenciát, és ismét a jövő járművé-

vé teheti a vonatot. 

A MÁV-Volán-csoportnál kitartó, állhata-

tos munkával modernebbre és megbízha-

tóbbra fejlesztjük a közösségi közlekedést. 

Ezen folyamat fontos lépése volt a Volán-

busz MÁV-csoportba való integrálása is. 

Egy vállalatként össze tudjuk hangolni a 

vonatos és a buszos közlekedést, felszá-

moljuk a felesleges párhuzamosságokat, 

és megteremtjük az egységes jegyértéke-

sítő rendszert és utastájékoztatást. 

A vasúttársaság kiemelt projektjei közt 

szerepel az elővárosi vonalak felújítása, 

hiszen minden második utasunk a Bu-

dapestre tartó vonalakat veszi igénybe.  

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Straté-

gia keretében hosszú távú fejlesztéseink-

kel szeretnénk elérni, hogy a kényelmes, 

utasbarát szolgáltatások miatt többen 

válasszák a vasutat, így csökkenjen a fő-

város autósforgalma, s ezáltal élhetőbbé 

váljanak a budapesti lakosság minden-

napjai. Példaként említeném az eszter-

gomi vonalat, ahol az infrastruktúra és 

a járműállomány néhány évvel ezelőtti 

megújítása óta a forgalom megduplázó-

dott, a lakosság szívesen választja a MÁV-

ot mindennapos ingázása során, jelen-

tősen csökkentve a közutakra nehezedő 

nyomást, a budapesti dugókat és saját 

bosszúságukat is. 

Ezért is prioritás a 80a vonal felújítása, 

melyről ebben a kiadványban olvashat-

nak részleteiben. A Budapest-Keleti és 

Hatvan között húzódó vonalon napon-

ta mintegy hatezer utas közlekedik, a 

fejlesztésekkel szeretnénk elérni, hogy 

még több utas bízzon a vasútban, le-

tegye az autóját, és a közösségi közle-

kedést válassza utazásához. A vonalak 

teljes felújításával, a környező infrastruk-

túra fejlesztésével, korszerű szolgáltatói 

megoldásokkal, melyek mind egy célt 

szolgálnak: hogy modern, utasbarát kö-

zösségi közlekedést teremtsünk Magyar-

országon. Ezenkívül még rengeteg fej-

lesztésen dolgozunk. 

Környezetvédelmi és mobilitási kihívások

A vasút a legjobb megoldás

Fotó: Kónya Viktor
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AZ ÜZEMELTETŐ

Elkészült és októberben forgalomba áll 

a saját fejlesztésű első osztályú IC+ pré-

mium kocsink is. A programot kormány-

zati támogatással valósítjuk meg, a meg-

rendelt 70 IC+ kocsihoz 31 milliárd forint 

támogatást kaptunk. Ebből a szériából 

az összes másodosztályú szerelvényt le-

gyártottuk, 2022 nyarára pedig várható-

an mind a 35 első osztályú prémium ko-

csi is elkészülhet. Terveink szerint az IC+ 

program keretében a jövőben még közel 

500, minden igényt kielégítő, hazai gyár-

tású személykocsi gördülhet ki szolnoki 

telephelyünkről. Az IC+ kocsik gyártása 

mellett 40 új KISS emeletes motorvona-

tot rendeltünk, amelyből tizennyolc már 

forgalomba állt a legforgalmasabb elő-

városi ceglédi és váci vonalunkon, és ter-

veink szerint 2022 végéig a teljes, negy-

vendarabos flotta közlekedhet már az 

agglomerációban. Október elején meg-

érkezett Valenciából Szentesre a hatodik 

tram-train jármű is, így az első vasútvilla-

mosok a jelenleg zajló tesztek sikeressé-

gétől függően a tervek szerint év végén 

elindulhatnak Hódmezővásárhely és Sze-

ged között. 

A megfelelő színvonalú vasúti közleke-

déshez a korszerű járműpark mellett el-

engedhetetlen a megfelelő pálya. A MÁV 

több mint 7000 km vasúti pályát üzemel-

tet, és kiemelten kezeli a pályahálózat 

karbantartását és felújítását. A vasút ver-

senyképességének biztosítása és a szol-

gáltatási színvonal folyamatos emelésének 

érdekében létrehoztuk a Versenyképes 

Vasút elnevezésű programot. A program 

keretében kezdődött meg a ceglédi vasút-

vonal felújítása is 2020-ban, amit 2021-ben  

20 milliárd forint kormányzati támogatás-

sal tovább folytattunk. Jelenleg a vonal 

6,6 km hosszú karbantartása zajlik Üllő és 

Monor között, ahol a munkák egy része 

már nagygépes technológiával történik 

a MÁV FKG gépparkjának használatával.  

Tavaly négy új nagyvasúti munkagépet 

rendeltünk meg, amiből hármat már le-

szállítottak a MÁV FKG részére, így az új 

gépek a költségmegtakarítás mellett na-

gyobb hatékonysággal képesek elvégezni 

a vasúttársaság saját pályakarbantartási és 

felújítási munkáit. 

A járműfejlesztések és a pályakarbantar-

tás mellett állomásaink megújítása is fo-

lyamatban van. A Keleti pályaudvaron 

zajlik az akadálymentes, modern, liftekkel 

és mozgólépcsőkkel ellátott Utascentrum 

kivitelezése. A Nyugati pályaudvaron már 

megújult az utascsarnok, a teljes felújítás 

2022 nyarára fejeződhet be, de a pénztár-

csarnok belső boltozatának javítása és te-

tőszerkezetének felújítása várhatóan már 

2022 elejére elkészülhet.

A fejlődés körülvesz minket, terveink 

pedig hosszú távra szólnak, a MÁV-Vo-

lán-csoport célja, hogy hosszú távon meg-

teremtse az egységes és összehangolt 

autóbuszos és vasúti menetrend kialakítá-

sához, a vasúti ráhordó hálózatok és me-

netrendi csatlakozások létrehozásához és 

fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- 

és tarifarendszer, utastájékoztatás és arcu-

lat kialakításához szükséges feltételeket. 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kö-

zösségi közlekedés versenyképes alterna-

tívát nyújtson az utasok számára az egyéni 

közlekedés helyett.

A tét nem kicsi: fejlesztéseink nagyban 

segítik, hogy 2050-re hazánk is elérje az 

Európai Unió által célul kitűzött kvázi kar-

bonsemlegességet, tisztább, zöldebb jövő 

és élhetőbb, mobilabb ország várjon ránk. 

Homolya Róbert

elnök-vezérigazgató

MÁV Zrt.

Fotó: Kónya Viktor

Fotó: Kónya Viktor
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RÁKOS–GÖDÖLLŐ VONALSZAKASZ 

A Rákos (kiz.)–Gödöllő (kiz.) közötti sza-

kaszon a vasúti pálya, út-, alépítményi, 

műtárgy-, vízelvezetési, erősáramú, hír-

közlési, magasépítési, zajvédelmi mun-

kák és ideiglenes létesítmények kiépíté-

se megnevezésű projekt kivitelezési és 

tervezési munkáinak elvégzésével az 

SB-Rákos 2017 Konzorciumot bízta meg 

a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztő Zrt. (NIF Zrt.).

A szerződés aláírása 2017. decemberben 

történt, ezt követően 2018 márciusában 

az Isaszeg–Gödöllő nyíltvonali szakasz 

átépítésével megkezdődtek a csaknem 

62 milliárd forint értékű beruházás kivite-

lezési munkái.

A projekt bemutatása
A projekt a Magyar Állam finanszírozásá-

ban, az Európai Unió társfinanszírozásával 

valósulhat meg a CEF és az IKOP támogatá-

si rendszer keretében.

A megítélt CEF támogatás és annak hazai 

önrésze nem nyújtott fedezetet a kiviteli 

tervek alapján elkészített költségvetésre.  

Az EU költségcsökkentésre vonatkozó 

döntése alapján a megrendelő elrendelte 

a projekt műszaki tartalmának felülvizsgá-

latát, továbbá az indokolatlannak ítélt pro-

jektelemek elhagyását, illetve csökkenté-

sét kellett végrehajtani.

A projekt műszaki tartalmának csökkentését 

és az állomások terveinek módosítását nem 

követte a kiviteli tervek módosítása, ezért 

jelen projekt során a módosított engedé-

lyezési és kiviteli tervek elkészítése, az enge-

délyek szükség szerinti megújítása a vasúti 

pálya és valamennyi vasúthoz kapcsolódó 

szakág esetében is a vállalkozó feladata volt.

A kivitelezési munkák elvégzése során a 

vasútipálya-építési munkákon kívül a kö-

vetkező feladatokat kellett a kivitelezőnek 

elvégeznie:

- Közúti felüljárók és a felüljárókhoz kap-

csolódó úthálózatok építése Budapest 

XVII. kerületében két helyszínen, továb-

bá Pécel és Isaszeg települések kül- és 

belterületein,

- Állomási korrekció miatt közúthálózat-át-

alakítás Pécel településen,

- Állomási előtér átalakítások és P+R parko-

ló építések Pécel és Isaszeg állomásokon,

- Akadémiaújtelep néven új megállóhely 

és P+R parkoló építése Budapest X. kerü-

letben a Jászberényi út mellett (1. kép).

- Vasúti, elektromos felsővezetékes rend-

szer komplett átépítése,

- Épületbontások, épületfelújítások,

- Magasperonok építése perontetővel 

(2. kép),

- Isaszeg, Pécel állomásokon és Akadémia-

újtelep megállóhelyen akadálymentes, 

új gyalogos-aluljárók építése a peronok 

megközelítéséhez (3. kép),

- Optikai légkábel cseréje Rákos állomás 

üzemi épület és a 94 + 00 szelvény között,

- Új 120/25 kV-os villamos vontatási alál-

lomás létesítése Gödöllőn az Elmű-telep 

mellett.

1. Az átépítést megelőző állapotok 
A Rákos–Hatvan vasútvonal utolsó át-

építése az 1970-es évek közepétől az 

1980-as évek elejéig tartott, melynek 

során – ami a nyíltvonali szakaszokat és 

az állomások átmenővágányait érintet-

te mindösszesen – a megállóhelyek ki-

vételével nem épültek emelt peronok, 

az állomásokon a vágányokat nem húz-

ták szét. A peronok külön szintű megkö-

zelítése nem volt kiépítve.

A vonal műtárgyai vegyes állapotúak vol-

tak, ezért az elvégzendő munkák is vál-

tozó feladatokat adtak. Összesen 56 mű-

tárgy volt érintett a szakaszon.

A Rákos–Gödöllő vasútvonal átépítése

Organizáció felsőfokon

1. kép: Akadémiaújtelep megállóhely

2. kép: Rákosliget megállóhely 

3. kép: Pécel állomás, gyalogos-aluljáró

Brassay István 
projektvezető

STRABAG Vasútépítés

istvan.brassay@strabag.com
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2. Az átépítés műszaki tartalma, a megvalósult létesítmények műszaki jellemzői 

Megnevezés Megvalósítandó állapot
Az állomások száma 2

Forgalmi kitérő 1

Megállóhelyek száma 5

Átépítéssel érintett vágányok száma • Nyíltvonali szakaszokon két átmenő fővágány és kiágazó iparvágányok két helyszínen

 • Pécel állomáson 4 vágány

 • Isaszeg állomáson 3 vágány + 1 rakodóvágány

Pályajellemzők • Nyíltvonali vágánytengely-távolság: 4,10-4,20 m

 • Állomási vágánytengely-távolságok, 4,75-5,00 és 10,00-11,20 m

 • Sínrendszer: 

  - nyíltvonalon és állomási átmenő vágányokban: 60E2

  - az állomási megelőző vágányokban UIC 60

  - egyéb vágányokban UIC 54

 • Aljtípus: 

  - nyíltvonalon és állomási átmenő vágányokban tervezési sebességnek megfelelő, 

     közvetlen, szorító hatású sínleerősítésre alkalmas vasbeton alj 

  - az állomási megelőző vágányokban 60-as sínrendszerhez a Pécel–Isaszeg állomás- 

     közben bontott LW alj

  - a többi vágányban és a Currus vontatóvágányban Rákos–Pécel állomásközben 

     bontott LM alj

 • Aljtávolság: 60 cm

 • Hatékony ágyazatvastagság: 35 cm

 • Tengelyterhelés: 225 kN

Engedélyezett sebesség, illetve az  • Rákos (kiz.)–Pécel (bez.): 94 + 00 – 209 + 78 nyíltvonalon  és Pécel állomás átmenő

állomások engedélyezése során   fővágányaiban: V = 120 km/h

engedélyezett pályasebességek • Pécel (kiz.)–Isaszeg (kiz.) 209 + 78 – 286 + 85 nyíltvonalon: V = 100 km/h

 • Isaszeg állomás átmenő fővágányaiban, a nyíltvonalon és Isaszeg (bez.)–Gödöllő (kiz.) 

  tenderszakaszhatár 286 + 85 – 345 + 65, V = 120 km/h

 • Pécel állomáson a II. vágányon: V = 40 km/h

 • Pécel állomáson a III. vágányon: V = 80/40 km/h

 • Isaszeg állomáson az I. vágányon: V = 100 km/h

 • vontatóvágányokon, iparvágányokon, rakodóvágányokon: V = 20 km/h

Vízelvezetés Pálya menti szikkasztóárkokkal, befogadóba vezetett burkolt árkokkal és felépítményi 

 szivárgókkal

Műtárgyak Műtárgyak száma a szakaszon: 56 db, ebből vasúti műtárgy 49 db, melyből:

 • 2 db elbontandó acélszerkezetű gyalogos-felüljáró 

 • 2 db megszüntetendő áteresz

 • 1 db felújításra kerülő gyalogos-aluljáró

 • 3 db új peronaluljáró

 • 34 db felújításra vagy teljes átépítésre kerülő kis műtárgy

 • 3 db új helyen megépítendő kis műtárgy

 • 3 db nagy műtárgy 

 • 1 db új tervezésű és építésű jelzőhíd 

 Közúti műtárgyak:

 • 4 db új közúti felüljáró építése a projekt keretében

 • 1 db Rákos-patak feletti kerékpároshíd építése a projekt keretében

 • 2 db meglévő közúti felüljáró, mely nem a projekt része

KIVITELEZŐ: SB-RÁKOS 2017 KONZORCIUM, TAGJAI: STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. ÉS BELFRY PE KFT.
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RÁKOS–GÖDÖLLŐ VONALSZAKASZ 

Nehezítő körülmény volt, hogy a fenti 

munkákat a vasútüzem, valamint a jelen-

leg működő átviteli rendszerek működé-

sének folyamatos fenntartása/fenntart-

hatósága mellett kellett elvégezni.

3. A projekt elhelyezkedése, a 
vonalszakaszok határai
A projekt kiindulópontja a 80a vasútvo-

nal Rákos vasútállomást követő 94 + 00 

szelvénye. A szakasz vége a 345 + 65 

szelvényben Gödöllő vasútállomás be-

járati jelzője.

A projekt öt építési és egyben tervezési 

szakaszra került felosztásra az alábbiak 

szerint (számozás az 1. ábra alapján):

Megnevezés Megvalósítandó állapot
Utak és útátjárók • 4 db új közúti felüljáróhoz vezető úthálózat építése csomópontokkal nagyrészt új, 

  kevésbé meglévő nyomvonalon 

 • 6 db P+R parkoló építése 4 helyszínen

 • P+R parkolók csatlakozó útjai

 • állomási előterek útépítési munkái

 • Pécelen állomási korrekció miatt úthálózat-átalakítás (Rét utca)

 • Útátjárók

 • 4 db meglévő útátjáró megszüntetése

 • 7 db meglévő útátjáró átépítése

 • 2 db új gyalogos-kerékpáros átjáró építése

 • 4 db új gyalogosátjáró építése, ebből 3 db a peronok végén

 • 3 db meglévő gyalogosátjáró átépítése 

 Összesen 20 db átjáró érintett. 

Utasforgalmi létesítmények • 7 helyszínen egységesen sk + 55 cm-es peronok építése új térburkolattal

 • Peronmegközelítések 3 helyszínen aluljáróval, aluljárók esetében felvonók beépítésével, 

  4 helyszínen szintbeli biztosított gyalogosátjárókkal 

Villamos felsővezeték • A meglévő hálózat teljes áttervezése és átépítése

 • Állomási kapcsolókertek átépítése

 • Fázishatárok (fh) átépítése, új fázishatárok kiépítése (Rákos–Rákosliget között a 98 + 50 

  szelvényben elválasztó fh, Isaszeg–Gödöllő állomások között a 339 szelvényben 

  kitápláló fh, a 120a vonalon Rákos–Rákoshegy állomások 25 + 00 - 27 + 00 szelvények 

  között elválasztó fh) 

Vontatási energiaellátás Új villamos vontatási alállomás tervezése és építése Gödöllő külterületén a meglévő 

 Elmű-telep szomszédságában, kitápláló és visszavezető vezetékek kiépítése

HETA  Új fázishatári és kapcsolókerti HETA (helyi energia távvezérlés) berendezések telepítése

Térvilágítás A vasútüzemi területeken, peronokon, perontetők alatt, aluljárókban, rakodóterületeken 

 új térvilágítási berendezés létesítése

Váltófűtés • Rákosliget, Pécel és Isaszeg állomáson új váltófűtés telepítése

 • Ezzel együtt telepíteni kellett a forgalmi irodákba a váltófűtés-felügyeleti munkahelyet, 

  meg kellett oldani a váltófűtés távfelügyeletét és távvezérlésének lehetőségét Bp. Keleti pu. 

  váltófűtésközpontjából 

Kábelalépítmények Új kábelalépítményeket kellett építeni a megállóhelyeken, forgalmi kitérőkben és két 

 állomáson

Környezetvédelem, természetvédelem,  Aktív zajvédelem: zajárnyékoló falak építése a vasúti pálya és az új utak mentén

környezetrendezés  - passzív zajvédelem nyílászárók cseréjével

 - rezgésvédelem rugalmas aljpapucsok beépítésével, illetve a kritikus szakaszokon 

  vállalkozói tervezéssel a jogszabályoknak megfelelő és az üzemeltető által elfogadható 

  műszaki megoldással

Magasépítés, átalakítás/építés • 6 helyszínen új perontetők építése

 • 1 helyszínen új esőbeálló telepítése MÁV- „szabványterv” alapján

 • Rákosliget mh. felvételi épület átépítése üzemi épületté

1. táblázat
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01. szakasz: Rákos–Pécel nyíltvonali vonal-

szakasz: A szakasz eleje a fővonal 94 + 00,  

a szakasz vége Pécel állomás tervezett 

bejárati jelzői előtt a 192 + 63 szelvény-

ben található. A szakasz vasútipálya-épí-

tési munkáihoz kapcsolódóan át kellett 

építeni a Rákos állomásról kiágazó von-

tatóvágányt a 102 + 69,40 szelvénytől a  

117 + 52,89 szelvényig. 

02. szakasz: Pécel állomás: 192 + 63 – 213 

+ 28 szelvények közötti szakasz az állomás 

tervezett bejárati jelzői közötti terület.

03. szakasz: Pécel–Isaszeg vonalszakasz 

213 + 28 – 283 + 43 szelvények között a 

két szomszédos állomás tervezett bejá-

rati jelzőinek szigeteltsínjei közötti vonal. 

04. szakasz: Isaszeg állomás 283 + 43 – 

303 + 82 szelvények közötti szakasz az 

állomás tervezett bejárati jelzői közötti 

terület. A Currus vágány területre eső sza-

kasza is az állomási szakasz része.

05. szakasz: Isaszeg–Gödöllő vonalsza-

kasz a 303 + 82 – 345 + 65 szelvények kö-

zött a két szomszédos állomás tervezett 

bejárati jelzőinek szigeteltsínjei közötti 

vonal, valamint a Currus vágánynak a sza-

kaszra eső része. 

4. Az átépítési munkák ütemezése 
4.1. A 05-ös építési szakasz

A fővállalkozói szerződés aláírását köve-

tően megkezdődött a kiviteli tervek el-

készítése, majd a tender ütemezésének 

megfelelően csaknem két hónap eltel-

tével, 2018. március elsején az Isaszeg–

Gödöllő (05. építési szakasz) nyíltvona-

li szakasz átépítésével megkezdődtek a 

vasútipálya-építési kivitelezési munkák. 

Míg a Pécel–Isaszeg és az Isaszeg–Gödöllő 

nyíltvonali szakaszok lakott területeken kí-

vül helyezkednek el, addig a Rákos vasútál-

lomásról kiágazó csaknem hét kilométeres 

„nyíltvonali” szakasz átépítését Budapest X. 

és XVII. kerületeiben, sűrűn beépített lakó-

környezetben kellett megvalósítani.

A projekt megvalósítása során a vágány-

zári időket és az organizációs lehetősége-

ket figyelembe véve az egyes szakaszok 

átépítése során eltérő építési technológi-

ák kerültek alkalmazásra.

Az Isaszeg–Gödöllő nyíltvonali szakasz 

átépítési munkáit kétszer 45 nap alatt, a 

vasúti forgalom folyamatos fenntartása 

mellett valósítottuk meg. A 4,4 km hosz-

szú szakasz átépítése a rendkívül rövid 

vágányzári idők miatt ún. nagygépes 

technológiával történt. Első ütemben a 

vasúti alépítmény nagygépes átépítését 

végeztük el a PM 1000 alépítményjaví-

tó géplánccal (4. kép), majd ezt követően  

a vasúti felépítmény is átépítésre került 

az SMD-80-as géplánc alkalmazásával.  

A rövid vágányzári idő alatt teljesen át-

épült Gödöllő-Állami telepek megálló-

hely. Az átépítés során modern, új emelt 

peronok épültek esőbeállókkal, új térvilá-

gítással és szintbeli gyalogosátjáróval.

4.2. A 01-es építési szakasz

A 05. építési szakasz elkészülését követően 

2018. júniusban megkezdődtek a Rákos–

Pécel állomások közötti „nyíltvonali” sza-

kasz (01. építési szakasz) átépítési munkái. 

A szakasz átépítése több ütemben valósult 

meg, melynek első lépéseként Rákosliget 

megállóhely előtt új forgalmi kitérőt kel-

lett forgalomba helyezni (5. kép). A forgal-

mi kitérők beépítésére rendelkezésre álló 

1. ábra: A Rákos–Gödöllő projekt területi 

elhelyezkedése, szakaszai

4. kép: A PM 1000 géplánc munkavégzés közben Isaszeg–Gödöllő között

5. kép: Vasútipálya-építési munkák Rákosliget forgalmi kitérőnél

KIVITELEZŐ: SB-RÁKOS 2017 KONZORCIUM, TAGJAI: STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. ÉS BELFRY PE KFT.
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egy hónap alatt el kellett végezni többek 

között a biztosítóberendezés telepítésé-

nek és üzembe helyezésének munkáit is.  

A rendkívül szűk építési területen, két 

ütemben (jobb és bal oldal), folyamatos 

munkavégzés mellett sikeresen megva-

lósult a forgalmi kitérők ideiglenes forga-

lomba helyezése, ezt követően pedig meg-

kezdődött a rákosligeti forgalmi kitérők és 

Pécel állomás közötti szakasz kivitelezése.

A vágányzári, organizációs és valamennyi 

műszaki szempont figyelembevételével a 

szakasz átépítése hagyományos, ún. kis-

gépes-kézi technológiával történt. 2018. év 

második félévében sikeresen megvalósult 

a Rákosliget–Pécel állomások közötti sza-

kasz átépítése, mely során többek között 

átépültek a szakaszon található vasúti mű-

tárgyak és megállóhelyek (Rákosliget mh., 

Rákoscsaba-Újtelep mh., Rákoscsaba mh.). 

A megállóhelyeken végső állapotukban 

modern emelt peronok kerültek kivitele-

zésre perontető védelme mellett (6. kép), 

Rákoscsabán új P+R parkoló épült a megál-

lóhely déli oldalán.

Megkezdődhettek a Cinkotai úton és a 

Tarcsai úton az új közúti felüljárók és csat-

lakozó utak kivitelezési munkái. A felüljá-

rók kivitelezését szintén a közúti forgalom 

fenntartása mellett kellett megvalósítani, 

mely rendkívül komoly organizációs és 

ütemezésbeli feladatot jelentett a kivitele-

zők és a tervező számára.

4.3. A 02-es és 03-as építési szakasz

2019. február 4-re Pécel vasútállomáson 

ideiglenes fejállomást kellett kialakíta-

ni, mivel Pécel–Aszód között teljes vona-

li vágányzár és a vonatok autóbuszokkal 

történő pótlása került bevezetésre. 2019. 

február 4-én sikeresen forgalomba helye-

zésre kerültek az ideiglenes vonatfogadó 

és vonatindító vágányok, illetve az ideig-

lenes peronok Pécel vasútállomáson. Ezt 

követően több ütemben átépült Isaszeg 

és Pécel vasútállomás, illetve a Pécel– 

Isaszeg közötti nyíltvonali szakasz. Mivel 

teljes vonali vágányzár volt, és a munka-

terület vasúti munkagépekkel csakis Pé-

cel vasútállomás felől volt megközelít-

hető, így az átépítés ütemezése a teljes 

kizárás ellenére komoly kihívást jelen-

tett a kivitelezők számára. Az ütemezést 

és a munkaterület organizációját rendkí-

vül megnehezítette, hogy a munkaterü-

let műtárgyakkal sűrűn tagolt volt, így az 

egyes építési szakaszok átépítése során a 

műtárgyak képezte akadályokat is figye-

lembe kellett venni.

A vasútipálya-építési munkákkal egy 

ütemben átépültek a vasút alatti műtár-

gyak, a Pécel–Isaszeg közötti szakaszon a 

három Rákos-patak-híd helyén Magyaror-

szágon első alkalommal ún. ConSpan hi-

dak kerültek beépítésre (2. ábra és 7. kép). 

Megkezdődhetett Isaszeg település 

előtt az új közúti felüljáró kivitelezése 

(8. kép), melynek forgalomba helyezé-

se 2020. november hónapban történt 

meg, ezt követően véglegesen meg-

szüntetésre kerülhetett a vasútvonal 

egyik legbalesetveszélyesebb szintbeli 

közúti-vasúti átjárója (AS276).

Pécel vasútállomás több építési fázisban 

épült át, mely során figyelembe kellett 

6. kép: Rákosliget megállóhely

2. ábra: A ConSpan előregyártott szerkezetek 

felhasználási lehetőségei

7. kép: ConSpan híd építése a vasút 218-as szelvényében
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venni a mögöttes építési szakaszok vas-

úti gépekkel történő kiszolgálásának biz-

tosítását, azt, hogy Pécel állomás a teljes 

kizárás ideje alatt fejállomásként (vonat-

fogadó/vonatindító állomás) üzemel, így 

biztosítani kellett a vonatpótló autóbu-

szok fogadásának és indulásának lehe-

tőségét is. Az állomás átépítését tovább 

nehezítette a munkaterület tagoltsága az 

állomáson épülő új gyalogos-aluljáró és 

az átépülő Csúnya-árok műtárgya, illetve 

a két városrész közötti közlekedés lehető-

ségének folyamatos biztosítása a szintbe-

li átjárókon keresztül (9. kép).

4.4. A 04-es építési szakasz

Isaszeg vasútállomáson a teljes vágány-

hálózat átépült, teljes egészében fel-

újításra került a régi felvételi épület, az 

állomás kezdőponti oldalán új burkolt 

rakterület épült magasrakodóval, a pe-

ronok megközelítését újonnan épült, 

akadálymentes gyalogos-aluljáró bizto-

sítja. Teljes egészében megújult az állo-

mási infrastruktúra, új P+R parkoló épült 

kerékpártárolókkal, az állomáshoz csat-

lakozó útszakaszok felújításra kerültek 

(10. és 11. kép).

5. Vágányzárak  
Az átépítési munkák ütemezésénél több 

ízben említésre került, hogy a kivitelezés-

hez vágányzárak, hivatalos néven kapa-

citáskorlátozások voltak szükségesek. Az 

egy napnál hosszabb kapacitáskorlátozá-

sok esetében, amik a vágánybontáshoz 

és -építéshez kellettek, vasúti forgalmi 

technológiákat kellett készíteni, hiszen a 

8. kép: Az AS276-os útátjáró helyén új közúti felüljáró és csatlakozó út építése

9. kép: Pécel vasútállomás átépítése

10. kép: Isaszeg vasútállomás átépítése

11. kép: Átépítést követő új vasúti infrastruktúra

 (Isaszeg vasútállomás)

KIVITELEZŐ: SB-RÁKOS 2017 KONZORCIUM, TAGJAI: STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. ÉS BELFRY PE KFT.
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vasúti hálózat komplexitásából adódóan 

egy rövidebb szakaszon lévő kapacitás-

korlátozás, például Rákosliget–Pécel átépí-

tésének esetében is, a vasúti menetrend 

változását hozza magával, ami kihatással 

van/lehet másik vasútvonal forgalmára, 

esetünkben a 120a vonal forgalmára, va-

lamint Rákos vasútállomás és akár a Keleti 

pályaudvar forgalomszervezésére is. 

5.1. Teljes kizárás

2019-ben Pécel–Aszód között teljes kizárás 

volt 2019. 02. 04. 00:00 és 2019. 12. 07. 23:59 

között. Ez annyit jelentett, hogy Pécel és 

Gödöllő települések között, a munkate-

rületünkön, az építési forgalom, a munka-

vonatok és munkagépek közlekedésének 

biztosítását kizárólag a kivitelezési mun-

kák ütemezésének komplex lebonyolítá-

sával lehetett megoldani, vagyis a vasúti 

vágányok bontását és építését úgy kellett 

ütemezni, hogy azokon a sínenjáró mun-

kagépeket és munkavonatokat az átépítés 

minden fázisában le tudjuk közlekedtetni. 

5.2. Egyvágányos hosszabb kizárás, éjsza-

kai mellézárásokkal

Több esetben például Rákos–Pécel ál-

lomásköz átépítésénél, valamint Pécel 

állomás esetében és a nagygépes alé-

pítményátépítést végző géplánc rendel-

kezésre állása miatt 2018-ban Isaszeg–Gö-

döllő állomásközben olyan vágányzárak 

alatt épültek át a vágányok, amikor a má-

sik vágányon vonatforgalom közlekedett. 

Az időben hosszabban kizárt vágányok 

építési munkáinak kiszolgálásához éjsza-

kánként hozzázárásokat kértünk a szom-

szédos forgalmi vágányokon. Ezekben a 

rövid, 2-4 órás vágányzárakban anyag ki- 

és behordást végeztünk.

5.3. Éjszakai hosszabb kizárás

Az előkészítő munkák esetében hosz-

szabb, 5-7 órás éjszakai vágányzárakban 

dolgoztunk. Ilyen esetben felsővezeté-

ki oszlopállítást, hosszúsínlehúzást, ta-

lajmintavételt végeztünk, illetve a pe-

rontető-építés, felsővezeték-szabályozás 

esetében is ilyen típusú kapacitáskor-

látozásokban dolgoztunk. Utómunkák 

esetében is nagy mennyiségben vettük 

igénybe az éjszaki vágányzárakat, ilyen-

kor vágányszabályozási és síncsiszolási 

munkákat végeztünk a kiírt műszaki tar-

talom szerint több alkalommal. A 2. táb-

lázat mutatja az átépítési munkák ideje 

alatt, 2018 és 2021 között megtartott vá-

gányzárak mennyiségét.

Ezen adatokból látszik, hogy 2019-ben 

a teljes kizárás időtartama jelentősen 

megemelte az éves kapacitáskorláto-

zások óráinak összegét, hiszen 7367 

óra hosszan tartott. 2020. évben a nagy 

mennyiségű perontető-építési, felsőve-

zeték-szabályozási és vágányszabályo-

zási munka növelte meg a vágányzárak 

darabszámát.

A teljes vonali vágányzár 2019. decem-

ber 7-én ütemterv szerint ért véget, a vá-

gányzár lemondását követően ismételten 

megindulhatott a vasúti forgalom a teljes 

80a vasútvonalon.

2020. évben a vasútállomásokat és meg-

állóhelyeket kiszolgáló infrastruktúra épí-

tése történt, 2020. évben megvalósult 

mind a négy új közúti felüljáró ideiglenes 

forgalomba helyezése, ezzel jelentősen 

csökkentve a 80a vasútvonalon a szintbe-

li közúti átjárók jelentette balesetveszé-

lyes csomópontok számát.

2021. évben több új jelzőlámpás csomó-

pont építése valósult meg, forgalomba 

helyezésre került a megújult Akadémia-

újtelep megállóhely és a P+R parkoló, el-

készültek a zajvédő falak és a növényte-

lepítések. A befejező munkák elvégzését 

követően valamennyi létesítmény mű-

szaki átadás-átvételi eljárása lefolytatásra 

került, ezzel a projekt megvalósítása sike-

resen lezárult (12. kép).

A projekt megvalósítása során széles kö-

rű együttműködés történt a STRABAG 

konszern magyarországi területei között. 

A szakági kivitelezési munkák, az alap-

anyagok, illetve a szolgáltatások bizto-

sítása terén is hatékony együttműködés 

valósult meg a konszernen belül, min-

denki a tudása legjavát adta, mely nél-

kül a projekt sikeres megvalósítása nem 

teljesülhetett volna. Köszönet a projekt 

sikeres megvalósításában részt vevő va-

lamennyi vállalkozásnak, szervezetnek, 

közreműködőnek és dolgozónak.

Brassay István

Év Összes vágányzár Rövidebb, mint Hosszabb, mint Leghosszabb Összes idő
 (db) egy nap (db) egy nap (db) kizárás (óra) (óra)
2018 388 373 15 1104 15 726

2019 308 295 13 7367  30 801

2020 418 407 11 1952 7 023

2021 100 97 3 144 858

Összesen 1214 1172 42  54 408
2. táblázat

12. kép: Átépített vasúti pálya
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Az SB-Rákos 2017 Konzorcium a tervezői 

feladatok ellátásával az RG Terv Konzorci-

umot bízta meg, melynek tagjai a Crystal 

Mérnökiroda Kft., a CTB Mérnökiroda Kft. 

és az MP Közmű Kft. 

A fővárosi agglomerációs közlekedés szem-

pontjából egyik legfontosabb projekt so-

rán a vonal nyíltvágányait és az állomások 

átmenő fővágányait 100-120 km/h-s hala-

dási sebességre és 225 kN-os tengelyter-

helésre terveztük. Ezenfelül elkészítettük 

az érintett állomások és megállóhelyek fel-

újításához kapcsolódó terveket is, melyek 

tartalmazzák az 55 centiméter magasságú 

peronokat, aluljárókat, lifteket és peronte-

tőket, továbbá a hangos és vizuális utastá-

jékoztatást és a térvilágítást. 

A munkálatok során ezzel együtt többek 

között 

• mintegy 25 km hosszban kétvágányú 

vasúti pálya al- és felépítményt és fel-

sővezetéket,

• több mint 19 kilométer hosszban zaj-

védő falat,

• több mint 40 vasúti műtárgy felújítá-

sát, ill. új műtárgy építését,

• 4 db közúti felüljárót,

• 3 db gyalogos-aluljárót,

• állomási előtereket,

• közúti és gyalogosátjárókat,

• peronokat,

• 4 helyszínen P+R parkolókat,

• valamennyi állomáson és megállóhe-

lyen perontetőket,

• Rákosliget megállóhelyen az üzemi 

épületet és Isaszeg állomás felvételi 

épületek felújítását terveztük meg.

A feladat az engedélyezési, kivitelezé-

si és megvalósulási tervek elkészítését is 

magában foglalta. A korábbi építési en-

gedélyben meghatározottakhoz képest 

a műszaki tartalom változása miatt mó-

dosított építési engedély megszerzése 

vált szükségessé. A kiviteli tervek készíté-

se ezután kezdődhetett meg, amit nehe-

zített a tervezésre rendelkezésre álló idő 

rövidsége, a szoros határidők, továbbá a 

komplex beruházás teljes körű tervezési 

munkáinak összehangolása. Az üzemel-

tetői, mérnöki és beruházói jóváhagyási 

folyamatok során az esetlegesen felme-

rülő módosítási igényeket is rövid időn 

belül teljesítenünk kellett a kivitelezés 

megkezdéséhez szükséges jóváhagyások 

kiadásához.

Vasútipálya-tervezés tekintetében a leg-

nagyobb kihívást az jelentette, hogy az 

isaszegi felüljáró kivitelezés-ütemezésé-

nek módosítása miatt a meglévő szintbeli 

útátjárót üzemben kellett tartani. Emiatt 

olyan ideiglenes pályageometriát kellett 

készítenünk, amely lehetővé tette a meg-

lévő átjáró működését, de ezzel egy idő-

ben folyamatban volt a felüljáró építése.

A vonalszakasz építészeti értékeinek meg-

őrzése kiemelten fontos szempont volt a 

fejlesztés során. A tenderdokumentáció is 

foglalkozott már az állomások vasúti épí-

tészeti hagyományainak feltárásával, me-

lyet a kivitelezést megelőző tervezés so-

rán sok nyitott kérdésre adott válaszként, 

a 21. századi elvárásoknak megfelelően 

tovább folytattunk. Az építőipar általános 

trendjeként megfogalmazott „megőrzés 

és újrahasznosítás” a vasúti épületek ter-

vezése területén is szemléletváltást ho-

zott, melynek eredményeként több forgal-

mas állomás és megállóhely is átalakult. 

Rákosliget megállóhelyen a volt felvételi 

épület az alaprajzi terület teljes kihaszná-

lásával korszerű üzemi épületté alakult át, 

Isaszeg állomás felvételi épülete pedig tel-

jes felújításon esett át.

Utasforgalmi terek vonatkozásában az 

üzemeltetővel történt többszöri egyez-

tetéseknek köszönhetően kialakítottuk 

a vonalszakasz egységes arculati képét. 

Minden állomáson és megállóhelyen az 

utasok akadálymentes útvonalakon tudják 

megközelíteni a létesítményeket. A pro-

jekt során megújultak az állomási előterek, 

passzív és aktív zajvédelmi elemek kerül-

tek betervezésre.

RG Terv Konzorcium 

Tervezési feladatok a Rákos–Gödöllő szakaszon

KIVITELEZŐ: SB-RÁKOS 2017 KONZORCIUM, TAGJAI: STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. ÉS BELFRY PE KFT.
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A Budapest–Hatvan 80-as vasútvonal kor-

szerűsítése keretében a fővároshoz kö-

zelebb eső Rákos–Gödöllő szakasz pá-

lyarekonstrukciója kapcsán valamennyi 

meglévő, vasút alatti műtárgy megújult 

vagy átépült, valamint új műtárgyak: gya-

logos-aluljárók, vízelvezető műtárgyak, 

külön szintű közúti átvezetések is épültek. 

A szakasz műtárgyainak felújítása 2018 

nyarán kezdődött. Budapest–Pécel között 

a forgalom folyamatos fenntartása mel-

lett, azaz több ütemben, vágányonként 

kellett a szerkezeteket át- vagy megépíte-

ni. Pécel–Gödöllő között teljes vágányzár 

segítette a kivitelezést 10 hónapig. 

A szakaszon található műtárgyak 
és az elvégzett beavatkozások
A STRABAG Hídépítési Igazgatósága 55 

műtárgyhoz kapcsolódóan végzett be-

avatkozásokat. Két szelvényben új víz-

elvezető áteresz épült be, 16 helyen a 

meglévő kereteket kellett a korszerű pá-

lya követelményeihez igazítani. Ahol 

a nyomvonal kívánta, meg kellett őket 

hosszabbítani, vagy a meglévő helyen fel 

kellett számolni, és helyben vagy vízel-

vezetési szempontból kedvezőbb, közeli 

nyomvonalon új átereszt beépíteni.

Három állomáson, illetve megállóhe-

lyen új, a peronok biztonságos megkö-

zelítését lehetővé tevő gyalogos-aluljáró 

épült, Budapest XVII. kerületében pedig 

egy meglévő gyalogos-aluljáró újult meg 

a projekt keretében. Valamennyi gyalo-

gos-aluljáró korszerű, tágas, világos, de 

egyszerűsége okán időtálló, vandálbiz-

tos kialakítású. Az utasperonok megkö-

zelítése nemcsak lépcsőn, hanem aka-

dálymentes módon, liftek segítségével is 

lehetséges. Minden lépcső burkolata ke-

rékpártoló sávval egészült ki, a látássérül-

tek közlekedését taktilis jelek segítik, az 

aluljárók modern utastájékoztatási, vala-

mint távfelügyeleti rendszert kaptak.

A szakaszon négy helyen – Budapesten 

a Cinkotai, valamint a Tarcsai út egykori 

szintbeni átjárói helyén, Pécelen, illetve 

Isaszeg határában külön szintű közúti ke-

resztezés valósult meg felüljárók létesíté-

sével (1. kép).

A nyílt vonalon több helyen korábbi elég-

telen méretű vagy rossz állapotú vasúti 

hidat kellett elbontani, helyükre új híd-

szerkezet épült. 

Érdekesebb technológiák, újszerű 
vagy nem szokványos szerkezetek 
a vonalon
Ugyan az építőipari kivitelezés középtávú 

célja kell legyen az automatizálás, sablo-

nosítás, jelen projekt keretében is szük-

ség volt egyedi, hazánkban újszerű vagy 

szokványos, de bonyolult technológiák 

alkalmazására.

A forgalom fenntartása mellett mind az 

előregyártott keretek, mind a monolit alul-

járók vágányonkénti ütemekben épültek, 

az üzemelő vágányok mellett méretezett 

Siemens-dúcolat beépítésével (2. kép).  

A technológia rég bevált, jól szolgálja a 

vasútépítési célokat. Esetünkben vala-

mennyi több ütemben épülő keret mun-

katérhatárolását e módszerrel oldottuk 

meg, mindenütt szükség volt ugyanakkor 

a levert gerendák üzemelő pályán keresz-

tül vezetett hátrahorgonyzására a nagy 

mélység, illetve a vágánytengely közelsé-

ge miatt fellépő erők miatt.

Az állomási aluljárók teljesen körbeszá-

dolt, dúcokkal gyámolított munkagödör-

ben épültek. A vízzáró Larssen pallósor 

biztosította a nyíltvíztartás alkalmazásá-

nak lehetőségét az építés ideje alatt.

A szakaszon épült közúti felüljárók közül 

a Cinkotai úton lévő híd négytámaszú, 

mindkét végén tömör hídfőfalakkal, a vá-

rosi környezet miatt a hídfőkhöz a felüljá-

ró északi oldalán támfalak között épített 

magastöltés vezet. A magas és karcsú 

vasbeton támfalak terheinek csökkenté-

sére a töltések vasalt talajtámfalként ke-

rültek megépítésre. Ez az eljárás még a 

Műtárgyak a vasút alatt/felett Miklós Levente
fő-építésvezető

STRABAG Hídépítés

1. kép

2. kép
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mai napig is újszerűnek számít hazánk-

ban. Ugyan kiselemes vagy kőkosaras 

homlokfalképzéssel is találunk példát 

georáccsal vasalt töltésekre, azok még 

nem terjedtek el széles körben. 

Hasonlóan magas töltések csatlakoznak a 

Pécel belterületén épített Pesti út–Rákó-

czi út hídjaihoz, ezért ott a kedvezőtlen 

geotechnikai adottságok miatt a konszo-

lidáció gyorsítására szalagdrénrendszer 

épült a töltéstestek alatt. A híd elmoz-

dulásait a STRABAG rendszeres lézer-

szkenneres állapotfelvétellel és azok ki-

értékelésével folyamatosan monitorozta  

(3. kép). Az eljárás lehetővé teszi, hogy 

bármely szerkezeti elem akár vízszintes, 

akár függőleges elmozdulását nyomon 

kövessük, így kiválthatók azok a hagyo-

mányos geodéziai módszerek, amelyek 

az egyes építési állapotokban a feszített 

gerendák lehajlását, a pályalemez terve-

zett túlemelését vagy a hídfők elmozdu-

lását vizsgálnák. A mérési eredmények 

az előzetesen számítottnál valamivel ki-

sebb, megfelelő elmozdulásokat mutat-

tak, az adatállomány pedig üzemeltetés 

alatt is jó szolgálatot tehet a kezelőknek.

A vasútvonal kisebb fesztávú, ámde 

annál bonyolultabb műtárgya három, 

Rákos-patak felett létesített új híd. Az 

építési idő rövidsége miatt a lehető leg-

nagyobb mértékű előregyártás került a 

technológiai fókuszba. A kivitelező e hi-

daknál előregyártott, vert vasbeton cö-

löpalapozású, vékonyfalú vasbeton ke-

retekből álló ConSpan hidakat épített 

be, az országban elsőként alkalmazva a 

technológiát (4. kép). A ConSpan hidak 

monolit hídfő nélkül, előregyártott – 

közúton szállítható méretű – vasbeton 

íves keretekből állíthatók össze. A geo-

metria nagy fesztávok áthidalását teszi 

lehetővé a karcsú szerkezettel, elősegíti 

a fokozatos átmenetet az eltérő merev-

ségű alépítmény és hídszerkezet között, 

lerövidíti a helyszíni kivitelezési időt, vá-

gányonként is építhető. Amennyiben 

ezek a szerkezetek beváltják a hozzájuk 

fűzött reményeket, gyors, gazdaságos 

megoldást jelenthetnek olyan vasúti 

akadályoknál, amelyek a hagyományos 

1-2 m nyílású előregyártott keretele-

mekben nem átvezethetők.

A felújítás után
2021 végére valamennyi új műtárgy elké-

szül, a régiek megújult formában, meg-

erősítve maradéktalanul kielégítik a je-

lenlegi teherbírási követelményeket, így 

remélhetőleg sokáig – gondos fenntartás 

mellett évtizedekig – szolgálják majd Ke-

let-Magyarország gyors, kényelmes vas-

úti megközelítését, illetve a budapesti 

agglomerációban folyamatosan növekvő 

ingázási igényeket (5. kép).

Tekintettel arra, hogy minden vonali mű-

tárgy ágyazatátvezetéssel valósult meg, 

kritikusabb helyeken a legújabb szakmai 

irányelveket is kielégítő rugalmas átme-

neti zóna beépítésével az utazási komfort 

hosszú távon magas szintű maradhat. 

A közúti felüljárók már most zavartala-

nabbá tették mind a vasút forgalmát, 

mind a keresztező utakét (6. kép). 

A gyalogos-aluljárók mára már kötele-

ző elemei a korszerű vasúti közlekedés-

nek. A legkevesebb kompromisszummal 

kínálnak alternatívát a balesetveszélyes 

szintbeni átjárásra. A modern, világos, 

biztonságos liftek segítségével – szaksze-

rű üzemeltetés mellett – az akadálymen-

tesség ugyancsak biztosított.

 Miklós Levente

3. kép

4. kép

5. kép

6. kép
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RÁKOS–GÖDÖLLŐ VONALSZAKASZ 

A kor követelményeinek megfelelő elővá-

rosi jellegű, illetve távolsági átmenő for-

galmat bonyolító vasútvonal kialakítása 

megkövetelte a hozzá közvetve vagy köz-

vetlenül kapcsolódó úthálózat korszerűsí-

tését is. Egyértelmű vezérlőelv volt a biz-

tonság és az áteresztőképesség növelése. 

Ennek eredményeképpen a Rákos–Gödöl-

lő vonalszakaszon négy külön szintű vas-

útkeresztezés épült, illetve hét szintbeli 

közúti csomópont újult meg. Az elővárosi 

járatokhoz érkező utasok kényelmét négy 

új P+R parkoló és számos új gyalogosátjá-

ró szolgálja. Az útépítési munkák volume-

nét a táblázat számai jól szemléltetik.

Az útépítési munkák leglátványosabb 

elemei kétségtelenül a külön szintű ke-

resztezések voltak, ahol a STRABAG kon-

szern tagvállalatainak szorosan együtt-

működve kellett dolgozni, hiszen ezeken 

a pontokon a vasút-, út- és műtárgyépítés 

a közműépítésekkel és -kiváltásokkal ösz-

szehangoltan zajlott.

Mint szinte minden fővárosi munkánál, 

itt is különös kihívást jelentett a közúti 

forgalom biztosítása, terelése a kivite-

lezés teljes időtartama alatt. Ezeket a 

problémákat a Budapesti Közlekedési 

Központtal (BKK) és a helyi kerületi ön-

kormányzattal szoros együttműködés-

ben, az építési ütemek átgondolt ta-

golásával sikerült megoldani. Ebben a 

tekintetben talán a Cinkotai úton léte-

sült felüljáró volt a legbonyolultabb, 

ahol szűk helyen rengeteg ismert (és is-

meretlen) közmű környezetében, a for-

galom fenntartása mellett kellett dol-

gozni (1. kép). 

Ugyancsak a XVII. kerületben, egy el-

avult szintbeli vasúti átjáró kiváltására és 

a környező gyűjtőutak átmenő forgalmá-

nak csökkentésére létesült a Tarcsai úti 

felüljáró és a hozzá kapcsolódó, hozzá-

vetőleg egy km hosszú elkerülő szakasz, 

amely volumenét tekintve a legnagyobb 

útépítési eleme a projektnek. A közel 

100 ezer m3-es földmunka mennyiségé-

vel városi környezetben kiemelkedő mé-

retű építmény (2. kép). A magas töltések 

építését megnehezítette, hogy részben 

a Rákos-patak árterében kellett dolgozni.  

A töltésépítést megelőzően itt a terü-

let lecsapolására volt szükség, majd töl-

tésalapozás következett (3. és 4. kép). Az 

elkerülő útszakasz volumene lehetővé 

tette a STRABAG konszernnél folyama-

tosan fejlesztett innovatív technológia, a 

3D felületmodellek alapján mérőállomá-

sokkal vezérelt építőgépek gazdaságos 

használatát. Ez gyakorlatilag azt jelentet-

te ez esetben, hogy a főpálya védőréteg-

A Rákos–Gödöllő vasútfelújítás kapcsolódó 
útépítési feladatainak bemutatása

Hengerelt aszfaltburkolat    22 000 tonna

Ckt-4 alaprétegek 12 000 m3

CP4/2,7 betonburkolat 1 450 m3

Beton útszegélyek 25 500 fm

Burkolt árkok 9 500 fm

Megmozgatott földtömeg 250 000 m3

1. kép: A Cinkotai úti felüljáró a felújítás előtt és után

2. kép: A Tarcsai úti felüljáró
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Bőnisch Ferenc
fő-építésvezető

STRABAG Közlekedésépítés

Kerekes Péter
építésvezető

STRABAG Közlekedésépítés

profilját, a Ckt-4 alapréteget és az AC22/F 

alapréteget ilyen módon vezérelt finise-

rekkel építettük be (5. kép). 

A Pécelen létesült új, külön szintű vasúti 

csomópont egy elkerülő útvonal is egy-

ben, ami a dinamikusan növekvő északi 

városrész megközelítését könnyíti meg 

az itt élők számára. A nyomvonal magas 

töltésen halad az ártérben, keresztezve a 

vasútvonalat és a Rákos-patakot (6. kép). 

A felüljáró és a csatlakozó utak forgalmát 

egy-egy körforgalom osztja el. Isaszeg 

határában, külterületi szakaszon épült a 

projekt negyedik felüljárója, erősen ta-

golt domborzati viszonyok között, az 

egész idő alatt működő szintbeli csomó-

pont közvetlen közelében, szűk helyen, 

ami kihívások elé állította mind a föld-

munkát végző szakembereket, mind az 

organizációt tervező mérnököket.

A munkakezdést hátráltatta, hogy a vasút 

északi oldalán erdőterületek igénybevéte-

lére volt szükség, ahol ráadásul fokozottan 

védett lágyszárúak nyilvántartott előfor-

dulási területe is húzódott. A Duna–Ipoly 

Nemzeti Parkkal együttműködve, a védett 

egyedek áttelepítését követően kezdőd-

hetett meg a termőtalaj lefejtése. A déli 

oldalon pedig a Rákos-patak medrének át-

helyezésére volt szükség mintegy három-

száz méter hosszban ahhoz, hogy a töltés-

építés megkezdődhessen.

 Kerekes Péter, Bőnisch Ferenc

3. kép: Rákos-patak, ártér

4. kép: Földmunka

5. kép: Automatizált, 3D-vezérelt aszfaltbeépítés

6. kép: Pécel, külön szintű keresztezés

KIVITELEZŐ: SB-RÁKOS 2017 KONZORCIUM, TAGJAI: STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. ÉS BELFRY PE KFT.
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RÁKOS–GÖDÖLLŐ VONALSZAKASZ 

A projekt technológiai és minőségügyi 

szempontból is kiemelkedőnek és egyedi-

nek mondható. A projekt útépítési része 5 

szakaszból, összesen 33 darab létesítmény-

ből tevődött össze. Készült 4 db külön szin-

tű keresztezés, 4 helyszínen P+R parkoló 

(összesen 6 db), 16 db szintbeni keresztezés 

és 9 db párhuzamos út. 

Voltak olyan létesítmények, amelyek köz-

vetlenül kapcsolódtak egymáshoz, viszont 

tervek szintjén külön lettek kezelve, ezért 

külön kellett a minősítés szempontjából is. 

Ebből adódóan több mérésre volt szükség.

Minőségügyi szempontból az alábbi té-

nyezők nehezítették a dolgunkat.

- Átjárónként változott a fagyvédő rétegre 

előírt anyag minősége (volt, ahol M1 kö-

vetelmény volt, volt, ahol X1 fagyállóság)

- Átjárónként különböző volt a földmun-

katükör és a fagyvédő rétegre kiírt te-

herbírás mértéke (volt, ahol a fagyvédő 

rétegnek járdák esetében is el kellett ér-

nie az E2 = 70 N/mm2 értéket)

- Egy helyszínen belül több különböző 

kőanyagot kellett beépíteni (többfé-

le FZKA és mechanikai stabilizáció), és 

akármilyen kevés mennyiség is kellett 

belőle egy átjáróhoz, külön el kellett 

végezni rá minden mérést.

- Volt, amikor egyszerre több mint tíz 

helyszínen ment a kivitelezés, és mind-

egyik helyen méréseket kellett végezni 

az adott helyínre megszabott paramé-

tereknek megfelelően.

- A 4 db külön szintű keresztezésnél több 

ezer m3 töltést kellett beépíteni az anyag-

minőség folyamatos ellenőrzése és a 

beépítés szintenkénti tömörségméré-

se mellett. 

- A 4 db külön szintű keresztezésnél át-

járónként 500–1000 db közötti mérést 

kellett elvégezni.

A legnehezebb dolog mégis talán az asz-

faltbeépítés volt. Volt olyan helyszín, ahol 

több mint nyolcfajta különböző aszfaltot 

kellett beépíteni. Kezelői szempontból 

el voltak választva (a külön szintűek jel-

lemzően) az átjárók, és másfajta aszfal-

tot más rétegvastagságban kellett beépí-

teni attól függően, hogy kihez tartozik 

a terület. Így jóval több fúrást is el kel-

lett végezni, mint amire összességében 

szükség lett volna, mivel bizonylatolni 

kellett a másik fajta aszfalt megfelelősé-

gét. Nemcsak másfajta aszfaltot kellett 

beépíteni, de rengeteget különböző vas-

tagságban is, ami megnehezítette a kivi-

telezést is, és a fúrós kollégával is állan-

dóan kommunikálni kellett, hogy hol 

milyen fajtájú és vastagságú aszfalt van. 

Az egész projekten kb. 15 különböző asz-

falt lett beépítve.

Soós Ádám

A Rákos–Gödöllő projekt útépítési része 
minőségügyi szemszögből

Soós Ádám
technológus

TPA HU Kft.

Budapest Laboratórium

A TPA HU Kft. (TPA)

Európa egyik vezető építőipari szolgál-

tató technológiai konszernjének, a 

STRABAG SE konszerncsoportnak asz-

faltra, betonra, földmunkákra, geo-

technikára és környezettechnológiára 

szakosodott építőipari kompetencia-

központja.

A TPA független laboratóriumhálózat-

ként Európa egyik legnagyobb ma gán- 

laboratóriumtársasága, amely közel 

1000 munkatársat foglalkoztat, és mint-

egy 15 európai országban 130 telephe-

lyen van jelen.
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A KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. a 

STRABAG konszern magyarországi kő- 

és kavicsbányáit fogja össze. Elsődleges 

célunk partnereink magas minőségű ki-

szolgálása, a változó igényeiknek törté-

nő gyors és rugalmas megfelelés. Ennek 

érdekében folyamatosan fejlesztjük a ki-

termeléshez és feldolgozáshoz kapcsoló-

dó technológiákat, valamint a természeti 

erőforrások igénybevétele során minden 

tekintetben felelős gazdálkodást folyta-

tunk. A komlói bányánkban végzett be-

ruházásunkat 2018-ban a Pécs–Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamara Környezet-

védelmi Díjjal ismerte el.

A projektben az út- és vasútépítéshez 

szükséges ágyazati köveket a KÖKA Kő- 

és Kavicsbányászati Kft. szállította a Pécs 

mellett található komlói andezit-, a szlová-

kiai husinai és a tepličkyi kőbányákból. 

A Rákos– Gödöllő vonalszakasz vasúti  

pálya és kapcsolódó létesítmények kor-

szerűsítése projekt vágányépítési mun-

káihoz a STRABAG Vasútépítő Kft. 2019. 

évben a KÖKA Kft. komlói andezitbá-

nyájától szerződés szerint 30 000 ton-

na NZ32/50 zúzottkövet rendelt meg.  

A projekt végére viszont 41 345 tonna 

került elszállításra a bányából. A szállítás 

közúton történt, a KALDIT Kft. végezte 

nyerges tehergépjárművekkel.

Szerződés szerint a zúzottkőre szigo-

rú minőségi követelményt írtak elő.  

A KÖKA Kft. kötelezettséget vállalt az MSZ 

EN 13450:2003 számú szabványban és a 

MÁV 102345/1995. PHMSZ.A. 4. sz. utasítás-

ban rögzített követelményeknek megfele-

lő NZ32/50 termék gyártására. A bányában 

gyártott NZ32/50 termék egyenletes mi-

nőségét szigorú belső gyártásellenőrzési 

rendszer biztosította. A KÖKA Kft. a szál-

lítás időszakában a 006-CPR-0022:2015 

számon bejegyzett EK-Üzemi gyártáselle-

nőrzési tanúsítvánnyal rendelkezett. Az ér-

vényben lévő jogszabályok értelmében az 

elszállításra kerülő terméket teljesítmény-

nyilatkozattal láttuk el, valamint a minőség 

igazolására független akkreditált labora-

tórium vizsgálati eredményeivel igazoltuk 

termékünk beépíthetőségét.

A KÖKA Kft. a vállalt kötelezettségeit ma-

radéktalanul teljesítette. Az elszállított 

anyag minősége az elvárásoknak meg-

felelt, minőségi reklamációra nem került 

sor. A szállítási időszakban a megren-

delővel napi kapcsolatot tartottunk mind 

a szállítás ütemezésében, mind a minő-

ségi kérdésekben.

Sütő Róbert, Bobály János

A Rákos–Gödöllő projekt vasút- és 
útépítési feladatait kiszolgáló bánya

Sütő Róbert
okl. bányamérnök, 

bányaüzem-vezető

KÖKA Kft.,

 komlói andezitbánya

Bobály János
kereskedelmi vezető 

KÖKA Kft., 

komlói andezitbánya
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A STRABAG SE szolgáltató vállalata át-

fogó szolgáltatásokat nyújt a műszaki 

tárgyi eszközök, építőgépek, gépi be-

rendezések, járművek üzemeltetése, 

szervizelése és bérbeadása területén. Fő 

feladataik közé tartozik az építőipari gé-

pek és járművek beszerzése, értékesítése, 

konszernen belüli bérbeadása, szervize-

lése, karbantartása és javítása.

A Rákos–Gödöllő vasúti pályakorszerű-

sítési munkák kapcsán speciális eszkö-

zöket használtak a STRABAG konszern 

cégei. Alapvetően ezek a gépek az ágya-

zat, a vágány szakszerű kialakítására, 

karbantartására szolgáló munkagépek, 

valamint a pálya építési és fenntartási 

munkálatait segítik. 

Unimog
Közúti és vasúti közlekedésre egyaránt 

alkalmas a Mercedes Unimog eszközhor-

dozó. Egy közel 13 tonnás jármű, rendkí-

vül sokoldalú, 85 km/óra végsebességre 

is képes. Jobban közlekedik a terepen, 

mint egy tehergépkocsi. Alapvetően 

vasúti kocsik mozgatására használjuk 

vasútépítési anyagok deponálásánál, il-

letve felhasználásánál. Óriási előnye, 

hogy egymással vasúti kapcsolatban 

nem álló munkaterületek között is meg-

valósítható az átállás (közúti üzemben). 

Pályaviszonyoktól függően akár 800 

tonna elegy tömeg mozgatására képes.

UDJ (univerzális darus jármű)
Jellemzően vasúti pályafenntartási anya-

gok munkahelyi szállításához használják 

a hasonló vontatójárműveket. Az épí-

tőipar a vasútépítéshez szükséges anya-

gok kiszállításához veszi igénybe. A darus 

jármű villamosított és nem villamosított, 

fő- és mellékvonalakon vasútipálya-kar-

bantartásra is használható. 8 fő szállításá-

ra alkalmas, így a munkáscsapatot is vihe-

ti. 80 tonna vontatására képes.

TVG (teher-vágánygépkocsi)
A teher-vágánygépkocsi (TVG) olyan von-

tató vasúti jármű, amely a hozzá rend-

szeresített szállító pótkocsikat és egyes 

gépeket merev kapcsolórúddal vontat-

ja. Akár 16 tonna vontatására is alkalmas. 

Vasútépítési anyagok kiszállítására a vas-

úti pálya mellé, illetve összeszedésére, 

beszállítására használják.

Dízelmotor és mechanikus hajtómű mű-

ködteti, kéttengelyes kivitelben készül, 

légfékezésű.  A teher-vágánygépkocsik 

általában kisebb rakfelülettel rendelkez-

nek. Daruval nem rendelkezik, de mind-

három pótkocsin van csörlő, így 24 m-es 

sínszálakat fel tud szedni, és 60 km/h se-

bességgel a rendeltetési állomásra szál-

líthatja. Szintén 8 fő szállítására alkalmas, 

viszi magával a rakodókat.

DGKU
Darus vontatójármű. Vasúti kocsik moz-

gatására, illetve továbbítására használ-

ják. 300 tonna vontatására is alkalmas.

Hajnal Zoltán
gépbérleti vezető

STRABAG BMTI

Speciális eszközök a Rákos–Gödöllő projekten

Nagy István
gépészet

STRABAG Vasútépítés
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AMS 100
Mobil sínhegesztő rendszer, amely egy-

ben közúti és sínjáró is. Rugalmas fel-

használhatóság jellemzi, nagy hegesz-

tési sebességgel dolgozik . Minden 

használatos sínalapanyag megmunká-

lására alkalmas. Az összes hegesztési 

folyamat folyamatos rögzítésre kerül.  

Vízszintesen és függőlegesen < 0,3 mm 

pontossággal hegeszt.

Univerzális aláverőgép
Sínek szintezésére, aláverésére és vá-

gányszabályozásra használják. A 177 ton-

na önsúlyú Unimat 09/32 4S Dynamic egy 

nagy teljesítményű, tíztengelyes gép be-

épített vágánystabilizátor gépcsoportok-

kal, amelyek egyesítik magukban a folya-

matosan dolgozó vonali aláverőgép és a 

kitérő aláverőgép tulajdonságait. Vagy-

is egyrészt ciklikus haladást és aláverést 

végez a vágányon és amennyiben lehet-

séges, a kitérőkben, másrészt kitérő-kar-

bantartást. A gép az előre meghatározott 

vágányfekvés szerint vízszintesen és füg-

gőlegesen is beszabályozza a vágányt. 

SSP 110 SW
Ágyazatrendező gép. Az SSP 110 SW vá-

gányszakaszi ágyazatrendező és -profilozó 

gép gyors ágyazatelosztást és -rendezést 

tesz lehetővé a vágány- és a kitérőtarto-

mányban. Az oldalekék az ágyazat olda-

lától az ágyazatkorona szintjéhez kotorják 

a zúzottkövet. A középső eke biztosítja a 

zúzottkőszállítást az ágyazatkorona szint-

jében, a vágányra merőlegesen, a kívánt 

irányba. A seprőberendezésekkel leseper-

hetők a keresztaljak és az aljközök. 

 Hajnal Zoltán, Nagy István
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A Rákos (kiz.)–Gödöllő–Hatvan (kiz.) vo-

nalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó lé-

tesítmények korszerűsítése tárgyú projekt 

keretében sor került a vonalszakasz fel-

sővezeték-hálózatának átépítésére, mely 

munkák elvégzése a teljes szakaszon a 

Vasútvill Kft. nevéhez fűződik. 

A felsővezeték-bontási és -építési munká-

kat alvállalkozóként társaságunk végezte 

a Rákos (kiz.)–Gödöllő (kiz.) szakaszon a 

Belfry PE Kft. megrendelésére.

A Rákos (kiz.)–Gödöllő (kiz.) vonalszakasz 

főbb műszaki tartalma a következő volt:

• a felsővezeték átépítése, szakaszolók 

és szakaszolóhajtások felszerelése,

• felsővezetéki oszloptranszformátorok 

felszerelése, üzembe helyezése, 

• új fényvezetőszálas kábel építése, a ré-

gi elbontása

2018, a projekt kezdete
Az év első napjai már a munkavégzés elő-

készítésével, a brigádok szervezésével 

teltek, hiszen az ország egyik legfonto-

sabb vasútvonalának rekonstrukciója vet-

te kezdetét.

A Vasútvill Kft. 2018. február 5-én kezdte 

meg a kivitelezési munkákat felsővezetéki 

oszlopállítással az Isaszeg–Gödöllő vonal-

szakasz bal vágányán, majd az ideiglenes 

forgalomba helyezést követően a másik 

vágányon is. A kedvezőtlen téli időjárás el-

lenére az építési munka jól haladt, a vasúti 

pálya átépítését követően a vezetékhúzási 

munkák is elkészültek még a tavasz folya-

mán mindkét vágányon, ami egy közel 10 ki-

lométeres munkaterületet jelentett (1. kép).

2018 júniusában Rákosliget forgalmi kité-

rő bal és jobb vágánya épült át, a beépí-

tett új kitérőkapcsolat fölötti felsőveze-

tékkel együtt (2. kép).

2018 második félévének legnagyobb fela-

data a Rákosliget forgalmi kitérő (kiz.)–Pé-

cel (kiz.) vonalszakaszon szükséges építési 

munkák mellett a 2019. évi teljes kizárásos 

vágányzár előkészítése, az ideiglenes álla-

potok kialakítása, az állomások felsőveze-

téki rendszerének átalakítása volt.

2019, a teljes kizárás időszaka
A felsővezeték-átépítésnek következő fon-

tos szakasza volt a Pécel és Aszód állomá-

sok között 2019. február 4-én kezdődött 

teljes kizárásos vágányzár, melyhez ezen 

a két ideiglenes végállomáson biztosíta-

ni kellett felsővezetékes szempontból is a 

vonatfogadás és -indítás feltételeit, mely 

munkákat a vonatforgalom folyamatos 

biztosítása mellett kellett elvégezni. Két 

komoly mérföldkövet is teljesíteni kellett 

ebben az időszakban, hiszen májusban, 

valamint ezt követően decemberben ke-

rült sor teljes körű forgalomba helyezésre.

Ennek szellemében intenzív munka in-

dult februárban, a felsővezetékes bontá-

si munkákat követően megkezdődtek a 

vasúti vágány és a műtárgyak bontási és 

építési munkái. 

2019. augusztustól a vágány- és műtárgy-

építési munkák olyan stádiumban voltak, 

hogy a korábban felállított felsővezetéki 

oszlopokon megkezdődhetett az elősze-

relési munka. Az ősz előszereléssel és az új 

felsővezetéki rendszer kialakításával telt, 

illetve megkezdődtek a feszültség alá he-

lyezéssel és az ideiglenes forgalomba he-

lyezéssel kapcsolatos egyeztetések is.

A Rákos–Gödöllő vasútvonalszakasz 
felsővezeték-hálózatának átépítése

1. kép: Rákosliget forgalmi kitérőnél bal vágány munkavezeték-húzás gombolyítókocsiról

2. kép: Rákosliget forgalmi kitérőnél szakaszszigetelők
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Ezzel párhuzamosan folyt a kapcsoló-

kertek építése, a szakaszolók és az osz-

loptranszformátorok felszerelése, vala-

mint a szerelési és bekötési munkák.

A feszültség alá helyezés 2019. decem-

ber 6-án kezdődött meg Aszód állomá-

son. A kora hajnali órákban még hideg 

áramszedős bejárások történtek, mely-

nek keretében igazolást nyert, hogy a 

Vasútvill Kft. megfelelő minőségű felső-

vezetéki rendszert épített meg, így a fe-

szültség alá helyezés megkezdődhetett 

(3. kép). December 6-án a feszültség alá 

helyezést követően a meleg áramszedős 

bejárás is megtörtént, hogy a forgalom 

mielőbb, de biztonságosan megindul-

hasson.

Végül Aszód és Isaszeg állomásokon  

(4. kép) egy-egy darab zárlattal a MÁV 

Zrt. a Vasútvill Kft. aktív közreműködése 

mellett sikeresen feszültség alá helyezte 

a Pécel és Aszód állomások közötti vo-

nalszakasz mindkét vágányát, beleért-

ve az állomásokat is. Így december 8-án 

megindulhatott a vonatforgalom a ko-

rábban kizárt szakaszon. 

2020–2021, az utolsó fázis 
A forgalomba helyezéssel a projekt 

még nem ért véget, a kivitelezés to-

vább folytatódott 2020-ban is. Kiemelt 

feladat volt Isaszeg és Gödöllő állomá-

sok között az új gödöllői alállomás ösz-

szekötése a felsővezetéki rendszerrel. 

Ehhez szükség volt a fázishatárnál egy 

betápláló felsővezetéki oszlopsor felál-

lítására, majd ezt követően felszerelés-

re és bekötésre kerültek az alállomási 

fázishatári szakaszolók és hajtások az új 

alállomás kitáplálásához (5. kép). Ezen 

munkák mellett a fázishatárokon új fe-

szültségváltók és zárlatérzékelők fel-

szerelésére is sor került.

Az év hátralévő részében a teljes vonalon 

megtörténtek az utolsó vezetékszabályo-

zási munkák, és elkezdődött a felkészülés 

a műszaki átadás-átvételi eljárásra. 

2020. december 17-re a Vasútvill Kft. biz-

tosította a felsővezetéki rendszer végle-

ges üzemét. 2021. év elején az új 48 szá-

las optikai kábelre történő átterhelést 

követően a régi optikai kábel bontását, 

illetve a korábban kiszigetelt műtárgyak 

környezetében fél hosszlánccseréket vé-

geztünk, mely a befejező fázist jelentet-

te a projekten. 

Ezekkel a befejező munkálatokkal a Vas-

útvill Kft. számára sikeresen zárult ez a 

kiemelt beruházás, amelynek több fon-

tos szakasza is volt a projekt 2018-as 

kezdete óta, de valamennyi mérföldkö-

vet határidőre teljesítették a kollégák.  

A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabb, 

stabilabb lett a vonatközlekedés, melyhez 

a Vasútvill Kft. munkája, szakértelme és 

gyakorlati tapasztalata is hozzájárult. 

Vasútvill Kft.

A Rákos–Gödöllő vasútvonalszakasz 
felsővezeték-hálózatának átépítése

3. kép: Rákosliget–Pécel bal vágány, 

hideg áramszedős bejárás

4. kép: Isaszeg állomás

5. kép: Új alállomás Gödöllőn, kitáplálás

KIVITELEZŐ: SB-RÁKOS 2017 KONZORCIUM, TAGJAI: STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. ÉS BELFRY PE KFT.
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A Hitachi ABB Power Grids magyarorszá-

gi vállalata az erősáramú technika szinte 

teljes spektrumát lefedő berendezésgyár-

tási háttérrel és a hazai vasútfelújítási pro-

jekteken szerzett széles körű projektve-

zetési tapasztalatokkal a STRABAG Vasút - 

épí tő Kft. megbízásából Magyarországon 

először építhetett kulcsrakész vontatási 

alállomást. A Rákos–Gödöllő vonalszakasz 

új vontatási alállomásról történő betáp-

lálásának gondolata a műszaki tervezés 

során csak később került előtérbe, az idő-

közben megnövekedett energiaigény op-

timális biztosítására. A tenderpályázat kö-

vetelményeit teljesítő műszaki megoldások 

kidolgozása az ajánlattevő feladata volt.  

A közcélú transzformátorállomás szom-

szédságában kellett egy teljesen távkezel-

hető kéttranszformátoros és kétkitáplálá-

sos alállomást megvalósítani a kapcsolódó 

25 kV-os kitápláló vezetékek nyomvonalá-

nak kiépítésével együtt.  

Már a terület megvásárlásának előkészü-

leteihez szükséges volt az elrendezési 

részlettervek mélységéig kidolgozni az 

alállomás terveit oly módon, hogy a he-

lyi építési hatóság elvárásait is teljesítsük. 

A területvásárlási tárgyalásokon a felek a 

vontatási alállomás elhelyezésének mó-

dosításában állapodtak meg. Az új – tu-

lajdonosi és üzemeltetői szempontból 

kedvezőbb – helyszín a tervezési folya-

mat egyes részeinek újraindításán túl to-

vábbi közműkiváltásokat, többek között 

22 kV-os légvezeték-átalakítást is szüksé-

gessé tett. Ezen előzmények miatt a 2018. 

március havi szerződéskötést követően a 

durva tereprendezett, régészetileg ellen-

őrzött és lőszermentesített munkaterüle-

tet 2019 novemberében vettük át.  

A Hitachi ABB Power Grids multinacio-

nális vállalatként azon kívül, hogy világ-

szerte rendelkezik gyártói kapacitással, 

számos nemzetközi projekt során mély-

reható ismereteket gyűjtött olyan egye-

dinek számító szakterületeken, mint 

például a vasúti vontatás energiaellátá-

sa. Ennek is köszönhető, hogy sikeresen 

és problémamentesen integrálta komp-

lett villamos energiaellátó rendszerré 

saját gyártású Hitachi ABB Power Grids 

nagyfeszültségű megszakítóit és kom-

binált mérőváltóit, finn gyártású, egyedi 

tervezésű, a zárlati próbakapcsolásokat 

gond nélkül kiálló 16 MVA-es vontatási 

transzformátorait.  

A teljes Hitachi ABB Power Grids nagyfe-

szültségű berendezés portfóliót felhasz-

nálva megépített homogén rendszert 

a megismert feszített ütemezésben, a 

berendezésgyártási és helyszíni kivite-

lezési feladatok céltudatos koordinálása 

mellett a megrendelő által kért határ-

időre valósítottuk meg. 

A vasúti társaság legújabb, Gödöllő 

132/25 kV-os vontatási transzformáto-

rállomásának bekapcsolására az ellátó 

nagyfeszültségű hálózat kiépítésének 

csúszása miatt két részletben, 2021. ja-

nuár és április hónapban kerülhetett sor 

– éppen időben ahhoz, hogy a vasúti há-

lózat egyéb felújításaihoz szükséges le-

kapcsolások miatt a szomszédos tápsza-

kaszok ellátását gond nélkül átvegye.

ABB Power Grids Hungary Kft.

Új vontatási alállomás épült
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A STRABAG alvállalkozójaként a Rákos–Hat-

van vonalszakaszon cégünk az ideiglenes 

biztosítóberendezési munkákat végezte. 

A biztosítóberendezési fázisok a pályaépí-

tés forgalmi fázisait követik oly módon, 

hogy az a lehető legkevesebb biztosítóbe-

rendezési módosítással járjon, de a bizto-

sítóberendezési átalakítások során figye-

lembe vettük, hogy a végleges állapotban 

lehetőség szerint ne maradjon az ideigle-

nes berendezés miatt szükséges objek-

tum, például sínkötés. El kellett készíteni 

fázisról fázisra az üzemelő biztosítóberen-

dezés ideiglenes átalakításának terveit és 

az üzemeltető jóváhagyását követően a 

kivitelezését. Az átalakításokat úgy kel-

lett ütemezni, hogy az egyes fázisokban 

az üzemelő vágányokon korlátozott biz-

tosítóberendezési üzemmódra és ennek 

következtében a vonatforgalomban fenn-

akadásokra és késésekre ne kerüljön sor. 

Az elvégzendő munkák részletesen
Az 1. és 2. fázis során a vágányok térközki-

osztását kellett átalakítani Rákosliget for-

galmi kitérő beékelődése miatt Rákos és 

Pécel állomások között. Az ideiglenes tér-

közök a végleges térközök helyén való-

sultak meg. Az áthelyezett térközök új 

helyüknek megfelelően új nevet kaptak.  

A régi térközök vagy megszűntek, vagy át-

helyezésre kerültek, helyükön a szigetelő 

sínkötések az új pálya megépítéséig át let-

tek kötve. Az átalakított térközkiosztásnak 

megfelelően a térközök típusait is át kellett 

alakítani. Több térközben is a jelzők előírt 

távolságból való megfigyelhetősége az ív-

viszonyok miatt közvetlenül nem lehetsé-

ges, ezért ismétlőjelzők alkalmazása vált 

szükségessé. A sorompóberendezéseket az 

útépítési munkáknak megfelelően kellett 

átalakítani a fényjelzők és a csapórudak át-

helyezésével, azt is szem előtt tartva, hogy 

a végleges berendezés jelzőinek és csapó-

rúdjainak telepítését ne zavarja, valamint 

az új berendezés próbálható legyen az ide-

iglenes berendezés üzeme alatt is. Ugyan-

ezen szempontokat figyelembe véve kellett 

meghatározni Rákosliget forgalmi kitérő és 

Pécel állomás ideiglenes jelzőinek helyét. 

Pécel állomás átépítése több fázisban zaj-

lott. Az egyes fázisok során az állomás 

egy-egy része épült át, folyamatos for-

galomfenntartás mellett. Mivel a kizárt 

részek mellett a forgalomnak korlátozot-

tan, de folyamatosan üzemelnie kellett, a 

Domino berendezést a fázisoknak meg-

felelően az adott fázis forgalmi igényei-

hez kellett igazítani.

A Pécel–Isaszeg vonalszakasz teljes kizá-

rás alatt épült át, viszont a vonalon elhú-

zódó építési munkák miatt nem a végle-

ges vonali elektronikus berendezés került 

átadásra, ezért ideiglenesen a régi beren-

dezés maradt üzemben. Az átépítés so-

rán ezen a szakaszon is új térközkiosztást 

kellett kialakítani. A térközök áthelyezése 

a végleges berendezések helyére történt.

Az egyes építési fázisok után mind külső, 

mind belső téri viszonylatban az ideigle-

nes berendezés azon áramköreit, amely-

ben átalakítások történtek, át kellett vizs-

gálni, valamint a berendezés egészén 

funkcionális vizsgálatot kellett végezni 

(menetterv, elzárási terv, színképegyez-

tetés, visszajelentés stb.). Az üzemeltető 

részére a kezelési szabályzat módosítá-

sának tervezete folyamatosan biztosítva 

volt. Az egyik legnagyobb kihívást az je-

lentette, hogy a nyomvonalak módosulása 

mellett a biztosítóberendezési, távközlési 

és vonali energiaellátást biztosító energia-

kábelek a teljes átépítés ideje alatt is mű-

ködjenek. A kábelkiváltási terveket az át-

építési technológia figyelembevételével 

kellett elkészíteni. A kiváltásokat nemcsak 

a pálya-, hanem a műtárgyépítési munkák, 

a felsővezetéki oszlopalapozások, vala-

mint az épületek átépítésének ütemezése 

függvényében kellett elvégezni.

 R-KORD Kft.

Ideiglenes biztosítóberendezés tervezése és kivitelezése 

Rákosliget Domino pult

Rákos állomás jelzőhíd



34 2021. Rákos–Hatvan különszám www.innorail.hu

RÁKOS–GÖDÖLLŐ VONALSZAKASZ 

A Neon Sign Kft. végezte az Akadémia-

újtelep, Rákosliget, Rákoscsabaújtelep, 

Pécel, Isaszeg, Gödöllő-Állami telepek 

megállóhelyek peronbútorainak (padok, 

vitrinek) gyártását, telepítését betono-

zással együtt, valamint a statikus utastá-

jékoztató táblák, rendszerek gyártását, 

telepítését. A projekt részét képezték az 

előzetes egyeztetési, felmérési, tervezési, 

gyártási és telepítési feladatok is.

Az egyeztetések a fővállalkozóval (STRA-

BAG) és az üzemeltetővel (MÁV Zrt.) fo-

lyamatosan történtek a projekt egész 

időtartama alatt, így az esetleges változá-

sok kezelése rugalmasan tudott igazodni 

az igényekhez. Az egyeztetésekben cé-

günk munkatársai aktívan részt vettek, 

ötleteikkel, tapasztalataikkal segítve a 

munkák problémamentes lefolyását, be-

tartva a szigorú szolgálati utat az infor-

mációáramlás menetében.

A felméréseket a munkálatok megkez-

dése előtt és a munkák végzése közben 

is minden egyes állomáson részletesen, 

fényképekkel, mérésekkel alátámasztva 

térképezték fel, hogy folyamatosan kö-

vethetők legyenek a munkafázisok, mű-

veletek.

A tervezési feladatok az alábbiak voltak 

az egyeztetéseken és felméréseken be-

gyűjtött információk alapján:

- helyszínrajzok és a felmérési adatok ösz-

szevetése, a korrekciók elvégzése azok 

dokumentálásával,

- grafikai és gyártmánytervek elkészítése,

- jóváhagyási és megvalósulási tervek el-

készítése,

- anyagbemutatás, technológiai utasítás, 

mintavételi és minősítő terv, felmérési 

naplók elkészítése.

A Covid–19-járvány okozta vészhelyzet 

ellenére a projekt lebonyolítása zökke-

nőmentesen zajlott. Az anyagbeszerzé-

si problémák kezelése és a költségvetés 

robbanásszerű növekedésének kordá-

ban tartása néhány esetben fontos és 

hathatós intézkedést igényelt a gyártás 

fenntarthatósága érdekében. A gyár-

tás a jóváhagyott tervek alapján zajlott.  

A telepítések a gyártáshoz igazítva ke-

rültek lebonyolításra, folyamatosan 

egyeztetve a fővállalkozóval és a pályán 

dolgozó más alvállalkozókkal, hogy mi-

nél kevesebb fennakadás történjen a 

munkavégzések során. Nagyon fontos 

volt a munkavédelmi és egyéb techno-

lógiai szabályok betartása a veszélyfor-

rások minimalizálása céljából. A helyi 

munkavégzések mindig szigorúan ellen-

őrzött körülmények között zajlottak. 

 Neon Sign Kft.

Peronbútorok és utastájékoztatók
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A kivitelezés során kiemelt feladat volt 

a vonatkozó környezetvédelmi, termé-

szetvédelmi jogszabályokban foglaltak 

betartása mellett a környezetvédelmi 

engedélyben és annak módosításában 

szereplő hatósági előírásoknak való meg-

felelés. Ennek érdekében a területileg il-

letékes környezetvédelmi hatósággal 

(Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-

védelmi, Természetvédelmi, Hulladék-

gazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosz-

tály) és a természetvédelmi kezelővel 

(Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) 

rendszeres egyeztetésekre került sor, szá-

mos esetben helyszíni bejárással.

A talaj, valamint a felszíni és fel-
szín alatti vizek védelme
A kivitelezés során talaj- és vízvédelmi 

szempontból a munkákhoz kapcsolódó 

ideiglenes területhasználatokhoz, gépi 

munkavégzésekhez kapcsolódó nega-

tív hatások minimalizálására kellett töre-

kedni. Kiemelt figyelmet kellett fordítani 

a talaj- és vízszennyezések megelőzésére, 

ennek érdekében a korszerű munkagé-

pek használatára, illetve a kivitelezés so-

rán használt munkagépek, berendezések 

rendszeres karbantartására. Továbbá az 

üzemanyagok, egyéb veszélyes anyagok 

környezetszennyezést kizáró tárolására 

és felhasználására.

Levegőtisztaság-védelem 
A levegő védelme érdekében fontos 

feladat volt az építési tevékenységhez 

kapcsolódó kiporzás minimalizálása.  

A felvonulási utakon, területeken és a 

depóterületeken rendszeres locsolást 

végeztek, és a szilárd burkolatú utakat 

por és sár ráhordásakor rendszeresen 

takarították, a kiporzásra hajlamos rako-

mányokat ponyvázták.

A kivitelező az építés szempontjából 

legkritikusabb helyzetű lakóépületek kör-

nyezetében, az építési terület több pont-

ján levegőterheltségiszint-vizsgálatokat 

végeztetett. A vizsgálandó komponen-

sek (NO, NO2, NOx, CO és szálló por [PM10]) 

meghatározása mérőpontonként 7 × 24 

órán keresztül, mobil mérőállomással tör-

tént. A vizsgálatokat követően megállapí-

tásra került, hogy egyik mérőponton sem 

történt határérték-túllépés.

Természetvédelem
A kivitelezési munkák során kiemelt figyel-

met kellett fordítani a védett növény- és 

állatfajok egyedeinek védelmére. Jelentős 

feladat volt a fa- és cserjevágások megfele-

lő ütemezése (szeptember 1. – március 31. 

között lehetett végezni), a munkagödrök, 

oszlopalapok kétéltűek beesését, bejutását 

megakadályozó ideiglenes kialakítása, a vé-

dett területek megfelelő lehatárolása.

Zaj- és rezgésvédelem
A zajterhelés csökkentése érdekében 

évente zajvédelmi tervet kellett készíteni, 

és rendszeres zajvédelmi monitoringte-

vékenységet végezni, minimalizálni a zaj- 

és rezgésterheléseket. 

Hulladékgazdálkodás
Az építés során keletkezett jelentős 

mennyiségű hulladék kezelése során tö-

rekedni kellett a minél nagyobb arányú 

újrahasznosításra. A mintegy 138 000 

tonna hulladékból csaknem 131 000 ton-

na hasznosításra került.

Környezetvédelmi kihívások
A kivitelezés alatt több védett növényfaj 

(budai imola [Centaurea scabiosa subsp. 

sadleriana], borzas len [Linum hirsutum]) 

mintegy 400 példányának áttelepítése 

történt meg, a természetvédelmi ható-

ság engedélye alapján, természetvédel-

mi szakértő felügyelete mellett.

 Környezet Projekt Kft.

A Rákos–Gödöllő vasúti vonalszakasz korszerűsítésének 
kivitelezéséhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok, kihívások 

Védett növények és azok lehatárolása az isaszegi 

felüljáró területén

 Hasznosított hulladékok  Egyéb módon kezelt hulladék
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A Rákos–Gödöllő vonalszakasz korszerű-

sítése projekt kivitelezése során az épí-

tőipar szinte teljes ágazata (mély-, ma-

gas-, szerkezetépítés, valamennyi szakipar 

stb.) megjelent: a vasútipálya-építésen 

túl állomási magasperonok perontető-

vel, akadálymentes peronaluljárók, köz-

úti felüljárók, út és P+R parkolók építé-

se, közművek kiváltása, áthelyezése, újak 

építése, a vontatási felsővezeték teljes 

átépítése, az ideiglenes biztosítóberen-

dezés kiépítése, épületek bontása és 

felújítása, új 120/25 kV-os villamos von-

tatási alállomás létesítése Gödöllőn az 

Elmű-telep mellett.

Az egyik legnagyobb munkavédelmi ki-

hívás a különböző szakágak és szakmák 

tevékenységének összehangolása volt, 

oly módon, hogy valamennyi vállalkozás 

munkavállalói biztonságosan, egymástól 

nem veszélyeztetve végezhessék a tevé-

kenységüket, és az összehangolással kap-

csolatos intézkedések a projekt előreha-

ladását ne akadályozzák.

A másik nagy kihívás a kétvágányú pá-

lyán való munkavégzés során a forgalom 

alatt lévő vágány általi elütési és a feszült-

ség alatt lévő felsővezeték (25 000 V) ál-

tali áramütés veszélyének minimalizálása.

A fentieken túlmenően fokozott figyel-

met kellett fordítani az általános munka-

védelmi előírások, a különböző szakmák 

speciális munkavédelmi szabályainak a 

betartására, illetve betartatására.

A kivitelezés folyamán kiemelt figyelmet 

kellett fordítani az utasok, a környezet-

ben élő és közlekedő lakosság, valamint 

a szolgálatot teljesítő MÁV-dolgozók 

biztonságára (megfelelő közlekedési 

utak kialakítása, beesési veszélyek elhá-

rítása stb.).

A projekten megjelenő valamennyi mun-

kavállaló az általános munkavédelmi sza-

bályokon túlmenően a vasútépítés és a 

vasúti közlekedés veszélyeit ismertető 

oktatásban részesült. A kioktatott mun-

kavállalók a projekt munkaterületein csak 

és kizárólag a MÁV Zrt. Biztonsági Igaz-

gatósága által kiadott belépési engedély 

birtokában dolgozhattak.

A munkavédelmi tevékenységnek új len-

dületet adott a 2019. évben beindult 

1>2>3 Válaszd a biztonságot kampány és 

a More App digitális, az ellenőrzések do-

kumentálására szolgáló felület.

Az 1>2>3 Válaszd a biztonságot kampány 

lényegét széles körben ismertettük a 

munkavállalóinkkal.

A More App alkalmazásával a műszaki ve-

zetés és a közvetlen termelésirányító lét-

szám dokumentáltan bekapcsolódott a 

munkavédelmi ellenőrzési láncolatba.

A projekt munkabaleseti statisztikája a 

következő: kettő munkavégzés közben és 

egy közlekedési baleset miatt bekövetke-

zett sérülés. 

Összegezve: a biztonságos munkavég-

zésre való folyamatos odafigyelésnek, a 

kivitelezést irányítókkal és a társszervek-

kel való folyamatos együttműködésnek, 

valamint a fizikai munkavállalók figyel-

mes, meggondolt és az előírások betar-

tásával végzett munkájának köszönhe-

tően a különleges műszaki tartalommal 

bíró projekten nem történt rendkívüli 

és súlyos sérüléssel járó munkavédelmi 

esemény.

 Justin Ferenc

Justin Ferenc
biztonsági és egészség-

védelmi koordinátor 

vasútépítés

STRABAG Magyarország

Munkavédelmi kihívások 
a Rákos–Gödöllő projektben
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A napjainkban folyamatban lévő nagy je-

lentőségű vasúti rekonstrukciók sorában 

is kiemelkedő az egyik legforgalmasabb, 

a 80a fővonalon a Rákos–Gödöllő szakasz 

legmagasabb minőségi követelmények 

szerinti teljes körű felújítása. A minőség-el-

lenőrzési, minőségbiztosítási követelmé-

nyeket a megrendelő írta elő a tenderdo-

kumentáció 3-as kötetében.

A STRABAG Vasútépítő Kft. mint a szakasz 

konzorciumvezető fővállalkozója a társvál-

lalkozó Belfry PE Kft. és a nagyszámú alvál-

lalkozó és közreműködő kivitelező munká-

jának teljes körű minőségügyi irányítását 

és koordinációját végezte, a mérnökkon-

zorcium, a megrendelő NIF Zrt., valamint az 

üzemeltető MÁV felé egykapus rendszerrel 

képviselve, és működtette a projekt meg-

valósításának minőségügyi rendszerét.

A műszaki dokumentációban közel 300 db 

technológiai utasítást (TU) és mintavételi és 

minősítési tervet (MMT) kellett készíteni, és 

azokat a mérnökkel elfogadtatni. Emellett 

150 db anyagbemutatás (AB), és további 

legalább 50 db egyéb műszaki dokumen-

táció is készült, melynek egy része a teljes 

projektre vonatkozó 17 db üzemeltetési és 

karbantartási kézikönyv. A teljes projekten 

mindösszesen csak 8 db nemmegfelelősé-

gi dokumentum keletkezett, mely jól tük-

rözi a minőség iránti elkötelezettségünket.

A feladat nagyságát és összetettségét jól 

mutatják a projekt számadatai:

Közel 51 km vasúti pálya teljes körű felújí-

tása, 5 megállóhely átépítése 15 akadály-

mentesített peronnal, látványos megjele-

nésű, egységes arculatú új perontetőkkel, 

esőbeállókkal. Az állomásépületek fel-

újítása a P+R parkolók építését és a kap-

csolódó úthálózataikat is tartalmazta.  

A környezetvédelmi követelményeknek 

megfelelően zajvédő falak építése is ré-

sze a projektnek. A kiemelt fontosságú 

biztosítóberendezések, a hírközlés és az 

egyéb gyengeáramú rendszerek mellett 

a villamos felsővezeték, az erős áramú 

berendezések, az új villamos vontatási 

alállomás létesítése, a HETA, a teljes tér-

világítás, a váltófűtések és a kábelalépít-

mények kiépítése ugyancsak a rekonst-

rukció olyan feladatai, melyek speciális 

minőségbiztosítási feladatainak össze-

fogása szintén a STRABAG feladata volt. 

A közművek rekonstrukciója mellett a 

nagyszámú, mintegy 56 darab műtárgy fel-

újítása vagy megépítése is a projekt része, 

melyből 4 új felüljáró, 3 új aluljáró épült. 

A hatalmas mennyiségű laboratóriumi vizs-

gálat és helyszíni mérés dokumentálása, 

rendszerezése olyan feladat, amelyet csak 

úgy lehetett teljesíteni, hogy a TPA HU la-

borral és alvállalkozóinkkal különlegesen 

jó, napi szintű együttműködést alakítot-

tunk ki, illetve az alvállalkozók és a szubal-

vállalkozók minősítési anyagainak össze-

állítását is napi szinten koordináltuk. Így 

valósulhatott meg az, hogy az elkészült 

létesítmények minősítési dokumentumait 

rendszerbe foglalva egységes dokumen-

tációként tudjuk átadni a mérnöknek és 

megrendelőnek. 

A munkánk nehézségét és mennyiségét 

jelentősen növelte, hogy a forgalomba 

helyezések és műszaki átadások is sza-

kaszosan, több ütemben történtek, így 

a hozzájuk kapcsolódó minősítéseket is 

többszörösen kellett összeállítani.

A projekt sikeres lezárásához szükséges 

valamennyi minősítési dokumentum ha-

táridőre összeállt, ezzel is igazolva a ki-

alakított minőségirányítási rendszer ha-

tékonyságát. Frigyik-Balog Viola

Frigyik-Balog Viola
technológus, 

minőségbiztosítási referens

STRABAG Vasútépítés

A teljes Rákos–Gödöllő projekt minőségügyi szemszögből
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RÁKOS–GÖDÖLLŐ VONALSZAKASZ 

Az Ipar 4.0 részeként a digitalizáció egyik 

célja a vállalaton belüli transzparens 

munkamódszer kialakítása, ezáltal le-

hetővé válik a munkafolyamatok meg- 

gyorsítása. Ezen folyamat hatására elvár-

ható eredményként lehet tekinteni a ha-

tékonyság növekedésére. 

A digitalizáció a mindennapjainkban is 

jelentős szerepet tölt be, gondoljunk 

csak a hétköznapokban használt okos-

telefonra, számítógépekre, okos ház-

tartási eszközökre vagy az egymással 

hálózatba kapcsolt építőipari gépekre. 

A digitalizálni kívánt környezet egyik 

alapfeltétele az, hogy ezek az eszközök 

rendelkezésre álljanak és életünk min-

dennapi részévé váljanak. A másik alap-

feltétel olyan humán erőforrás alkalma-

zása, akik megfelelő szakértelemmel 

rendelkeznek, képesek komplexen át-

látni a folyamatokat és kihívásként te-

kintenek ezen új munkamódszer beve-

zetésének megteremtésére.

A digitalizált környezet legfontosabb kihí-

vása a komplex adatok folyamatos, gyors 

és hatékony elemzése, feldolgozása és 

közzététele az adott építőipari szereplők-

kel. Manapság már az építőipar is szinte 

mérhetetlen mennyiségű digitális tartal-

mat állít elő, gondoljunk csak a terv- vagy 

a minősítési dokumentációkra. A legna-

gyobb potenciál éppen ezért a komplex 

adathalmazok hatékony feldolgozásában 

rejlik. Közvetett módon egyfajta, az infor-

matikában ismeretes big data állományról 

beszélhetünk, ahol az adatok napról nap-

ra dinamikusan változhatnak. Az építőipar 

területén át kell értékelni és felül kell írni 

az évtizedes szokásokat. A fiatalabb gene-

ráció számára a digitalizáció természetes 

folyamat, hiszen a mindennapjaik állandó 

részét képezi, de az idősebb generációnak 

is meg kell élnie a változást. Fontos az agi-

litás és fiatalos lendület, de a szakértelem 

magas szintű megléte továbbra is fontos 

faktor marad.

Pilotprojekt
A Rákos–Gödöllő projekten éppen az 

előzőekben leírtak miatt egy úgyneve-

zett pilotprojekt részeként megkísérel-

tünk létrehozni egy olyan komplex adat-

halmazt és vizuális megjelenítést, mely 

nagy segítségül szolgálhat az előrehala-

dás műszaki és pénzügyi tervezésében és 

nyomon követésében. 

A BIM (Building Information Modeling) fo-

galma már ismeretes a kiterjedését tekint-

ve pontszerűnek mondható magasépítési 

projektekről, vonalas létesítmények ese-

tén a modell felépítése hasonlóan törté-

nik, viszont ebben az esetben a megjele-

nítésben nehézséget okozhat a modell 

hossza, mely több esetben akár több ki-

lométer is lehet. A BIM-modell felépíté-

séhez szükséges adatok a következők: 3D 

modell, ütemterv (idő) 4D, továbbá a költ-

ségek 5D. Ez a három összetevő alkotja az 

úgynevezett BIM 5D ® fogalmát.

A pilotprojekt keretein belül kiválasztás-

ra került egy nyíltvonali szakasz, amely 

műszakilag egyszerűnek mondható. Ki-

zárólag a vasúti alépítményt és a felé-

pítményt tartalmazta a modell, egyéb 

létesítmények nem kerültek bele a kal-

kulációba. Ezzel párhuzamosan elké-

szült az egyszerűsített modellhez tartozó 

módosított ütemterv és költségvetés is. 

A modell felépítése Autodesk program-

csomag segítségével történt, a végered-

ményt az 1. ábra mutatja be. A modell a 

teljesség igénye nélkül tartalmazza töb-

bek között a földmunka, a talajstabilizá-

ció, a védőréteg, a zúzottkő ágyazat, a 

vasbeton aljak, a sínek, a hegesztések,  

a padkaépítés, az ároképítés és a vágány-

szabályozási munkák mennyiségeit adott 

mértékegységgel kifejezve. Az adatokat 

az adott modellelem tartalmazza (IFC), 

tehát például a zúzottkő alsó ágyazat 

mennyiségét az 1. ábra 3D modell bordó 

színnel jelölt rétege tartalmazza. A költ-

ségvetés és az ütemterv tervezése a válla-

lat belső szoftvereivel történt. 

A modell, a költségvetés és az ütemterv 

összekapcsolása szintén a vállalat által 

használt programmal lettek determinálva. 

Fontos megemlíteni, hogy a részadatok lét-

rehozása előtt meg kell tervezni, hogy mit 

szeretnénk megjeleníteni a futtatás során. 

Az adatoknak összhangban kell lenniük. 

Például ha prognosztizálni szeretnénk az 

adott időegység alatt (hónap) beépülő vé-

dőréteg mennyiségét, akkor annak meg 

kell jelennie a modellben, a költségvetés-

ben és az ütemtervben is, így biztosítható 

a folyamatos és dinamikus adatkapcsolat 

a három összetevő között. Természetesen 

a bevétel és a kiadás oldal is általában egy 

összegben jelenik meg a tárgyhavi elszá-

molás során. Az ütemterv folyamatos aktu-

alizálása kulcsfontosságú a modell helyes-

ségének biztosítása érdekében.

Kérdésként merül fel, hogy mire is jó ez a 

megközelítés, és milyen haszna van egy fe-

szített tempójú kivitelezés vagy vágányzár 

során. A modell előnye, hogy lehetővé teszi 

az építkezés szimulációját már az építkezés 

megkezdése előtt, ezzel csökkenthetők a 

tervezési hibák, feltárhatók az esetleges üt-

közések és potenciális extra költségek. Az 

építkezésben részt vevők pontosan meg 

tudják határozni a jövőbeni erőforrásigé-

nyüket, ezzel növelve a hatékonyságukat, 

elkerülve a felesleges állásidőket és logiszti-

kai folyamatokat. A projektek szerves részét 

képező gazdasági szakemberek a projekt 

ideje alatt sokkal pontosabb prognózist 

tudnak készíteni a pénzügyi előrehaladás-

ról és annak tervezetéről. 

Digitalizáció a Rákos–Gödöllő projektben

1. ábra: 3D modell
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A pilotprojekten dolgozó kollégák a vasúti 

alépítményen és felépítményen túlmenő-

en megjelenítették a zajvédő falat és felső-

vezetéki oszlopokat is, melyeket a 2. ábra 

mutat be. Természetesen bármilyen elem, 

amely modellezésre kerül, a későbbiek-

ben hozzárendelhető az ütemtervhez és 

a költségvetéshez, például ha tervváltozás 

vagy tervmódosítás történik.

Drónos felmérések
Napjainkban az építőipari kivitelezés so-

rán nagy hangsúlyt kapnak a drónos lé-

gi felvételek. A modern technológia és a 

szoftverek lehetővé teszik, hogy a képek-

ből pontfelhőállomány készüljön, melyből 

térfogatszámítás generálható. A Rákos–Gö-

döllő projekt keretein belül ajánlatot kel-

lett kérni hulladékelszállításra. Szemrevé-

telezéssel nagyon nehéz meghatározni az 

ömlesztett anyagok térfogatát, a hagyo-

mányos úton történő geodéziai térfogat-

számítás pedig idő- és erőforrás-igényes. 

Az ajánlatkérésben, ajánlatadásban szerep-

lő mennyiségek a későbbiekben vitaalapot 

szolgáltathatnak a szerződő felek között. 

Az ajánlatkéréshez a 3. ábra került csatolás-

ra, így az ajánlatadó pontos mennyiséggel 

tudott számolni. Ez a módszer bár csak egy 

nagyon kis szegmensét érinti a kivitelezés-

nek, de elmondható, hogy a hatékonyság 

növelése ilyen szinten értelmezhető.

Pászti Renátó
munkahelyi mérnök

STRABAG Vasútépítés

A kivitelezések során sokan találkoztunk 

már azzal a kérdéssel, hogy elég lesz-e 

az adott ömlesztett anyag a projekt vé-

géig. Amennyiben gyorsan szeretnénk 

választ kapni, általában az fogad minket, 

hogy „jövő hétre megnézzük, de ráné-

zésre elég lesz”. A projektvezetők és épí-

tésvezetők rémálma a fenti válasz, hiszen 

a beszállítóknak és a fuvarozónak is kö-

tött kapacitásuk van. Sokszor a megren-

deléstől akár több hónap is eltelik, mire 

az anyag megérkezik a depóniába. Ha a 

munka folytatásához nélkülözhetetlen 

anyagról van szó, az a projekt zárását is 

veszélybe sodorhatja.

Jó példa erre az 4. ábra, ebben az esetben 

a védőréteg mennyiségét kellett megha-

tározni. A felmérés és az adatszolgáltatás 

összesen fél napot vett igénybe. Termé-

szetesen ezt is meg lehetne határozni ha-

gyományos geodéziai felméréssel, de az-

zal erőforrást vonunk el a projektről, és a 

cél továbbra is a hatékonyság növelése.

Persze joggal merül fel a kérdés, hogy mi-

ért nem tudtuk előre meghatározni a be-

építeni kívánt anyag mennyiségét. Erre 

az lenne a válasz, hogy nem állt rendel-

kezésre 3D modell, melyből pár kattintás-

sal le lehetett volna kérdezni a megfelelő 

adatot. Összefoglalva az előzőekben le-

írtakat, egy, a projekt kezdése előtt, akár 

már az ajánlati fázisban rendelkezésre ál-

ló 3D modell nagyban tudná növelni a 

hatékonyságot a projekt életútja alatt.  

A modellhez kapcsolódó ütemterv és költ-

ségvetés segítségével a projekt résztvevői 

extra információkat kapnának az aktuá-

lis státuszról, és megkönnyítené a projekt 

logisztikai feladatait és az erőforrások op-

timalizálását. A projekt ad hoc jellegű fel-

adataiba pedig célszerű az Ipar 4.0 tech-

nológiáit bevetni minden fronton.

 Pászti Renátó

2. ábra: Bővített 3D modell

1. ábra: 3D modell, 3D

3. ábra: Hulladékdepónia drónos felmérése

4. ábra: Ömlesztett anyag mennyiségének meghatározása
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E cikk megírását az a szándék hívta élet-

re, hogy az ország egyik legnagyobb vas-

úti beruházásának feladatai, mérföldkö-

vei, problémái és nem várt buktatóinak 

bemutatása során érzékeltessük egy je-

lenkori vasúti beruházás összetettségét, 

amely projekt sikeres lebonyolításában 

és megvalósításában aktív támogató sze-

repet tölt be a Mérnökszervezet. 

Előzmények
A tenderkiírás alapjául szolgáló engedé-

lyezési terveket a MÁV Zrt. először 2012-

ben hagyta jóvá, az építési engedélyt 

2015 végén adta ki az eljáró hatóság.  

A számított mérnökár a vonal-korszerűsí-

tésre szánt keretet előzetesen jelentősen 

túllépte, ezért a műszaki tartalom folya-

matosan csökkent, hogy a rendelkezés-

re álló keretösszeget a projekt bekerülési 

költsége ne lépje túl. Hosszú előkészítési 

időszakot és a tervek többszöri módosí-

tását követően 2018 elején kezdődhetett 

meg a tényleges munka.

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 

(NIF Zrt.) beruházásaiban történő jelen-

legi Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vonal-kor-

szerűsítés három külön vállalkozói szer-

ződés keretében, párhuzamosan futó, 

de egymással több ponton kapcsolódó 

és szorosan összefüggő projektek kere-

tében valósult meg.

A projekt
Mindhárom projekt lebonyolításában a 

mérnöki szolgáltatást és a műszaki ellen-

őri tevékenységet az R-H Mérnök Konzor-

cium, vagyis a Vasút-Híd-Út Kft. (VHU Kft.) 

és az ECO-TEC Kft. alkotta Mérnök kon-

zorcium végezte.

Mindhárom (két pályaépítési és egy biz-

tosítóberendezési) vállalkozónak a MÁV 

Zrt. és a megrendelő NIF Zrt. által jóvá-

hagyott, a tenderdokumentációkban ki-

adott ütemtervhez igazodva kellett a te-

vékenységét ütemezni.

A Gödöllő (bez.)–Hatvan (kiz.) szakasz 

tényleges kivitelezési munkáinak el-

végzésére a Swietelsky Vasúttechni-

ka Kft. kötött szerződést. A több évig 

tartó előkészítés után, a szerződés ha-

tálybalépését követően 2018 tavaszán 

megkezdődtek a munkálatok az eredeti 

tenderkiírás ütemtervének megfelelően 

az Aszód–Tura közötti vasúti pályasza-

kasz nagygépes technológiával történő 

átépítésével. Ugyanezen állomásköz-

ben a nagygépes pályaépítési munkák-

kal párhuzamosan elkészült a szakasz 

két megállóhelyén négy oldalperon is. 

Ezt követően megkezdődött a Tura állo-

más és Hatvan elágazás közötti szakasz 

A Gödöllő–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése 

A Mérnök szemével 

Aszód és Gödöllő között
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átépítése, valamint a vonal legnagyobb 

műtárgyának, a gödöllői Köztársaság úti 

felüljárónak a megépítése.

Sajnálatos módon az eredeti ütemterv-

ben szereplő kivitelezési tevékenysége-

ket mind a Strabag, mind pedig a Swie-

telsky szakaszán elhúzódó kisajátítási 

eljárások hátráltatták, így a tenderben 

rögzített eredeti ütemtervtől eltérő sza-

kági ütemezés kidolgozása vált szüksé-

gessé, mely mindhárom párhuzamosan 

futó tenderre jelentős hatást gyakorolt. 

A kivitelezési munkák folyamatában a 

módosított szakági ütemtervek kidolgo-

zása, valamint a kapcsolódó projektek 

valamennyi társvállalkozójával történő 

összehangolása és annak az üzemeltető-

vel, valamint a megrendelővel/mérnök-

kel történő elfogadtatása komoly kihívást 

jelentett a projekt résztvevői számára.

Ezzel párhuzamosan a 2019. évi teljes ki-

zárásban történő munkák előkészítése-

ként a tenderkiírás értelmében a vállalko-

zó feladatát képezte a vasútépítést érintő 

tervek jelentős átdolgozása, az állomások 

esetében új engedélyezési eljárás lefoly-

tatása, továbbá vasút-, út- és műtárgy-

építési engedélyezési és kiviteli tervek 

elkészítése, megrendelő és mérnök általi 

elfogadása 2018. év december 31-ig. Az 

áttervezések szükségességét a beruhá-

zó NIF Zrt. által korábban készített ten-

der- és kiviteli tervekben foglalt műszaki 

tartalom forráskorlátozása miatt történő 

műszaki tartalom csökkentése okozta 

(pl. Aszód állomás új helyszínen történő 

megépítés helyett helyben került átépí-

tésre), így jelen tender keretében meg-

határozott feltételek mentén a tervek 

jelentős részét át kellett dolgozni, jóvá-

hagyatni, engedélyeztetni és tanúsíttatni.

A sikeresen teljesített előkészítő munkák 

lezárását követően az eredeti ütemterv-

nek megfelelően 2019. február 4-től tel-

jes kizárásban folytatódhattak az építési 

munkák minden szakágban Gödöllő és 

Aszód állomások között.

A projektben jelentős feladatot és komoly 

szakmai kihívást jelentettek a műtárgyépí-

tési feladatok, melyek a sűrű beépítés és a 

domborzati adottságok miatt az átlagos-

nál jóval nagyobb számban és a legvál-

tozatosabb szerkezeti kialakításban talál-

hatóak a vonalon. Összesen 46 műtárgy 

érintett átépítéssel és felújítással, ezeket 

a szakági munkákat a projekt ütemezé-

se és organizációja okán 2019 első felé-

ben alig öt hónap alatt kellett elvégezni, 

ami feltétele volt a 2019. év augusztusá-

ban kezdődő nagygépes technológiával 

végzett vasútipálya-építésnek. Ezen üte-

mezést nagymértékben veszélyeztette a 

2019 májusában az aszódi Galga-hídon 

történt havaria esemény, melynek követ-

keztében jelentős, a projektben nem ter-

vezett műtárgyépítési feladatok elvégzése 

vált szükségessé rendkívül rövid határidő 

alatt. A projekt résztvevői ezt a kihívást is 

sikeresen megoldották, így Máriabesnyő-

től Aszódig az ütemtervnek megfelelően 

megkezdődhetett a vasúti pálya nagygé-

pes technológiával történő átépítése.

Ezen időszakban a vasútipálya-építés so-

rán egy időben dolgozott a bal vágányon 

a PM 1000 alépítményjavító géplánc és a 

jobb oldali vágányon az SMD 80 géplánc. 

A nagygépes technológiával épített helye-

ken változó rétegvastagságú SZK1, SZK2 és 

georács-, geotextília-rétegek beépítésével 

alakították ki a D11. előírásainak megfele-

lő tömörségi értékeket és a kívánt teherbí-

rást. Több helyen a keresztező műtárgyak 

átépítésének szükségessége miatt kellett 

földmunkagépes technológiát alkalmazni, 

valamint jellemzően az állomások is föld-

munkás technológiával épültek át.

A gödöllői „nagy bevágásban” a 362–372 

hm sz. közötti (az ország legnagyobb vas-

úti bevágása, ~20 m) a szerződésben rög-

zített műszaki megoldás megvalósítása 

során, a munkaterület megtisztítását kö-

vetően a vállalkozó tapasztalta, hogy nem-

csak az eredetileg tervezett forrásfoglalás 

helyén jelenik meg a rétegvíz, hanem a pá-

lya bal oldalán, a tervezett szivárgó helyén 

is, így új rézsűállékonysági vizsgálatok és 

próbafúrások elvégzése vált szükségessé. 

A vizsgálatok kiértékelését követő szakvé-

lemény alapján az ajánlati dokumentáci-

óban foglaltaktól teljesen eltérő, komplex 

víztelenítési rendszer tervezése és kivitele-

zése vált szükségessé a biztonságos rézsű-

felület kivitelezése érdekében. Ennek alap-

ján a bal oldali bevágási rézsűben a 366 + 

15 – 368 + 25 szelvények között 2 db osztó-

padka, a rétegvizek elvezetésére kavicscö-

löpök (40 cm átmérőjű ejtőkutak egymás-

tól 3 m távolságban) és azokat összekötő 

NA50 drénvezeték a rézsűfelszín megbon-

tása nélkül terepszint alatt 10,7–13,8 m 

mélységben kerültek kialakításra. A szivár-

góban megjelenő vizek egy aknában ke-

rültek összegyűjtésre, majd kivezetésre a 

vasúti oldalárokba, biztosítva ezzel a rézsű 

hosszú távú állékonyságát. 

A vasútipálya-építéssel párhuzamosan ha-

ladt a felsővezeték-rendszer átépítése, va-

lamint a kábelalépítmény létesítése. A vé-

dőcsövek, kábelalépítmények kiépítése és 

átadása a GSM-R II. projekt kivitelezését 

végző vállalkozó számára 2019. november 

végére, határidőre sikeresen megtörtént.

Az épülő Galga-híd új hídfője

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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Gödöllő (bez.)–Hatvan (kiz.) vasútvonal 

ideiglenes forgalomba helyezése, a 2019. 

évi folyamatos (nagy zavartatású) vá-

gányzárat követően 2019 decemberében 

sikeresen megtörtént.

A Budapest–Hatvan vonalszakasz korsze-

rűsítésének részeként új, külön szintű ke-

reszteződés létesült Gödöllőn a vasútállo-

más szomszédságában lévő Köztársaság 

úton. 2020. december elején az eljáró ha-

tóság ideiglenesen engedélyezte a felül-

járón a közúti forgalom mellett a gyalo-

gos- és kerékpáros-forgalmat is. A felüljáró 

végleges forgalomba helyezése 2021 má-

jusában történt meg. 

A beruházás részeként a Gödöllő–Hat-

van vonalszakon minden állomás és 

megállóhely korszerűsödött és megú-

jult, melynek keretében kiépült a korsze-

rű utastájékoztatási rendszer, a peronok 

akadálymentes megközelítése, valamint 

rendezetté vált az utasforgalmi szempon-

tok szerint átépítésre került állomási kör-

nyezet, amely magában foglal buszfordu-

lót és P+R parkolót is. A projekt keretében 

Gödöllőn, Bagon és Aszódon új állomási 

felvételi épület, Aszódon új üzemi épü-

letegyüttes, valamint Gödöllőn új HÉV 

üzemi technológiai épület került meg-

valósításra. Az állomásokon aluljárók, lif-

tek, új perontetők létesültek. Gödöllőn a 

HÉV-végállomás is teljesen megújult és 

beintegrálódott a nagyvasúti állomásba. 

A Gödöllő HÉV-végállomáson szükséges 

biztosítóberendezési és áramellátási át-

alakítási munkák elvégzését a vállalko-

zónak az ajánlati dokumentáció szerint 

a Rákosliget forgalmi kitérő bontásából 

kikerülő biztosítóberendezési szakanya-

gok beépítésével kellett megoldania, 

azonban a régi biztosítóberendezés bel-

téri elemeinek bontása a Rákos (bez.)–

Hatvan A elágazás (kiz.) vasúti vonal-

szakasz felújítása során létesítendő új 

elektronikus biztosítóberendezés üzem-

be helyezését követően, legkorábban 

2021. 04. 30-a után vált megkezdhetővé. 

A fentiek okán a projekt záróakkordja-

ként a gödöllői HÉV-végállomáson szük-

séges biztosítóberendezési és áramel-

látási átalakítási munkák és funkcionális 

vizsgálatok befejeződtek, szeptember 

elején elindult a sötétüzem és az azt kö-

vető forgalomszabályozó próbaüzem, 

valamint a műszaki átadás.

Az eredetileg 36 hónapos kivitelezési idő 

mintegy 10 hónappal tolódott, de 2021. 

november elejétől az utazóközönség ma-

gas színvonalú utazási komfortot biztosí-

tó közlekedési módot vehet igénybe, az 

átépítéssel érintett vasúti infrastruktúra 

teljes mértékben megfelel a mai kor igé-

nyeinek és elvárásainak, így a projekt tár-

sadalmi hasznosságához nem fér kétség. 

Az elkészült infrastruktúraelemek megfe-

lelő, ütemezett karbantartással sokáig ki-

váló színvonalon üzemeltethetők.

Kiss Csaba

Peronliftek Aszód állomáson

Gödöllő HÉV-végállomás és Gödöllő vasútállomás vágányhálózata

Gödöllő HÉV-végállomás
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A Swietelsky Vasúttechnika Kft. mint fővál-

lalkozó projektje, a Gödöllő (bez.)–Hatvan 

elágazás közötti vasútvonal hat szakasz-

ból áll, amiből az utolsó hármon, az Aszód 

(kiz.)–Hatvan elágazás közöttin a nyomvo-

nalat nem kellett átterveznünk a vállalko-

zási szerződés értelmében. Itt a munkákat 

a szerződés aláírása után három hónap-

pal, 2018. március közepén már el tudtuk 

kezdeni. Egy hónapnyi előkészítő munkát 

követően a vasútépítésben a csúcstechno-

lógiát képviselő PM 1000 alépítményjaví-

tó géplánc is megkezdte a munkát. 2018. 

július közepére Aszód és Tura állomások 

között nagygépes technológiával korsze-

rűsítettük a teljes vasúti infrastruktúrát 

úgy, hogy a mocsaras vidéket keresztező 

pálya 160 km/órás sebességre alkalmassá 

vált. Még ennek az évnek a közepén bele-

kezdtünk Tura állomás átépítésébe, illetve 

az állomást követő ívkorrekciós nyíltvo-

nal építésébe is. A szerződéskötés után – 

amint az időjárás lehetővé tette – egyből 

elkezdtük a munkát, ahol tudtuk, és a tél 

beálltáig szünet nélkül folytattuk, de ez-

zel párhuzamosan a következő évre üte-

mezett első három szakasz munkáit is elő-

készítettük. A Gödöllő (bez.)–Aszód (bez.) 

szakaszát a szerződésben foglaltak sze-

rint szinte az alapoktól át- és újratervez-

tük, ami az előfeltétele volt a 2019. évben 

kezdődő teljes kizárásos vágányzári mun-

káknak. Összegezve tehát a 2018-as évet, a 

projektcsapatnak kettős kihívásnak kellett 

megfelelnie: a szakembereink egyrészt az 

előbbiekben részletezett kivitelezési mun-

kákat irányították, másrészt koordinálták 

a tervezési folyamatokat. A sok erőfeszí-

tés eredményeként teljesítettük a Gödöl-

lő (bez.)–Aszód (kiz.) közötti teljes kizárá-

sos munkák előfeltételeit, és felkészülten 

fogtunk bele a Swietelskynél volumené-

ben korábban még nem tapasztalt vasút-

építésbe. Akik folyamatos vonatforgalom 

mellett építettek át fővonalakat – ahogy 

korábban a Swietelsky projektcsapatának 

tagjai is –, azok azt gondolhatják, hogy 

teljes vonatkizárás (tehervonatok kerülve 

közlekedtek, a személyvonatokat buszok 

pótolták) mellett könnyű lehetett nekünk, 

de higgyék el, nem volt az. Gödöllő állo-

más és a csatlakozó 10 km hosszú kétvágá-

nyos nyíltvonal kivitelezési ideje folyama-

tosan fenntartott vonatforgalom mellett 

több éven át húzódott volna, ezt sikerült 

10 hónapba sűrítenünk azzal, hogy köny-

nyített forgalmi feltételek mellett dolgoz-

hattunk. Viszont az anyagoknak, a gépek-

nek és kezelőiknek, a pályamunkásoknak 

és az irányítóiknak, vagyis a szükséges 

erőforrásoknak egy rövidebb időszak-

ban nagyobb számban és mennyiségben, 

koncentráltabban kellett rendelkezésre 

állniuk, mint egy vonatforgalom melletti 

hosszabb időszak alatt lefutó kivitelezés-

nél. A kialakuló erőforráscsúcsok ráadásul 

magasabb irányító létszámot is igényel-

nek, például ilyen erőforrás-koncentráció 

alakult ki a projekten 2019 őszén, amikor 

a Swietelsky Vasúttechnika Kft. munkavál-

lalóinak döntő többsége a projekten dol-

gozott. Ezt alátámasztják a szeptember és 

október havi árbevételadatok is, ugyanis 

csak ebben a két hónapban a beruházó 

10,7 milliárd forint értékben állított ki tel-

jesítésigazolást. Ez a forgalom az átlagnak 

a négyszerese, tehát a pénzügyi adatok is 

illusztrálják, hogy milyen erőforrás-kon-

centrációt követelt meg a projekt sajátos, 

teljes vonatkizárásos organizációja. 

Ezen időszak legkiemelkedőbb és leg-

érdekesebb momentumait kollégáim és 

alvállalkozóink a következő cikkekben 

részletesen bemutatják. Nekem már csak 

annyi jutott, hogy a záró sorokban sze-

retném megköszönni valamennyiük köz-

reműködő munkáját, amivel hozzájárul-

tak a projekt sikerességéhez.

Kónya Viktor

A Gödöllő–Hatvan vasútvonal átépítése

Erőforráscsúcsokkal a sikerért
Kónya Viktor
projektvezető

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

v.konya@vasuttechnika.hu

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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Az Európai Unión belüli vasúti rend-

szer kölcsönös átjárhatóságáról kiadott 

2016/797/EK irányelv szabályozza az uni-

ón belüli rendszerek átjárhatóságát, vala-

mint ezen belül az EK megfelelőségi nyi-

latkozat meglétének szükségességét.

A követelmények röviden
A vasúti építmények létesítési, valamint 

használati engedélyének megszerzésé-

hez független tanúsító szervezetek által 

kiadott hitelesítési tanúsítvánnyal kell 

rendelkezni. Az engedélyezési tervek 

alapján az építési engedélyt, valamint  

a használati engedélyt a vasúti hatóság 

a végtanúsítvány birtokában adja ki.

A tanúsítást két független tanúsító szer-

vezet végzi. Az európai átjárhatósá-

gi műszaki előírásoknak (ÁME) történő 

megfelelést a Bejelentett Szervezet (No-

tified Body, azaz NoBo) vizsgálja. A beje-

lentett nemzeti törvényeknek, műszaki 

előírásoknak történő megfelelést a Ki-

jelölt Szervezet (Designated Body, azaz 

DeBo) vizsgálja. A vizsgálat kiterjed a tel-

jes magvalósítási folyamatra a tervezés-

től a megvalósításig.

A NoBo és DeBo is külön végtanúsít-

ványt ad ki az előírásoknak való megfe-

lelőség esetén.

A vasúti rendszert a 2016/797/EK irányelv 

az alábbi alrendszerekre osztotta fel:

1. infrastruktúra alrendszer

2. pálya menti ellenőrzés-irányítás és 

jelzés alrendszer

3. fedélzeti ellenőrzés-irányítás és jelzés 

alrendszer

4. energia alrendszer

5. gördülőállomány alrendszer

6. működés és közlekedésirányítás al-

rendszer

7. karbantartás alrendszer

8. telematikai alkalmazások személy-

szállítási és árufuvarozási szolgáltatá-

sokhoz alrendszer

NoBo-tanúsítás
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. által 

megvalósításra kerülő Gödöllő–Hatvan 

projektben a létesítmények építése te-

kintetében az 1., 2. és 4. alrendszer kerül 

vizsgálatra a NoBo által. Ezekre vonatko-

zóan az alábbi ÁME-k relevánsak:

• 1299/2014/EU rendelet az Európai Unió 

vasúti rendszerének infrastruktúra al-

rendszerére vonatkozó átjárhatósági 

műszaki előírásokról (INF)

• 2016/919 EU rendelet az Európai Unió 

vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító 

és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsö-

nös átjárhatósági műszaki előírásról (CCS)

• 1301/2014/EU rendelet az Európai Unió 

vasúti rendszerének „energia” alrend-

szerére vonatkozó átjárhatósági mű-

szaki előírásokról (ENE)

A tanúsítók a projektben a fentieken túl a 

fogyatékossággal élő és a csökkent moz-

gásképességű személyek irányításának, 

illetve akadálymentes közlekedésének 

átjárhatósági műszaki előírásainak való 

megfelelőségét is vizsgálják. Ezen műsza-

ki előírásokat pedig az 1300/2014/EU ren-

delet (PRM) tartalmazza.

Mindezek mellett a kapcsolódó EN szab-

ványoknak való megfelelés is szükséges.

DeBo-tanúsítás
A DeBo-tanúsítás során az alábbi alaptör-

vényeknek, rendeleteknek való megfe-

lelőséget kell biztosítani, természetesen 

azzal együtt, hogy a szakági rendeletek-

nek, szabványoknak is meg kell felelni:

- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti köz-

lekedésről

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. 

melléklete: Országos Vasúti Szabályzat. 

(OVSZ)

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ 

II.) HÉV tekintetében.

- 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti 

rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

- 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vas-

úti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

- Országos Közforgalmú Vasutak Pálya-

tervezési Szabályzata (OKVPSZ)

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel 

módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet az országos településrendezési 

és építési követelményekről (OTÉK)

A tanúsítási eljárás során a tanúsítók 

(NoBo, DeBo) a kiviteli tervekre Közben-

ső Hitelesítési Nyilatkozatot (ISV) adnak 

ki. A tanúsítók a helyszíni ellenőrzéseik 

Vasúti létesítmények tanúsítása 
a Gödöllő–Hatvan projektben 
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alapján, melyek az építési állapot köz-

ben történnek, az ott szerzett tapaszta-

lataikról vizsgálati jegyzőkönyvet, illetve 

értékelési jelentést készítenek.

A projekt során felmerült tanúsítá-
si problémák
Pontszerű létesítmények peronokban

Az állomástervezésre vonatkozóan az 

OVSZ I. 1.1.11.1 pontja a peronokon az el-

sodrási határ szélétől 1,80 m szabad te-

rület biztosítását írja elő utasközlekedés-

hez, azzal a kitétellel, hogy oszlopszerű 

létesítmény az elsodrási határt 1,0 m-re 

közelítheti meg. A PRM rendelet 4. táb-

lázata szerint a peronban lévő akadályok 

legkisebb távolsága (a peronnal párhuza-

mos akadály esetén 1–10 m között) 120 

cm a biztonsági sávtól mérve.

Az eltérő szabályozás miatt a peronszé-

lességek meghatározása során – jellem-

zően a megállóhelyek oldalperonjainál, 

üzemeltetői igények (peronbútorok) hiá-

nyában – eltérő szélességek adódhatnak 

a tervezésnél, mely a tanúsítási eljárás so-

rán problémát jelenthet. Szükség lenne az 

előírások harmonizációjára.

Akadálymentes útvonal

A peronok gyalogos megközelítése tör-

ténhet járdával, gyalogúttal vagy rámpá-

val, illetve ezek kombinációjával. A járda 

meghatározása egyértelmű, mivel az 

úttesthez kötött létesítmény. Egzakt 

módon nem határozható meg, hogy a 

peron akadálymentes megközelítésére 

szolgáló útvonalon hosszabb táv esetén 

(pl. a felvételi épülettől) hol van a gya-

logút és a rámpa határa. Ez a lejtések te-

kintetében a tanúsító, tervező, kivitelező 

körben értelmezési vitákra ad okot, mi-

vel a lejtőknél, rámpáknál az OTÉK 66. § 

(2) bekezdése részletesen taglalja a lej-

tőkre, rámpákra vonatkozó előírásokat, 

addig a gyalogútra vonatkozóan nin-

csenek meghatározva a lejtési előírások. 

Tervezési gyakorlat az, hogy a peronhoz 

közvetlenül csatlakozó rámpaszakasz 

5%-os lejtésű, egyéb szakaszon a gya-

logút 8% lejtésű.

Az ÁME-kban nincsenek meghatározva a 

megengedett lejtések a gyalogos-útvo-

nalra vonatkozóan.

ENE tanúsítvány megszerzésének 
bizonytalansága
2021. május 31-ig az üzemeltető MÁV 

Zrt.-nek hálózati szinten EK megfelelő-

ségi tanúsítvánnyal kellett volna rendel-

kezni az energia alrendszer rendszerele-

meire vonatkozóan. Mivel ez nem készült 

el, a végállapotra vonatkozó tanúsítás 

lefolytatásához szükséges dokumentá-

ció a kivitelező önhibáján kívüli ok mi-

att komplex módon nem állítható össze. 

Ez azzal jár, hogy ENE tanúsítvány nem, 

csak ISV szerezhető meg. Bizonytalan, 

hogy a vasúti hatóság a közbenső hite-

lesítő nyilatkozat alapján ad-e ki haszná-

latbavételi engedélyt. Dobos Attila

Dobos Attila
projektvezető-helyettes

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

a.dobos@vasuttechnika.hu

Fotó: Bernát Benjámin

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A Budapest–Hatvan (80a) vasútvonal ge-

neráltervezési feladatait a Crystal Mér-

nökiroda Kft. vezette konzorcium a CTB 

Mérnökiroda Kft.-vel és az MP Közmű 

Kft.-vel közösen nyerte el.

A kivitelezői tenderek 2017 nyarán kerül-

tek meghirdetésre, a projekt megvalósí-

tása 2020 végére lett előirányozva. A ten-

der a korábban elkészített kiviteli tervek 

és az építési engedélyben meghatározott 

vágánygeometria jelentős módosítását 

írta elő, emiatt a tervezési feladatok kö-

zött elsődleges prioritása volt a módosí-

tott építési engedély megszerzésének.

A hatósággal és az üzemeltetővel tör-

tént szoros együttműködés keretében 

folytatott egyeztetéseken a szükséges 

munkarészek pontosításra kerültek, így 

az eljárás a lehető legrövidebb idő alatt 

tudott lezáródni. Elkészítettük az új pá-

lyageometria szerinti engedélyezési ter-

veket, amelyek egyben mutatták be a 

kivitelezés előtti, a 2015. évben kiadott 

építési engedély szerinti és a módosítá-

si kérelem szerinti állapotot. A módosí-

tott engedélyezési tervek és a kérelem 

hét hónap elteltével, 2018. október elején 

került benyújtásra az ITM Vasúti Hatósá-

gi Főosztályra, a módosított engedélyek 

2019 januárjában kerültek kiadásra. Az 

engedélymódosítások kézhezvétele után 

a tervezési munkarészek készítése és a 

tervek üzemeltető és beruházó általi jó-

váhagyása újabb lendületet vett.

A tervezési terület 27,3 km kétvágányú 

vasúti pályát, két állomást, öt megállóhe-

lyet tartalmaz, kapcsolódó külön szintű 

műtárgyakkal, épületekkel, P+R parkolók-

kal, az akadálymentes közlekedés bizto-

sításával, Tura után jelentős ívkorrekció-

val. A tervek készítése során folyamatos 

egyeztetési kötelezettség volt a biztosí-

tóberendezés-távközlés és GSM-R tender 

tervezőjével, kivitelezőjével is.

A vonalszakasz építészeti értékeinek meg-

őrzése kiemelten fontos szempont volt a 

fejlesztés során. Az egyik nagy csomópont 

Gödöllő állomás – mely kiemelt műemléki 

környezet a vasútállomás területén találha-

tó királyi váró miatt – a 80-as vonal közép-

állomása, elővárosi vonatok végállomása 

és egyben a H8 MÁV-HÉV végállomása is 

(1. kép). Az állomás kezdőponti oldalán ke-

resztezi a vasútvonalat a forgalmas Köztár-

saság út (3104 jelű út). Az állomás utáni ív 

az ország egyik legmélyebb (~25 m) vasúti 

bevágásában halad. Az állomási vágány-

hálózat és a HÉV-végállomás, a felvételi és 

biztosítóberendezési épület teljes egészé-

ben elbontásra került. A tervezett kialakí-

tásban a Köztársaság úton felüljáró léte-

sült, az egyetem megközelítését biztosító 

acélszerkezetű gyalogos-felüljáró („Sóha-

jok hídja”) helyett 6 m nyílású, a peronok 

megközelítését is biztosító, liftekkel ellá-

tott gyalogos-aluljárót terveztünk. 

Az intermodalitás szempontjait figye-

lembe véve a H8 HÉV végállomás peron-

ja közvetlenül csatlakozik a MÁV állomási 

előtérhez és gyalogos-aluljáróhoz, bizto-

sítva ezzel az utasforgalom korszerű, biz-

tonságos kiszolgálását (1. ábra). A városi 

főépítésszel és a műemléki hatóság szak-

embereivel közösen kerültek meghatáro-

zásra az előtérhez csatlakozó buszmeg-

állók, taxiállomások, P+R parkolók és a 

növénytelepítés kérdése is, biztosítva ez-

által a királyi váró műemléki környezete, 

az új intermodális csomópont és a város 

kapcsolatát.

Máriabesnyő megállóhelyen az 1930-as 

években épített, helyi védettséget élvező 

modernista épületnek és perontetőnek a 

teljes felújítási és bővítési terveit készítet-

tük el, az új igényeknek megfelelő belső 

kialakításokkal.

Bag megállóhely esetében új intermo-

dális csomópont, felvételi épület, liftek, 

gyalogos-felüljáró, buszmegálló, P+R par-

kolók többfázisú tervezése folyt a terü-

letrendezési problémák miatt. Végered-

ményben egy korszerű, a lakosság és az 

Generáltervezési feladatok

1. kép: Gödöllő állomás, peronlefedés

1. ábra: Gödöllő előtér látványterve
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utazóközönség számára egy XXI. századi 

közlekedési csomópont és közösségi tér 

került megtervezésre.

Aszódon új pályafenntartási (pft) épület és 

blokkmesteri telep, Hévízgyörkön és Galga-

hévízen korszerű megállóhely és esőbeálló 

terveit készítettük el. Turán a lift, a lépcsőle-

fedés és perontető tervezése volt a feladat.

Az utasforgalmi terek vonatkozásában az 

üzemeltetővel történt többszöri egyez-

tetéseknek köszönhetően kialakítottuk 

a vonalszakasz egységes arculati képét. 

Minden állomáson és megállóhelyen az 

utasok akadálymentes útvonalakon ke-

resztül tudják megközelíteni a létesítmé-

nyeket, megfelelve a TSI által támasztott 

követelményeknek.

A tervezési folyamatokat korszerű tech-

nológiák segítették. A tervek készíté-

se során cégünknél megkezdtük a BIM 

szemléletű tervezés bevezetését, alkal-

mazását (2. ábra). A különböző szakági 

tervek 3D adatai alapján egy modellben 

kezelve vizsgálhatók az esetleges ütközé-

sek, a szokásostól eltérő nézőpontokból is. 

A Gödöllő utáni nagy bevágás földmun-

kájának kivitelezése szintvezérelt föld-

munkagépekkel történt (2. kép). Az ehhez 

szükséges adatokat (3D felület EOV-he-

lyes koordinátákkal) az alkalmazott 

CARD/1 tervezőszoftver segítségével biz-

tosítottuk (3. ábra).

A szűk határidők (és a vasút melletti védett 

területek) miatt a teljes kizárás ellenére a 

kivitelező a nyíltvonali szakaszokon a le-

hető legtöbb helyen a nagygépes alépít-

ményjavító géplánc alkalmazása mellett 

döntött. A korszerű gépek hatékony vezér-

léséhez szükséges adatokat a vasúti pálya 

tervezéséhez használt CARD/1 3D tervező-

szoftver felhasználásával biztosítottuk a ki-

vitelező által kért és elvárt formátumban. 

Külön feladatot jelentett a vonalon levő 

nagyszámú műtárgy felújításának vagy 

átépítésének tervezése. Ezek közül is ki-

emelkedik az Aszód állomás előtt levő 

Galga-híd. Itt kb. 15 m nyílású ortotróp 

lemezes acélszerkezet került tervezésre. 

Különlegessége, hogy a vágánygeomet-

ria a hídon átmeneti ívben és túlemelés-

átmenetben van. A sínek és a híd eltérő 

dilatációs mozgásai miatt az eltérő hossz-

irányú mozgást lehetővé tevő Pandrol 

VIPA sínleerősítés került betervezésre. 

Az átmeneti ív miatt minden egyes sínle-

erősítés furatainak a helyét külön kellett 

meghatározni, a vízszintesen elhelyezett 

hídon a túlemelésátmenetet a külső sín-

szálak alatt változó vastagságú alátétle-

mezekkel terveztük meg.

A tervezés során feladatunk volt a ter-

vek NoBo, DeBo általi tanúsítások meg-

szerzése és a tanúsító szervezettel való 

együttműködés.

A tervek rekordidő alatti elkészítése és 

ezáltal a kivitelezők teljes körű kiszolgá-

lása kiemelkedő siker, és ezúton is kö-

szönjük mindazoknak, akik ebben a fo-

lyamatban segítették a munkákat. 

Szabó Viktor

Szabó Viktor
vezető tervező, projektvezető

Crystal Mérnökiroda Kft.

2. ábra: Vasúti pálya, 

esőbeálló, peron, 

kábelalépítmény

3. ábra: Gödöllő nagy bevágás 3D nézete

2. kép: A gödöllői nagy bevágás a földmunka elkészülte után

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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2019-ben a 10 hónapos teljes kizárás alatt 

elvégzendő feladatok egyike volt a Gö-

döllő és Aszód közötti közel 2 × 10 km-es 

nyíltvonali vágányszakasz teljes átépíté-

se, figyelembe véve a szakaszon levő két 

megálló kivitelezését és a közel kéttucat-

nyi műtárgy építését és felújítását. 

Alapvetően 20 vágánykilométer pályát kel-

lő biztonsággal át lehet építeni 10 hónap 

alatt. Itt viszont más volt a helyzet: a pár-

huzamos projekt miatti forgalmi korláto-

zottságok, a sajátos organizációs körülmé-

nyek (fokozottan védett természeti terület 

jelentette erős kötöttségek), és a vágány-

zár közepén egy váratlan körülmény miatti 

újratervezést követően rendkívül feszített 

ütemterv és fokozott izgalmak mellett si-

került teljesítenünk a kitűzött célt.

Ütemezési kihívások a teljes 
vágányzár miatt
Az ütemezés kialakításakor figyelembe 

kellett vennünk, hogy Gödöllő állomás 

csak Aszód felől közelíthető meg, mivel 

Rákos–Gödöllő között (Strabag szaka-

sza) is teljes kizárásos vágányzár volt, és 

a munkavonatok a kezdőpont irányából 

nem tudtak bejutni, emiatt a nyílt vona-

li munkakezdéssel várni kellett addig, 

amíg Gödöllő állomáson (amit szintén ez 

idő alatt kellett teljesen átépítenünk, és 

amiről egy későbbi cikkben részletesen 

beszámolunk) elvégeztük a szükséges 

nagygépes vágánybontási munkálatokat, 

és ki tudtunk jönni onnan a tárgyalt nyílt-

vonalon át a szerelvényeinkkel.  

Az előbbiek miatt a Gödöllő és Aszód kö-

zötti nyíltvonalon a tényleges munkavég-

zések csak március 1-jétől kezdődtek el a 

felsővezeték elbontásával, ezzel máris egy 

hónappal kevesebb idő maradt a tervezett 

munkákra, de az al- és felépítmény átépí-

tését még ekkor sem kezdhettük el, mert 

több mint húsz műtárgy van a tárgyalt sza-

kaszon, amelyeknek az építése/felújítása 

is elkezdődött a vágányok lokális bontása 

mellett. Fentiek miatt a tárgyalt szakaszon 

lehetetlen volt átjutni bármiféle vágányon 

járó géppel. A műtárgyak átépítésének ide-

je alatt azonban a nagygépes alépítményja-

vítás előkészítő munkáit megkezdtük, mint 

például a padka nyesését, a vízzáró védőré-

teg (SZK1) depókba szállítását. A műtárgyak 

átépítését, ami egyébként bő 5 hónapot 

emésztett fel, követte a műtárgyak felet-

ti vágányok visszaépítése és szabályozása, 

illetve a meglévő pályában a túl eme lé sek 

csökkentése, ami lehetővé tette az alépít-

ményjavító géplánc közlekedését.

Újratervezés indul…
Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Galga pa-

tak feletti híd átépítése során felmerült 

váratlan körülmények, amelyekről rész-

letesen egy másik cikkben olvashatnak, 

a nagygépes program átszervezését igé-

nyelték: a PM 1000 URM géplánc az ere-

deti program szerint augusztus 10-i indu-

lását el kellett tolnunk augusztus 21-re.  

A műtárgyas kollégák átterveztetési fo-

lyamata és újraütemezése mellett a pá-

lyás kollégáknak is komoly fejtörést oko-

zott ez a nem várt esemény. Teljesen új 

organizációt és ütemtervet kellett a pá-

A Gödöllő és Aszód közötti nyíltvonali pálya 
nagygépes átépítésének rendkívüli organizációja
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az új pályán, és látni az elmúlt év meg-

próbáltatásainak gyümölcsét. Ugyan a 

következő évekre is maradtak még fel-

adataink, mint például a vágányok sza-

bályozása, a szigetelt sínek elbontása 

az elektronikus biztosítóberendezés 

élesztését követően, az árkok építése, a 

zajvédő falpanelek beemelése stb., de 

ezek nem jelentettek számunkra olyan 

nagy kihívást, mint a 2019-es teljes vo-

natkizárásban teljesített feladatok.

Babosné Hegedüs Lívia

lyás csapatunknak kidolgoznia, aminek 

során figyelembe kellett venniük, hogy a 

PM 1000 URM gépláncnak előre lekötött 

munkái voltak más projekteken a Gödöl-

lő és Aszód közötti szakasz eredeti be-

fejezési időpontját követően, és azokat 

a munkákat nem lehetett az előbb emlí-

tett 11 napos csúszással elhalasztani. Az 

előbbiek miatt a géplánc az alépítmény 

átépítését megszakította, és pár hetes 

szünetet követően október 24-től folytat-

ta a munkát. Amíg a PM 1000 URM más 

munkaterületen dolgozott, addig a töb-

bi pályás munka gőzerővel folyt tovább: 

folyamatosan ürítettük a dozátorkocsikat, 

szabályoztuk a vágányokat, hegesztettük 

a síneket, illetve Babatpuszta forgalmi ki-

térőnél Kirow daruval beépítettünk négy 

csoport nagy sugarú kitérőt.

Feszített ütem – a munka dandárja
A szakaszon dolgozók 2019 őszén azt ta-

pasztalhatták, hogy úton-útfélen valami-

lyen gépóriásba botlottak. Szeptember 

közepén például előfordult az, hogy a 

bal vágányon haladt az alépítményjavító 

géplánc kezdőponti irányba, míg szembe 

vele a másik vágányon az SMD 80 gyors-

átépítő géplánc bontotta a régi vágányt 

és fektette az újat. Így volt egy pillanat, 

mikor egymás mellett elhaladtak, de a 

gépóriások mellett ez idő alatt folyama-

tos volt a zúzottkő felsőágyazat készítése, 

és ha volt egy kis szabad terület, már ott 

is volt a szabályozó géplánc, és végezte a 

munkáját. 

Amennyire lehetett, próbáltunk mind-

eközben még a felsővezeték húzásának 

is teret biztosítani, de a forgalomba he-

lyezés előtti utolsó hetekben a vágányo-

kon már nem lehetett munkagépeknek 

tartózkodni, ugyanis a vonali biztosító-

berendezés építője élesztette a beren-

dezést: folytak a funkcionális felülvizs-

gálatok, majd azok sikerét követően 

elkezdődött a sötétüzem. 

Megszámlálhatatlan munkagép dolgo-

zott egyszerre a vágányokon, ugyan-

akkor ezek kiszolgálásához és irányítá-

sához megannyi gépkezelő, fizikai és 

szellemi dolgozó, alvállalkozó erőfeszíté-

sei is kellettek. Amellett, hogy elkészült 

a tárgyalt szakasz, csapatunk teljesen át-

építette a teljes kizárás végére Gödöllő 

és Aszód állomásokat is. A munkálatok 

éjjel is folytak, hogy tartani tudjuk a fe-

szített ütemet, és az elvártaknak meg-

felelően 2019. december 8-án hajnal-

ban elindulhatott az első szerelvény, az 

új pályát, biztosítóberendezést és felső-

vezetéket használva. Ehhez persze kel-

lett az is, hogy az őszi hónapokban több 

mint 150 Swietelsky-dolgozó munkálko-

dott a siker érdekében.

A munka jól megérdemelt öröme
Óriási élmény volt 2019. december 6-án 

felszállni a vonatra, ami a forgalom-

ba helyezést megelőzően suhant végig 

Babosné 
Hegedüs Lívia
projektvezető-helyettes

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

l.hegedus@vasuttechnika.hu

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A Gödöllő–Hatvan vonalszakasz átépíté-

se során 10 hónapon keresztül szünetelt 

a vasúti közlekedés Gödöllő és Aszód ál-

lomások között. A teljes kizárás 2019. feb-

ruár 4-én kezdődött, a kivitelezési ütem-

tervünk szerint ezen a szakaszon 2019. 

július elejére minden hídnak szerkezet-

késznek kellett lennie ahhoz, hogy a pá-

lyaépítés nagygépes programja és a vo-

nalszakasz 2019. decemberi forgalomba 

helyezése tartható legyen. 

A 80a vonalon a dombvidéki környezet-

nek és a sűrűbb beépítettségnek köszön-

hetően az átlagosnál nagyobb számban 

és változatosabb szerkezeti kialakításban 

találkozhatunk műtárgyakkal. Az érintett 

szakaszon a rendelkezésünkre álló öt hó-

nap alatt az alábbi hidakat kellett meg-

építenünk:

• 1 db acél pályalemezes vasúti hidat a 

Galga patak fölött

• 1 db peronaluljárót Gödöllő állomáson 

(1., 2. és 3. kép).

• 1 db gyalogos-aluljáró új felszerkezetét 

Máriabesnyő megállóhelyen (4. és 5. kép)

• 1 db gyalogos-felüljárót Bag megállóhe-

lyen

• 2 db tartóbetétes vasbeton lemezhidat 

Gödöllőn a Besnyő utca, ill. Szivárvány ut-

ca fölött (6. kép)

• 1 db köracélbetétes vasbeton lemezhi-

dat Aszódon a Breda-patak fölött (7. kép)

• 8 db új kerethidat

Emellett el kellett végeznünk:

• 1 db vasúti híd felújítását az Egres-patak 

fölött

• 2 db közúti híd felújítását Gödöllő 

Szent-Györgyi Albert úton és Bag Dózsa 

György úton (8. kép).

• 1 db acélszerkezetű gyalogos-felüljáró 

bontását Gödöllőn

• 7 db áteresz felújítását, toldását

Február elején a felsővezetéki hálózat 

bontásával kezdődött meg a vágányzári 

időszak, ezt a műtárgyak fölött lévő vá-

gányszakaszok elbontása követte. Ezek 

után kezdhettük meg a hídépítési mun-

kákat. A párhuzamosan több helyszínen 

folyó, jelentős mennyiségű munkába 

emelt munkavezetői és alvállalkozói lét-

számmal kezdtünk bele.

Az összehangolt, létesítményekre bontott 

kivitelezési ütemtervet már előző évben 

összeállítottuk, így a kivitelezéshez szüksé-

ges anyagok megrendelése, az erőforrások 

átszervezése, az alvállalkozói szerződések 

megkötése időben megtörténhetett.

A kis műtárgyaknál nehézséget jelentett, 

hogy ezek többsége közúton nem megkö-

zelíthető, jelentős részük természetvédelmi 

területen található. A műtárgyakhoz a vas-

úti pálya mellett kialakított ideiglenes szál-

lítóutak kiépítésére volt szükség, melyek 

engedélyeztetése és fizikai megvalósítha-

Vasúti műtárgyak átépítése teljes vágányzárban

1. kép: Gödöllő peronaluljáró építése

2. kép: Gödöllő peronaluljáró építése

3. kép: Gödöllő peronaluljáró kész

Fotó: Bernát Benjámin
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tósága is komoly feladatot jelentett. Ezek-

nek az utaknak olyan minőségben kellett 

elkészülniük, hogy rajtuk a kerethidakhoz 

szükséges előregyártott elemek beszál-

lítását és beemelését végző több 10 ton-

nás munkagépek, mixerek közlekedését is 

gond nélkül le lehessen bonyolítani. 

A nagyobb nyílású műtárgyak esetén a ke-

resztezett közutak forgalomterelése vagy az 

érintett vízfolyások ideiglenes távoltartása, 

egyes közművezetékek kiváltásának átfutási 

ideje jelentette a legnagyobb kihívást.

A vonalszakasz valamennyi hídját sikerült a 

tervezett időkereten belül megépíteni, így 

a további pályaépítési munkák zavartalanul 

folytatódhattak, a decemberi forgalomba-

helyezési eljárás sikeresen zárulhatott.

Az építési munkák ideje alatt a vasúti forga-

lom teljes kizárása kivitelezői oldalról több 

kedvező következménnyel járt. A kivite-

lezés így jóval gyorsabban elvégezhető, a 

munkavégzés a közlekedő szerelvények, 

valamint a feszültség alatt lévő felsőve-

zeték hiányában sokkal biztonságosabb. 

Többvágányú pálya esetén, ha csak az 

egyik vágány van kizárva, a munkavégzés 

csak a nagytengelyben kiépített munka-

tér-elhatárolás mellett lehetséges. Ez legy-

gyakrabban Siemens-dúc vagy kihorgony-

zott szádfal. Teljes kizárásban végzett 

kivitelezés esetén ennek költsége és kivite-

lezési ideje megtakarítható.

További műszaki előnyökkel is jár az egy 

ütemben történő munkavégzés. Az egy 

ütemben készülő szerkezeti részek homo-

gének, a vasbeton szerkezetek egyben 

zsaluzhatók, esztétikusabbak. Jelentős kü-

lönbség tapasztalható a háttöltések minő-

ségében is. A szádlemezek kihúzása káro-

síthatja a már forgalomban lévő vágány 

alatti alépítményt, a két vágány alatti töl-

téstest összedolgozása nem valósítható 

meg olyan minőségben, mintha mindez 

egy ütemben történt volna. 

Összességében elmondható, hogy vas-

útihíd-építések esetén amennyiben van 

lehetőség teljes kizárás melletti munka-

végzésre, az időben, költségben és mű-

szaki színvonalban is kedvezőbb meg-

oldást eredményez. A fentebb leírtak 

szerint mindössze öt hónapos időszak 

alatt kellett 26 műtárgyat teljes kizárás 

mellett átépítenünk, aminek sikerén osz-

tozunk alvállalkozóinkkal. Ajánlom figyel-

mükbe a következő oldalokon alvállalko-

zóink beszámolóit.

Liga Balázs

Liga Balázs
projektvezető-helyettes

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

b.liga@vasuttechnika.hu

4. kép: Máriabesnyő megállóhely, gyalogos-aluljáró

5. kép: Máriabesnyő megállóhely, 

gyalogos-aluljáró 6. kép: Besnyő utcai lemezhíd

7. kép: Vasbeton lemezhíd 

a Breda-patak fölött

8. kép: 

Szent-Györgyi Albert úti híd

Fotó: Bernát Benjámin

Fotó: Bernát Benjámin

SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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ROVAT CÍME

A Kútház Kft. az épí-

tőipari piac hídépítés-

re szakosodott sze-

replője, az országos 

jelentőségű Gödöllő–

Hatvan vasútvonal fel-

újításánál is jelentős 

szerepet kapott, így a vonalon több mű-

tárgyat is kivitelezett a Swietelsky Vasút-

technika Kft. megbízásából. A megépült 

bagi felüljáró és a gödöllői aluljáró műtár-

gyak is a cég nevéhez köthetők.

Bag, gyalogos-felüljáró építése
A vasútállomás közvetlen közelében a 

vasúti pályatestet gyalogoshíd íveli át.  

A felszerkezetet L keresztmetszetű, elő-

regyártott, 20-22 cm vastagságú mono-

lit lemezek alkotják.

A két, több mint 10 méter magas liftto-

rony a gyalogos-felüljáróhoz egy 80 cm 

hosszú bejáróhíddal kapcsolódik a pero-

nok végében. A híd pillérei 40 × 40 cm 

keresztmetszetű, 6 m magasságú osz-

loptörzsek.

Magasépítésben is jártas
Cégünk műtárgyak kivitelezése mellett 

többéves tapasztalattal rendelkezik ma-

gasépítésben is, így a felüljáróhoz kapcso-

lódó lifttornyok kivitelezése sem jelentett 

kihívást. A felüljáróhoz csatlakozó lifttor-

nyok tartószerkezetét HEB acélszelvények 

közé rögzített, előregyártott kéregpane-

lek alkotják. A liftek homlokzati burkolata 

átszellőztetett ásványgyapot hőszigetelő 

rendszer, szálcement burkolattal.

Az építmények tetőhéjazata, mind a liftek, 

mind a felüljáró és a felvételi épület ese-

tén fémlemez fegyverzetű szendvicspa-

nel. A lifttornyok pályára merőleges falait 

36 mm vastagságú biztonsági üvegfelüle-

tek tagolják.

 Bella Tamás

Impozáns megoldás a megállóhely megközelítéséhez 

Bella Tamás
ügyvezető 

Kútház Kft.

tamas.bella@kuthaz.hu

GÖDÖLLŐ–HATVAN VONALSZAKASZ
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Nagy örömmel fogadtuk, hogy a Swietels ky 

Vasúttechnika Kft. társaságunkat, a Tri-

man Építőipari Kft.-t választotta ki a Rá-

kos–Hatvan közötti vasútvonal több vas-

úti műtárgyának kivitelezésére. Korábbi 

közös munkáink, valamint versenyképes 

árajánlatunk elismeréseként tekintettünk 

az újabb felkérésre.

Cégünk a projekten öt keretműtárgy, 

három tartóbetétes műtárgy, valamint 

egy vasúti gyalogos-aluljáróban liftak-

na építését és a vasúti terheket vise-

lő vasbeton felszerkezeteinek átépíté-

sét végezte. A kivitelezésnek része volt 

néhány esetben a meglévő műtárgyak 

részleges vagy teljes elbontásának fel-

adata is. A munka során kihívás volt a 

szoros vágányzári ütemterv. A Hévíz-

györk–Tura szakaszon a vasúti forgalmat 

egy vágányon folyamatosan fenn kellett 

tartani, ezért két műtárgynál a nagyten-

gelybe levert kihorgonyzott szádfalra, a 

többi helyszínen pedig egyedi dúcola-

tokra, megtámasztásokra volt szükség. 

A határidőket tapasztalt és szakmailag 

felkészült kollégáink tartani tudták an-

nak ellenére, hogy a kivitelezések so-

rán adódtak előre nem látható nehézsé-

gek, melyeket rövid időn belül sikeresen 

megoldottunk.

A magas talajvízszint miatt két műtárgy 

építésénél (Emse-patak és Gödöllő, Bes-

nyő utcai műtárgyak) az alapozási és fa-

lazatépítési munkákat szádlemezes mun-

kagödör-megtámasztással és folyamatos 

nyíltvíztartás mellett lehetett végezni.

Gödöllőn a Besnyő utcai régi műtárgy 

teljesen elbontásra került, és helyére 

egy (B382) 11,00 méter nyílású vasúti tar-

tóbetétes lemezhíd épült (1. kép). Ennek 

a műtárgynak köszönhetően biztonsá-

gosabbá és kényelmesebbé vált a bu-

szok számára is a műtárgy alatti közúti 

és gyalogosközlekedés. 

Mindhárom gödöllői műtárgy kivitele-

zése során kiemelt figyelmet kellett for-

dítanunk a műtárgyak környezetében 

átvezetett különböző közművek védel-

mére (nagynyomású víz- és szennyvíz-

vezeték).

A műemléki Máriabesnyő vasúti megál-

lóhelyen (B389) az építendő liftakna he-

lyén az aluljáró falazata, valamint a vá-

gányok alatti felszerkezetek elbontásra 

kerültek. Az aluljáró átépítésének ered-

ményeként mindkét vágány alatt új íves 

monolit vasbeton felszerkezet épült, 

rugalmas ágyazású kiöntött csatornás, 

vasúti felépítmény átvezetéssel. A liftak-

na építése monolit süllyesztőszekrény 

alkalmazásával készült a két szomszédos 

megmaradó falazat alaptestei stabilitá-

sának megőrzése miatt. Az akna vízszi-

getelése Preprufe szigetelő rendszerrel 

történt.

A perontető meghosszabbítása miatt 

kútalapozásokra volt szükség, melyek 

földmunkáját csak kézi, utánhajtott kút-

gyűrűs technológiával lehetett elvégez-

ni a kibetonozásukat megelőzően.

A (B396) 5,96 méter nyílású, kétvágá-

nyú vasúti tartóbetétes felszerkezetű 

lemezhíd átépítésénél különösen nagy 

veszélyt jelentett a műtárgy alatt átve-

zetett szennyvízcső, mely fölött a régi 

műtárgyat részlegesen (pályalemezt tel-

jesen, falazat és szárnyfalak egy részét) 

kellett elbontani.

Az Emse-patak felett átívelő, 17,10 mé-

ter nyílású, kétvágányú vasúti tartóbeté-

tes lemezhíd (B591) megépítését a vas-

útvonal sebességének növelése miatt 

építendő ívkorrekció tette szükségessé 

(2. kép). Az építkezést nehezítette, hogy 

2018. év végén, hideg időben kezdőd-

hetett meg. Emiatt nem tervezett télie-

sítési költségek is keletkeztek. 

Az elkészült műtárgy szépségét az alat-

ta, burkolt mederben átvezetett patak 

és a magas töltés látványa adja.

Veróczky Roland

Veróczky Roland
építésvezető

Triman Kft.

E-mail: 

veroczkyroland@triman.hu

Műtárgyépítés kihívásokkal

1. kép

2. kép

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A Gödöllő–Hatvan szakasz hídépítési 

munkái közül a Galga-híd állította kollégá-

inkat a legnagyobb kihívás elé. A tender 

szerint tervezett beavatkozás a műtárgy 

átépítése lett volna, ami a régi acél felszer-

kezetek cseréjét, rugalmas ágyazású fel-

építmény készítését, sarucserét és a szer-

kezeti gerendák átalakítását, valamint a 

hídfők meder alatti vasbeton szerkezettel 

történő összetámasztását jelentette volna.

2019. márciusban Kirow vasúti daruval 

megtörtént a meglévő, egyenként 52,6 

tonnás acél felszerkezetek kiemelése  

(1. kép), Aszód állomásra történő beszállí-

tása. A hídfák és konzolok leszerelése után 

az acélszerkezet kohóméretre darabolva, 

vissz nyereményi anyagként a MÁV telephe-

lyére beszállításra került. Az új felszerkezet 

gyártása ezzel egy időben megkezdődött.

Áprilisban elindultak a meglévő hídfők át-

alakításával járó munkák, az új szerkezeti 

gerendák helyének kialakításához szüksé-

ges bontások.

Májusban a Galga patak ideiglenes át-

ereszbe terelése és kedvező vízállása 

mellett megkezdhető volt a hídfőket ösz-

szetámasztó gerendák kivitelezésének 

előkészítése. Ekkor kellett szembesülnünk 

azzal, hogy a hídfők állékonysága nem 

megfelelő, a meglévő szerkezet nem al-

kalmas az eredetileg tervezett műsza-

ki tartalom megvalósítására. Az előtöltés 

megbontása után a végponti hídfőnél ta-

lajtörés következett be, amely függőleges 

sík mentén közel 80 cm-t süllyedt.

Nyilvánvalóvá vált, hogy új hídfőket kell 

építeni, és az is, hogy a talajviszonyok 

szükségessé teszik egy mélyalapozású 

szerkezet tervezését. Május 14-ét írtunk, a 

vágányzári program szerint a PM 1000 al-

építményjavító gépláncnak augusztusban 

kellett áthaladnia a hídon ahhoz, hogy a 

teljes kizárásos vágányzár végére a vasúti 

közlekedés újraindítható legyen. 

A piacon elérhető, szabad mélyépítő gép-

láncok felkutatása mellett június elején 

megkezdődött az új hídszerkezet terve-

zése. Ezzel párhuzamosan a régi hídfők a 

síkalapokkal együtt elbontásra kerültek, 

a cölöpözési lavírsíkot kialakítottuk. Ala-

pozás tekintetében kezdetben a leggyor-

sabban kivitelezhető, előregyártott vert 

vasbeton cölöpös megoldást terveztük, 

viszont a szükséges számban és hosszban 

nem álltak rendelkezésre verhető cölöpök, 

és a gyártásukkal további időt vesztettünk 

volna. Legjobb megoldásként béléscsö-

ves, talajkiszorításos vert vasbeton cölö-

pök kerültek betervezésre. Ehhez sikerült 

elérhető gépláncot találunk, amely július 

A Galga patak hídjának átépítése

1. kép: Galga patak híd, kiemelés

2. kép: Cölöpözés
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5-én megkezdte a munkát, és egy hét alatt 

el is készítette az összesen 28 darab, 14 

méter hosszú, 60 cm átmérőjű szerkezeti 

cölöpöt (2. kép). 

A cölöpösszefogók, hídfőfalazatok ese-

tében a tervezővel közösen igyekeztünk 

gyorsan kivitelezhető, könnyen zsaluzha-

tó szerkezeteket kialakítani függőleges el-

lenfalakkal, cölöpösszefogó gerendára tá-

maszkodó, párhuzamos szárnyfallal (3. kép).

A szerkezetépítési feladatokhoz a mun-

katerület a kezdőponti hídfőnél július 10-

től állt rendelkezésre. Folyamatos munka-

végzéssel, rendkívül feszes és tartalék idő 

nélküli ütemtervvel, napi bontásban előre 

megrendelt betonmennyiségekkel tervez-

tük meg a következő egy hónap munkáit. 

A híd új acél felszerkezete eközben Aszód 

állomásra leszállításra került, megkezdő-

dött annak előszerelése. Az új hídszerke-

zetek beemelését ebből az irányból ter-

veztük, így a végponti hídfő betonozása 

után meg kellett kezdenünk a háttöltés, 

a rugalmas átmeneti zóna és a csatlakozó 

vágányszakasz kivitelezését. A kedvező 

időjárásnak és az utókezelésnek köszön-

hetően a beton próbakockák törési ered-

Liga Balázs
projektvezető-helyettes

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

b.liga@vasuttechnika.hu

Galga patak híd műszaki adatok 
Szerkezet  egynyílású, ortotróp pályalemezes, hegesztett 

 acélhíd, vágányonként külön áthidalószerkezettel

Szerkezeti magassága 1440 mm

A híd nyílása  14,60 m 

Hídfők párhuzamos szárnyfalakkal kialakított vb szerkezetek 

Alapozási rendszere cölöpalapozás

ményei hamar elérték a szükséges nyo-

mószilárdsági értékeket, így nem volt 

akadálya a pályalemezek beemelésének.

Augusztus 7-én érkezett a Gottwald típu-

sú vasúti daru, kevesebb mint négy óra 

alatt kiszállította mindkét készre szerelt 

acélszerkezetet Aszód állomásról, és a 

szerkezeti gerendákon kialakított ideigle-

nes acélmáglyákra emelte azokat (4. kép).

A híd leengedése, a saruk beállítása, aláön-

tése és a kezdőponti háttöltés kialakítása 

után a pályaépítőknek átadtuk a munkate-

rületet a vágányok kötéséhez. A történet, 

a Galga patak feletti teljesen új vasúti híd 

építése sikeresen fejeződött be: a külön-

böző vasúti gépláncok, köztük a PM 1000 

alépítményjavító géplánc augusztus 21-én 

át tudott haladni a hídon, és ez nagyban 

hozzájárult a teljes vágányzár kiírásához a 

szerződésben rögzített mérföldkő napján.

A pálya visszaépítése után a töltéslezáró 

kúpok, előtöltések burkolása, vizsgálólép-

csők, üzemi korlátok építése, padkacsatla-

kozások kialakítása, valamint a Galga pa-

tak mederkorrekciós munkái következtek.

A kivitelezésben részt vevő kollégák és al-

vállalkozók teljesítménye elismerésre mél-

tó, de komoly tanulsággal is szolgál a Gal-

ga-híd átépítése. A vonalon több olyan 

műtárgyfelújítás történt, ahol meglévő al-

építményekre kellett új hídfelszerkezetet 

építeni. Ezek a tenderek kiírásakor a költ-

ségek csökkentésére irányuló döntések rö-

vid távon megtakarítást jelentenek ugyan, 

viszont ezzel együtt folyamatosan fenn-

álló kockázatot és hosszabb távon jelen-

tősebb költségeket eredményezhetnek.  

A gyakran 70-80 éves alépítmények terve-

zési élettartamuk végéhez közelítenek, a 

hasonló átfogó vasútvonal-fejlesztési pro-

jektek keretében célszerű lenne ezeket a 

kockázatokat teljesen felszámolni.

Liga Balázs 

3. kép: Hídfőépítés

4. kép: Hídbeemelés

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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Gödöllő állomás teljes átépítése egészen 

más kihívások elé állította csapatunkat, 

mint az előző cikkekben felsoroltak. Ahogy 

már a nyíltvonal átépítésénél is említettem, 

mind kezdőponti irányból, mind a végponti 

irányból elzárásra került az állomás a 2019-

es teljes kizárásos vágányzár során. 

Bontási munkálatok
A vágányzár legelején a lehető leggyor-

sabban el kellett végezni azokat a bontá-

si tevékenységeket, amelyekhez elenged-

hetetlen volt a vasúti járművek használata. 

Így történt, hogy a február 4-én kezdődő 

vágányzárban a felsővezetékes alvállalko-

zónk először Gödöllő állomáson bontotta 

el a régi felsővezetéket, majd haladt végig a 

kapcsolódó nyíltvonali szakaszon, és végül 

az aszódi hálózat került elbontásra. Ehhez 

szükség volt a vágányhálózatra, így ennek 

befejezése után lehetett a vágányok bon-

tásának nekikezdeni. Annak érdekében, 

hogy a bontási folyamatokat meg tudjuk 

gyorsítani, és minél előbb az építési fázisok-

ra lehessen átállni, a két átmenő fővágányt 

SMD 80 géplánccal bontottuk el, valamint 

elbontásra került a „nagy bevágásos” ré-

szen levő két vágányszakasz is, amelyek a 

projekt előtt még a nyíltvonalhoz tartoz-

tak, de a projekt végére áthelyezésre került 

Gödöllő állomás végponti bejárati jelzője 

az új szelvényezés szerinti 382+62-be (1-2. 

kép). Ezt a szakaszt tender szerint földmun-

kás technológiával kellett átépíteni, így sok 

időt spóroltunk meg azzal, hogy nagygép-

pel elbontottuk a pályát, ugyanis a bon-

tott felépítményi anyagokat egyből elszál-

lítottuk a munkaterületről: a sínt a SILAD 

sínfelszedővel, a vasbeton aljakat pedig az 

aljszállító kocsikkal vittük el az üzemeltető 

által kijelölt helyekre. Ezzel nemcsak sok 

időt, hanem erőforrást és költséget is meg-

takarítottunk, hiszen nem kellett az aljakat 

többször átrakodni, közúton szállítani, nem 

kellett hozzá a megannyi kötözőlétszám, és 

persze az ilyenkor sosem elegendő felvo-

nulási és depóterületeket sem foglalta el. 

Fontos még megemlíteni, hogy a közutak 

terhelése is kisebb volt ezáltal, és a közútke-

zelők kisebb mértékű burkolatcserét köve-

telhettek rajtunk a projekt végén.

Indulnak az alépítmény-építési 
munkák 
A nagygépes bontásnak köszönhetően 

március közepéig minden régi anyag el-

bontásra került az állomás területéről, és 

megkezdődhetett a terv szerinti földműtü-

kör kialakítása a bevágásképzéssel, a talaj-

stabilizálás kivitelezése, majd az SZK1 és az 

SZK2 anyagok behordása. Előbbi munkákra 

a Bau-Mobil-Trans Kft.-vel szerződtünk, ők 

a következő cikkben fognak bemutatkoz-

ni. Visszatérve az alépítményi munkálatok-

ra, nem tudtuk egyik vágány esetén sem 

teljesen megvalósítani, mert az állomás te-

rülete több részre volt szabdalva egyéb ki-

vitelezési folyamatok vagy létesítmények 

miatt. A kisebbik problémát a B349-es ke-

retműtárgy okozta, amelyet két hét lefor-

gása alatt megépítettek a vágányzónában, 

ezért itt, a kezdőponti oldalon gyorsabban 

lehetett folytatni a pályaépítési munkákat. 

A Köztársaság úti felüljáró, amelyről hama-

rosan szintén szó lesz, viszont komolyabb 

dilemmát jelentett. A pálya kivitelezésé-

ben: volt olyan időszak, amikor teljes hosz-

szában alá volt állványozva, így nemhogy 

vasúti járművel, de közútival se lehetett 

alatta átközlekedni. A felüljáró építése alatt 

folyamatosan fenn kellett tartanunk a vasu-

tat keresztező közúti és gyalogosforgalmat, 

ami szintén nehezítette a pálya- és egyéb 

munkák végzését (3. kép). Az állomás köze-

pén még egy nyílt árkosan épülő új gyalo-

Gödöllő állomás átépítése

1. kép 2. kép

3. kép
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gos-aluljáró és nem messze tőle egy bontás 

előtt álló gyalogos-felüljáró keresztezte az 

új vágányok és földműveik nyomvonalát. 

Ezek figyelembevételével darabosan kel-

lett a vasúti pálya és a hozzá kapcsolódó 

létesítmények kivitelezését folytatni. Ha 

megvártuk volna az előbbi műtárgyak ki-

vitelezésének a befejezését, akkor nem vé-

geztünk volna a pályával a rögzített decem-

beri forgalomba helyezésre. 

A régi gyalogos-felüljáró bontásával tud-

tunk egy kis teret nyerni a földmunkáknak. 

Sajnos mindegyik új vágány vonalvezeté-

se érintett egy pillért, így a felüljáró elbon-

tásáig egyik vágányt sem lehetett meg-

építeni alatta. A felüljáró megtartásához 

azonban erősen ragaszkodott az önkor-

mányzat, hiszen az egyetem és más okta-

tási intézmények megközelítését szolgál-

ta, de a vakáció beköszöntével engedélyt 

kaptunk a bontására, azzal, hogy az új 

gyalogos-aluljárót a következő szemeszte-

rig megnyitjuk a hallgatók számára. 

A vasúti pálya építése
Egy hónappal később, júliusban a Köz-

társaság úti felüljáró pályalemezét alá-

támasztó nehézállványzat is elbontásra 

került, így ott is folytatódhattak a vas-

útépítési tevékenységek, majd az épülő 

gyalogos-aluljáró felett is elkezdődhetett 

a vasúti pálya kialakítása. 

Augusztusra az új vágányhálózat ki-

alakítását már csak a szintbeni útátjáró 

akadályozta, amelyben még a régi fel-

építményi anyagok maradtak benne az 

eredeti alépítménnyel. A felüljáró for-

galomba helyezéséig a szintbeni útát-

járót azonban fenn kellett tartani egé-

szen november közepéig, ezért ennek 

a rövid szakasznak az átépítésére addig 

várnunk kellett. A többi részen azonban 

minden akadály megszűnt, és a vágány-

hálózat elemei a helyükre kerülhettek. 

Elkezdődhetett a vágányok szabályozá-

sa, a tervezett sínkoronaszintre emelé-

sük, a sínek hegesztése, illetve minden 

kapcsolódó létesítmény elmaradt része-

inek befejezése (4. kép).

Peronépítés szoros ütemtervben
A vasúti pálya megépítése mellett volt 

még egy sarkalatos pontja a gödöllői ki-

vitelezésnek, ez pedig a peronok meg-

építése. 

A két oldalperon kivitelezése során sok 

szakágnak kellett együtt dolgoznia kis 

helyen, figyelve mások munkáira, de en-

nél sokkal komolyabb fejtörést okozott 

a szigetperonok kivitelezése, amelyek-

re bejuttatni az építésükhöz szükséges 

anyagokat a már megépült vágányokon 

keresztül lehetett. További nehézséget 

jelentett az egyik szigetperon kivitele-

zése során, hogy átmeneti íves vágány 

mellett fekszik, ezért csak az első építési 

vágányszabályozásokat követően, szep-

tember elején lehetett megkezdeni a  

peronszegélyek építését. A kivárással vi-

szont elértük, hogy a peronszegélyek a 

megtervezett helyükre kerüljenek. Csak 

ezt követően kezdődhetett meg a pero-

nok feltöltése, amit követett a ká bel al-

építmény és a csapadékcsatorna építé-

se, illetve velük párhuzamosan dolgozott 

még a peronaluljáró kivitelezője is. No-

vembert írtunk már, amikor elkezdődtek 

az egyedi szerkezetű és megjelenésű 

perontető szerkezetépítési munkálatai 

(5. kép). A vágányzár utolsó napjaira szűk 

munkaterületen, a peronokra koncent-

rálódtak a munkák, az építésvezetőink 

és művezetőink órás bontású ütemterv 

alapján koordinálták az alvállalkozóin-

kat, hogy a legkisebb mértékben se aka-

dályozzák egymást. Szoros volt az ütem-

terv, az időjárás sem kedvezett nekünk 

(a forgalomba helyezés előtti napokon 

még ónos eső is esett a területen), de 

ennek ellenére sikerült a teljes peronon 

megépíteni a térkő burkolatot az utazó-

közönség számára.

Bár a perontetőnél még voltak hiányos-

ságok, de 2019. december 8-tól Gödöllő 

állomás teljesen új vágányhálózatát bir-

tokba vehették a vonatok, a peronokat 

pedig az utazóközönség. A teljes kivitele-

zéssel ugyan még nem végeztünk ekkor, 

2020-ban is folytatódtak a munkálatok, 

de ezek már csak kismértékben, éjszakán-

ként korlátozták a vonatforgalmat. 

 Babosné Hegedüs Lívia

4. kép

5. kép

Babosné 
Hegedüs Lívia
projektvezető-helyettes

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

l.hegedus@vasuttechnika.hu

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A teljes egészében magyar tulajdonú Bau-

Mobil-Trans Kft. hosszú évek óta meg-

határozó részt vállal a Magyarországon 

megvalósuló vasútépítési megaprojektek 

eredményes megvalósításában. 

A vasútépítésnél, akárcsak bármilyen más 

építmény esetében, kiemelkedően fontos 

az alapozás szakszerű kivitelezése és a mi-

nőségi alapanyagok szakszerű beépítése, 

hiszen stabil alapokra lehet kiválót és ma-

radandót építeni. Az építéshez azonban 

legelőször bontani kell, amit – örökségünk 

védelme érdekében – régészeti feltárások 

előznek meg, különösen a földmunkával 

érintett területeken. Így történt ez a Gödöl-

lő–Hatvan projekten is, ahol a Swietelsky 

Vasúttechnika Kft. alvállalkozójaként dol-

goztunk. A szükséges méréseket követően, 

javítva a gyenge talajadottságokat, helyen-

ként talajcserét végeztünk. Következő lé-

pésként kialakítottuk a földműtükröt, majd 

a műszaki előírásokban meghatározott ösz-

szetételű rétegek beépítése következett, 

rétegenként tömörítve és minősítve az el-

készült földműveket.

Építési tevékenységünk során a környezet-

védelem és a környezettudatosság szel-

lemében újrahasznosítunk és beépítünk 

szinte minden, a régi alépítményből és 

ágyazatból elbontott szóródó anyagot, így 

azok nem hulladékként végzik, hanem épí-

tési termékként új életet kezdenek.

A Gödöllő–Hatvan projekten az új nyom-

vonal kialakításával, új vasútitöltés-építés-

sel a Tura–Hatvan közötti szakaszon ívkor-

rekciót is végeztünk a vasúti szerelvények 

sebességének növelése, a menetidő csök-

kentése és a biztonságos közlekedés fenn-

tartása érdekében. Többek között elvé-

geztük a töltés rézsűjének a rendezését, 

vízelvezető és szikkasztóárkok kialakítását, 

kiszolgálóutak építését, valamint a teljes 

vonalszakaszon a vízszintes területek te-

reprendezését.

A kivitelezés során a Bau-Mobil-Trans Kft. 

csapatán kívül számos szakági kivitelező 

társasággal közösen és összehangoltan 

folytattuk tevékenységünket, a rendelke-

zésre álló szűkös vágányzári időkeret és a 

szoros határidők betartásával, ami a pro-

jektben részt vevők számára nagy kihívást 

jelentett. Munkánk során, mint mindig, ki-

emelt figyelmet fordítottunk a környezet- 

és munkavédelmi szabályok és előírások 

maradéktalan betartására.

Örömmel tölti el cégünk minden munka-

vállalóját, hogy tevékenységünkkel hoz-

zájárulhattunk a közösségi közlekedés 

fejlesztéséhez, ezáltal támogatva épített 

környezetünk megújulását és az egészsé-

gesebb, környezettudatosabb lakókörnye-

zet kialakítását.

Vállalatunk tevékenysége rendkívül sok-

rétű, megtalálhatók benne vasúti al-

építmények, közlekedési utak és au-

tópályák alépítményi és vízelvezetési 

munkái, mélygarázsok, valamint egyéb 

műszaki létesítmények földmunkái is.  

A közlekedési építmények nagy tömegű 

földmunkái mellett számtalan egyéb 

munkarészben járulunk hozzá a megva-

lósuló projektek eredményességéhez. Az 

elmúlt pár évben többek között a Kelen-

föld–Százhalombatta, a Tárnok–Székes-

fehérvár, a Budapest–Esztergom, a Sze-

ged–Hódmezővásárhely tram-train és 

a Gödöllő–Hatvan vasútvonal felújítási 

munkáiban vettünk részt. 

Bau-Mobil-Trans Kft.
baumobiltrans@gmail.com

www.baumobiltrans.hu

Stabil alapokra helyezett, 

biztonságos vasúti közlekedés 
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Az MP Közmű Kft. 2016 óta foglalkozik 

infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsoló-

dó közműkiváltások tervezésével, enge-

délyeztetésével és kivitelezésével. Cégünk 

a Strabag Vasútépítő Kft. és a Swie tels-

ky Vasúttechnika Kft. megbízásából a Rá-

kos–Hatvan–Gödöllő vasúti pálya rekonst-

rukciójához kapcsolódó közműkiváltások 

tervezési feladatait, illetve a Swietels ky 

Vasúttechnika Kft. alvállalkozójaként a 

Hatvan–Gödöllő közötti szakasz civil köz-

mű kivitelezési feladatait végezte el.

Amikor út-vasút építő szakembereket kér-

deznek a közművekről, ők az esetek nagy 

részében bosszúsan legyintenek. Már 

megint a közmű… Ismét egy akadályozó 

tényező, amely lelassíthatja vagy akár hosz-

szú hónapokra ellehetetlenítheti a projekt 

előrehaladását. Problémaként tekintenek 

rá, meg kell jegyezzük, joggal, hiszen ahány 

közmű, annyiféle szabvány, előírás, ame-

lyeknek meg kell felelni, és sok esetben a 

szolgáltatás folyamatos biztosításának ér-

dekében a szűk hetekre redukált kiváltási 

munkát összetett tervezési és hosszadal-

mas engedélyezési folyamat előzi meg. 

Mérnökkörökben gyakran ismételt mon-

dás, hogy a közmű az a szakág, amelyet 

utoljára lehet megtervezni, de elsőnek 

kell megépíteni. Itt el is érkeztünk a köz-

művekkel kapcsolatos legfőbb probléma 

gyökeréhez, az időhiányhoz. Hogyan le-

het egy utolsóként tervezett, a szakágak 

között is az egyik leghosszabb, legtöbb 

lépcsős engedélyezési folyamattal ren-

delkező közművezetéket elsőként ki-

vitelezni? A válasz az, hogy aprólékos 

előkészítő munkával, a „holt” idők lere-

dukálásával és megfelelő organizációval, 

amelyet nagymértékben megkönnyít, ha 

a tervezési, engedélyezési és kivitelezési 

feladat egy kézben összpontosulhat.

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. meglát-

ta az elképzelésben rejlő lehetőségeket, 

és a vasúti projekt által érintett civil köz-

művek tervezésére és kiváltására vonat-

kozóan alvállalkozói szerződést kötött az 

MP Közmű Kft.-vel. Az együttműködés 

eredményeként a 2018. év végén induló 

közműépítési és -kiváltási munkák 2020 

októberére a projekt akadályoztatása 

nélkül, hiánytalanul elkészültek.

A Gödöllő–Hatvan közötti szakaszon 69 

db közműszakági jóváhagyott kiviteli 

terv alapján, a közmű-kivitelezések so-

rán kiváltásra, megépítésre, illetve meg-

újításra került mintegy 7500 m távköz-

lési, 1300 m kis- és középfeszültségű és 

4600 m közvilágítási hálózat, továbbá  

1400 m gáz-, 1800 m szennyvíz- és 3700 m 

vízvezeték, 1600 m csapadékcsatorna 

és 300 m bányaüzemi hírközlő kábel.

A vasúti pálya alatt összesen 51 darab 

közműátvezetés épült, közülük a legna-

gyobb DN800-as átmérővel.

A kivitelezési munkák befejezését kö-

vetően, a közműérintettség szempont-

jából kiemelkedő Gödöllő állomásra 

vonatkozóan, a megvalósult közműál-

lapotok szemléltetése érdekében 3D-s 

építménymodellezés (BIM) technológi-

án alapuló prezentáció készült. A látvá-

nyosra sikerült rövid kis animáció valós 

környezetében mutatja meg az elké-

szült közműkiváltások 

sűrű hálózatát. A pre-

zentáció a mellékelt 

QR-kóddal érhető el. 

 Mező Attila

Közműépítés a 80-as vasútvonalon Mező Attila
ügyvezető

MP Közmű Kft.

attila.mezo@mpkozmu.hu

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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Gödöllő állomás végponti oldalán a vá-

gányok nagy, közel 20 m mélységű be-

vágásban haladnak. A bal oldali rézsű 

korábbi megcsúszása miatt a MÁV Zrt. 

saját tervezésben készíttetett tervet, 

amely a beruházó döntése alapján jelen 

projektben került megvalósításra, egy-

úttal a bevágás bal oldalának tetején 

lévő 3-as számú főút vízelvezetésének 

megfelelő kialakítással.

A korábbi terveket felülvizsgáltuk, to-

vábbi geotechnikai feltárásokat és fú-

rásokat végeztünk, és azt tapasztaltuk, 

hogy az Eurocode szerinti állékonysági 

biztonság több szelvényben sem érte el 

az 1,35 értéket. A számítás során figye-

lembe vettük az időszakos, a rézsű fel-

ső részében megjelenő rétegvizeket is, 

amelyeket csak a rézsűt borító sűrű aká-

cos irtása után észleltünk.

Különböző rézsűrendezési javasla-
tok vizsgálata
A fentiek miatt szükségessé vált a rézsű-

rendezés teljes kiviteli tervezése. A ren-

delkezésre álló feltárások és az elvégzett 

számítások alapján a bevágásban 355 m 

hosszban kellett a rézsűt rendezni. A be-

avatkozásokkal a meredek rézsűhajlás 

csökkentését, valamint a megjelenő 

szivárgó rétegvizek elvezetését kellett 

megoldani. A tervező döntés-előkészítő 

tervdokumentációt szállított le, amely-

ben bemutatott két olyan lehetséges 

változatot, amelyek kielégítették az 

előbbi célokat.

A mérnökszervezet, a megrendelő és 

az üzemeltető egyetértésével azt a vál-

tozatot terveztük tovább, amelyet or-

ganizációs szempontból egyszerűbb-

nek, megfelelőbbnek tartottunk, illetve 

amelyiknél a kivitelezési költségeket 

alacsonyabbra kalkuláltuk. Az elvetett 

változat a 3. sz. főút alatt fúrt cölöpö-

kön álló vasbeton támfalat tartalma-

zott, ami a költségeket jelentős mérték-

ben megnövelte volna. 

A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 
ISMERTETÉSE:
Földmunka
Az előkészítő tevékenységek (fakivágás, 

bozót- és cserjeirtás) elvégzése után kez-

dődött a nagy tömegű földmunkával járó 

rézsűrendezés (1. és 2. kép). A bevágásfej-

tés során megközelítőleg 25 ezer m3 föld-

anyag kitermelését végeztük el, közben ki-

alakítva az alsó és felső osztópadkát 4,5 m 

szélességben. Erre a szélességre azért volt 

szükség, mert a padkán történt a kitermelt 

anyagok elszállítása. A későbbi munkafo-

lyamatok befejeztével a korábban kialakí-

tott 4,5 m szélesség lecsökkent 2,5 m-re, a 

rézsűláb visszatöltésre került.

Mélyszivárgórendszer kialakítása
A felső osztópadkán 60 db kavics ejtőkút-

tal történt a víztelenítő szivárgórendszer 

kiépítése. A szivárgó célja a vízadó réte-

gekben megjelenő víz összegyűjtése és el-

vezetése. A tervezési területen ~10,9–14 m 

hosszú, 40 cm átmérőjű ejtőkutak kerül-

tek kialakításra, melyek a tervezett felső 

osztópadkáról, majd ezt követően a ren-

dezett rézsűfelszínről indultak. 

Az ejtőkutak tengelytávolsága a mérték-

adó, rézsűfelszínt érintő szivárgások kör-

nyezetében 3 m, egyéb helyeken 6 m. Az 

ejtőkutak tulajdonképpen függőleges ka-

vicsoszlopok, melyek feladata az egymás 

felett elhelyezkedő talajrétegekben ösz-

A gödöllői „nagy bevágásban” a rézsűk állékonyságának biztosítása

1. kép: A földmunka kezdete

2. kép: Három munkagép három különböző munkafázisban (felső osztópadkán aknasüllyesztés;

               rézsűfelület igazítása; alsó osztópadkán árokelem-beépítés)
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Bödör Katalin
építésvezető

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

k.bodor@vasuttechnika.hu

szegyűlő talajvíz bevezetése a kavicsosz-

lopokat alul összekötő dréncsőbe (3. kép). 

Az ejtőkutak kialakítása 4/8-as mosott, 

osztályozott gördülő kavicsból történt, a 

kutak felső ~1,5 m-es szakaszán agyagdu-

gó kialakításával. 

A szivárgórendszer építésénél először 

a kavicsoszlopok kerültek kialakításra, 

majd ezt követően készült el az ezeket 

összekötő NA50 drénvezeték, mely fekte-

tése a felszín megbontása nélkül, a terep-

szint alatt 10–14 m mélységben zajlott. 

Az NA50 szivárgócsövek tekercselt szű-

rőcsövek, a teljes felület kb. 220 fokos ré-

szén perforáltak, így az összegyűjtött víz 

a csövek zárt alsó részében került elveze-

tésre. A fúrást fúrófejjel és nagynyomású, 

vékony, erős, a talajrészecskéket bontó, 

biológiailag lebomló fúrózagysugárral 

végzik. A nagynyomású fúrózagy szállítja 

ki a furatból a megbontott talajt, s egyút-

tal megtámasztja a furatot. A szivárgótes-

tek alatti drének a kialakított gyűjtő/tisz-

tító aknába vezetik a vizet. Az akna belső 

átmérője 2300 mm, mélysége ~12,4 m.  

A tisztító/gyűjtő aknából egy, a fentiek-

ben bemutatott irányított fúrással ki-

alakított, nem szűrőzött DN 110 KPE cső 

juttatja el a talajvizet a vasúti pálya mel-

letti vízelvezető rendszerbe. A kivitele-

zési munkákat nagymértékben megne-

hezítette a talaj fejthetősége, ugyanis a 

rézsűfelületen számos helyen ütköztünk 

kisebb-nagyobb kiterjedésű cementáló-

dott homokkő rétegekbe.

Felszíni vízelvezetés
A vasúti pálya bevágásának bal oldali 

rézsűjét padkák osztják meg, egyharma-

dában egy padkával, a fennmaradó ré-

szen két padkával. A padkák az esésvonal 

mentén közel egyenlő rézsűhosszúságú 

részekre osztják a teljes rézsűt. A vasúti 

pályával megegyező hosszesésű padká-

kon előregyártott, íves fenekű, 1 m hosz-

szúságú betonelemekből nyílt árkot épí-

tettünk (4. kép). 

A hosszesés iránya a pálya végpontja fe-

lé mutat. A felső padkán 100 m, az alsó 

osztópadkán lévő árkok hossza 350 m-re 

adódik. A surrantók felső (induló) végén 

betonlap burkolatos és monolitbeton át-

meneti árokszakaszok készültek. Az árkok-

ban összegyűlő vizeket surrantón vezetjük 

le a vasúti pálya bal oldali árkába, szintén 

előregyártott, 1 m hosszúságú, lapos fe-

nekű, trapézszelvényű elemekkel, ener-

giatörő fogakkal ellátva. A felső padkáról 

egy helyen vezetjük le az alsó osztópadka 

burkolt árkába a csapadékvizeket, az alsó 

osztópadkáról pedig három helyen törté-

nik a víz levezetése a pálya melletti burkolt 

árokba, összesen 70 m hosszban.

Útépítés
A rézsűrendezés szakaszán a szomszédos 

3. sz. főutat részben át kellett alakítanunk.

Pár évtizeddel korábban a 3. sz. főút ma-

gassági vonalvezetését korrigálták, süly-

lyesztették az útpályát, de a vasút és 

a lesüllyesztett főút közötti „dombot” 

meghagyták, ami a gépkocsik feltartóz-

tatását szolgálta. A rézsűrendezés során 

a „dombot” elbontottuk, de a feltartóz-

tatási funkciójának helyettesítésére sza-

lagkorlátot építettünk, de csak az útépí-

tési munkák végén. A 3. sz. főút melletti 

földmunkák kivitelezésével egy időben, 

ideiglenesen elhelyezett new jersey ele-

mekkel oldottuk meg a gépkocsik és a 

vasútüzem biztonságát. Ez utóbbi fontos-

ságát igazolta, hogy a betonelemek egy 

figyelmetlen vezetőt megállítottak a kivi-

telezés alatt, aki ezzel elkerült egy húsz-

méteres zuhanást a vasúti bevágásban. 

A rézsű állékonyságát rontotta, hogy 

a főút és az abba torkolló önkormány-

zati utcák, amelyek a dombos városré-

szekről a főútra lejtenek, nagy meny-

3. kép: Felső osztópadkáról indított kavicscölöpök

4. kép: Előregyártott árokelemek beépítése 

és ezzel párhuzamosan rézsűláb visszatöltése

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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nyiségű csapadékot vezettek a vasútra. 

Ennek elkerülésére építettünk kiemelt 

szegélyt, csapadékcsatornát, ahol pe-

dig a főút eltávolodik a bevágástól, ott 

burkolt árkot, hogy az utakon össze-

gyűlő csapadékvizek rendezett módon 

a befogadóba kerüljenek. Emellett a  

3. sz. főút bevágás felőli forgalmi sávja 

új burkolati réteget kapott.

Rézsűvédelem
A megbontott rézsűfelületeken, rézsű-

hajlástól függetlenül, azaz mind az 1:1,5, 

mind az 1:2 hajlású rézsűk esetében, va-

lamint a rézsű alsó szakaszának megbon-

tott felületeit rézsűvédelemmel kellett el-

látni. Rézsűvédelemként kétféle térhálós 

geokompozit erózióvédő matracot épí-

tettünk be, amely biztosítja a finom talaj-

szemcsék, a humusz lokális stabilizálását 

a rézsűs felületeken, és hosszú távon az 

eróziós hatásokkal (szél, csapadék) szem-

beni védelmet is biztosítja (5. és 6. kép). Az 

erózióvédő matrac beépítési útmutatójá-

nak megfelelően elvégeztük a humuszte-

rítést és a füvesítést. 

Növénytelepítés
A nagy felületű rézsűrendszer felszíni eró-

zió (szél, víz) elleni hatékony védelmében 

a javasolt növénytelepítések fontos szere-

pet töltenek be. A rézsűkorona környeze-

tében tervezett magas/középmagas cser-

je a 3. sz. főút optikai, vizuális határolásán 

túl a téli időszakban hófúvás ellen is fontos 

szerepet tölt be (7. kép). Az ültetéshez az 

erózióvédő matracot 20-30 cm hosszban 

(esetleg T alakban) fel kellett réselni, majd 

a telepítést követően a matracot a felület-

re gondosan visszateríteni. 

Összegzés
A 2019 októberétől 2020 májusáig tar-

tó kivitelezési időszakban számos kihí-

vással szembesültünk, amelyek megne-

hezítették a kivitelezést és a határidők 

betartását, úgymint a talaj nehéz fejt-

hetősége a lokálisan megjelenő ho-

mokkő-rétegződés miatt;  az építés 

közbeni víztelenítési problémák meg-

oldása; a meredek rézsűfal megfelelő 

hajlásának kialakítása, valamint több 

vállalkozó egy időben történő munka-

végzésének biztosítása. A nehézségek 

ellenére folyamatos együttműködéssel 

sikerült a magas szintű szakmai elvárá-

soknak megfelelően a rézsűrendezési 

munkák megvalósítása. 

Bödör Katalin

5. kép: Erózióvédelmi matrac beépítése

6. kép: Erózióvédelmi matrac beépítése meredek rézsűhajlású szakaszon

7. kép: Növénytelepítés a nagy bevágás és a 3. sz. főút közötti padkán
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A húszéves szakmai múlttal bíró, Nádud-

varon működő Fabetker Kft. a magyaror-

szági infrastruktúra-építő piac egyik meg-

határozó beszállítójává fejlődött. Az út- és 

vasútépítési projektek fővállalkozóinak 

többségével kölcsönösen eredményes 

kapcsolatot építettünk ki, melyet a szilárd 

üzleti bizalom és szakmai megbízhatóság 

jellemez. A Gödöllő–Hatvan vasúti szakasz 

felújításához a Swietelsky Vasúttechnika 

Kft. részére több terméket is szállítottunk. 

Több mint 30 ezer m2 XTR-Akusztik zajár-

nyékoló panelt a termékcsalád egyik hazai 

forgalmazóján, a Snart Kft.-n keresztül, va-

lamint közvetlen megrendelésre 7000 fm 

vasúti vízelvezetési elemet és több mint 

6000 fm L55-ös peronelemet gyártottunk 

és szállítottunk a projekthez.

Cégünk egyik meghatározó termékvo-

nalát a különféle beton- és vasbeton 

gyártmányok jelentik, melyek útépíté-

si és csapadékvíz-elvezetési elemek-

ből, vasútépítési peron- és árokburkoló 

elemekből és a mezőgazdaság számára 

gyártott termékekből állnak.

Új színfoltot jelentenek a gyártmányok 

között a különféle látszóbeton-esztétiká-

val bíró elemek, mint a homlokzatdíszítő 

lapok vagy a baromfiistállók légpórus-

mentes lábazati gerendái.

Társaságunk másik stratégiai termék-

csoportját jelentik az XTR-Akusztik és a 

Fa-Akusztik zajvédőfal-rendszerek, to-

vábbá a Famadár típusú madárterelő pa-

nelek, melyekkel a környezetvédelmi mű-

tárgyak vonalán piacvezetők vagyunk.

Innovációink:
• a kiemelkedő akusztikai és esztétikai 

tulajdonságokat hordozó XTR-Akusz-

tik Prizma zajvédőpanel-rendszer ki-

fejlesztése, mellyel a „monoton” zaj-

védő műtárgyi megjelenés mind a 

színek, mind a mintázat variálásával 

feloldható,

• hiánypótló fejlesztésünk a látszóbeton 

felületű hüllőterelő elem,

• a robusztus vasbeton meder- és folyó-

kaelemek kiváltására szolgál a szálerő-

sítéssel gyártott, vékony falú meder-

elemcsalád 

 (kisebb elemtömeg, gazdaságos szál-

lítás, esztétikus felület),

Egy innovatív betontermékgyártó 
a Hortobágy szélén

• a peronelemekkel szemben támasztott 

esztétikai és méretpontossági mérnöki 

elvárásoknak megfelelve működik az 

új gyártósablonparkunk, mely látszó-

beton felületű L55-ös elemek előállítá-

sát teszi lehetővé.

Cégfilozófiánk: Az elégedett vevő 
a legjobb reklám
A piac és a vevő jelöli ki számunkra a fej-

lesztési irányokat, és egyben folytonos 

innovációra késztet, mívesebb termékek 

előállítására, a kapcsolódó szolgáltatá-

sok színvonalasabb elvégzésére. Ebben 

a szellemben végzett munkánk eredmé-

nye, hogy 2019-ben és 2020-ban 2 Mrd Ft 

feletti árbevételt ért el a Fabetker Kft.

Társaságunk a vevőcentrikus filozófiáját a 

jövőben is fenntartja. Meggyőződésünk, 

hogy ezzel tovább erősítjük megrende-

lő partnereink bizalmát. Hisszük, hogy 

új fejlesztéseinkkel, gyártmányainkkal 

színesíteni tudjuk a hazai infrastruktú-

ra-építés lehetőségeit, és hozzájárulha-

tunk a jövőben építendő műtárgyak esz-

tétikai színvonalának emeléséhez.

Zsiros János 

Fotó: Blaskó János

Fotó: Blaskó János

Fotó: Blaskó János

Zsiros János 
ügyvezető

Fabetker Kft.

fabetker@fabetker.hu

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A felüljáró a 3104. jelű úton található, Gö-

döllő központját és a környező települése-

ket (Valkó, Vácszentlászló, Tura, Zsámbok) 

összekötő korábbi szintbeli útátjáró kivál-

tására épült. A vasúti forgalom sűrűsége 

miatt a sorompó gyakran hosszabb időre is 

zárva tartott, ezzel nehezítve a közúti köz-

lekedést, alkalmanként akár több száz mé-

teres feltorlódott kocsisort eredményezve. 

Ennek feloldására épült a kétszer egy for-

galmi sávos, kétoldali kerékpárúttal és gya-

logjárdával is rendelkező felüljáró (1. kép).

Műszaki adatok
A hídszerkezet hossza közel 143 m, szé-

lessége 14,58 m, 130 m sugarú ívben he-

lyezkedik el. Héttámaszú, hatnyílású, öt 

vasúti vágány és egy kétszer egysávos út 

fölött ível át. Minden támasz alatt 8 db 80 

cm átmérőjű, 20 m mély CFA cölöpalapo-

zás készült, a híd pályalemeze 1,25 m ke-

resztmetszeti vastagságú, takaréküreggel 

kikönnyített, monolit vasbeton szerkezeti 

rendszerű. 

A hídhoz kapcsolódva az úttöltés meg-

támasztására 100 m hosszban 0–5 m kö-

zött változó magasságú vasbeton tám-

falpár épült.

Organizációs megoldások
A munkák megkezdése előtt az organizá-

ció és az ütemezés átgondolása jelentette 

a legnagyobb feladatot. A vasúti közleke-

dést a teljes kizárás 10 hónapját leszámít-

va folyamatosan fenn kellett tartanunk.  

A kivitelezési és szükséges technológiai 

idők figyelembevételével láthatóvá vált, 

hogy a vágányzónában végzendő mun-

kákra a 2019. február és december közötti 

vonatmentes időszak nem lesz elegendő. 

A híd helyszínrajzi kialakítása, kis sugarú 

íve nem tette lehetővé előregyártott ge-

rendás felszerkezet tervezését, így a ten-

derdokumentáció szerinti monolit vas-

beton felszerkezetnél kellett maradnunk, 

felkészülve arra, hogy az állványozás idő- 

és munkaigényesebb folyamat lesz. Ezt fi-

gyelembe véve a tender szerint tervezett 

ütemezéstől el kellett térnünk, és a vasút-

üzemi területen belüli támaszok megépí-

tését is még a 2018-as évben el kellett vé-

geznünk. Ehhez szükségessé vált néhány 

ideiglenes létesítmény tervezése, építése.

Az új híd a régi útátjáró helyén épült meg, 

így először az út, a fénysorompók és jel-

zők áthelyezését kellett elvégeznünk. A te-

relőút a híd építéséhez szükséges munka-

területet kikerülve, a korábbi P+R parkolón 

keresztül épült meg. A vasútüzem fenntar-

tása miatt a megkerülő vezetéket és opti-

kai légkábelt meg kellett tartanunk. Eh-

hez ideiglenes felsővezetéki oszlop épült, 

amely helyének kiválasztásakor figyelem-

be kellett venni a cölöpözőgép munkai-

rányát, azt, hogy a vezetékeket a cölöpö-

zőgép tornya munkavégzés közben meg 

ne közelítse, illetve hogy a későbbi pályale-

mez-betonozáskor se legyen útban sem az 

oszlop, sem a vezeték.

Az üzemeltető engedélyével az állomás 

kezdőponti oldalán több fázisban alakítot-

tuk át a vágánygeometriát, hogy valameny-

A Köztársaság úti felüljáró előkészítő munkái

1. kép

Fotó: Bernát Benjámin
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nyi támasz és mélyalapozásuk 2018. ősz 

végére elkészüljön. A vágánygeometria át-

alakításával párhuzamosan a felsővezetéki 

hálózatot és a meglévő biztosítóberende-

zést is át kellett alakítanunk. A ritkább já-

ratsűrűségű nyári menetrend mellett 2018. 

július 7. és augusztus 25. között csak egy 

átmenő fővágányon közlekedtek a vona-

tok, mivel a másikat ideiglenesen el kellett 

bontanunk annak érdekében, hogy az E tá-

masztól indulva az A jelű hídfőig valameny-

nyi támasz mélyalapozását elkészíthessük 

(ábra és 2. kép). Ezen fázisban tervezett  

hídépítési munkák sikeres teljesítését kö-

vetően módosított geometriával visszaépí-

tettük az elbontott bal átmenő fővágányt, 

és ezzel Gödöllő állomás bejárata újra két 

vágánnyal volt járható a vonatokkal. Ezt 

követően vonult fel a cölöpöző géplánc 

az állomási jobb oldalra az F jelű támasz és  

G jelű hídfő cölöpözéséhez.

Két ütemben elkészült tehát mind a hét 

támasz alapozása, a cölöpfejek visszavé-

sése után a cölöpösszefogó gerendákkal 

megindulhattak a szerkezetépítési mun-

karészek. A szerkezetépítési munkákra 

az Egomax Kft.-vel kötöttünk vállalkozá-

si szerződést, ezen szerződés keretében 

végzett munkáikról a következő cikkben 

olvashatnak. 

A szerkezetépítési munkákat követően, il-

letve azzal párhuzamosan több más alvál-

lalkozónk is dolgozott egyszerre a felüljáró 

építésén (3. kép). 

Befejező fázis
A különböző szakági munkák összehan-

golása nehéz feladat elé állította műsza-

ki csapatunkat. 2019. szeptember elején 

kezdődhetett meg a szögtámfalak közötti 

feltöltés, illetve a G hídfő mögötti háttöl-

tésépítés. Október közepén a G hídfő fe-

lől már munkagépekkel fel lehetett jutni 

a hídra, ekkor elsőként elkészült a szigete-

lésvédő öntöttaszfalt-réteg, amit a további 

útépítési munkák követtek. Párhuzamosan 

készült a szegélyek sóvédelmi bevonata, a 

szalagkorlátoszlopok rögzítése, a korlátok 

beépítése, majd az elkészült kopórétegről 

a kétoldali zajvédőfalak üvegpaneljainak 

beemelése.

Elhelyezésre kerültek a közvilágítási oszlo-

pok, utolsó lépésként az útburkolati jelek 

felfestése történt meg. Az összehangolt 

munkának köszönhetően 2019. novem-

berben a közúti forgalom használatba ve-

hette a hidat. 

A gyalogos- és kerékpáros-forgalom ekkor 

még az újonnan megépült állomási peron-

aluljárón keresztül közlekedhetett az állo-

más két oldala között. A csatlakozó utak, 

csomópontok és közforgalmú lépcsők el-

készülte után 2020-ban már részükre is 

megnyitásra került a híd.

Az elkészült műtárgy nagyban megköny-

nyíti a környékbeli településeken élők 

közlekedését, akiknek már nem kell egy 

sorompóval ellátott szintbeli keresztező-

désben várakozniuk. A műtárgy karcsú 

szerkezete jól illeszkedik a beépített állo-

mási környezethez, így olyan benyomást 

kelt, mintha mindig is ott lett volna. Mivel 

városi környezetben lévő hídról van szó, a 

környezetbe illesztés a zöldfelületek ren-

dezésével, fák, cserjék ültetésével és füve-

sítéssel zárult, amiről egy következő cikk-

ben számolunk be részletesen.

Komoly siker a Swietelsky Vasúttechnika 

Kft. számára, hogy a Köztársaság úti nagy 

műtárgy lett a Rákos–Hatvan vasútfelújítá-

si projekt elsőként forgalomba helyezett új 

építésű közúti felüljárója. Liga Balázs

Liga Balázs
projektvezető-helyettes

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

b.liga@vasuttechnika.hu

2. kép

3. kép

Fotó: Vörös Attila
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A vasúti vágányok keresztezésének ki-

váltására megtervezett kétszer egysávos 

Köztársaság úti felüljáró a meglévő út-

csatlakozások összeköthetősége és a helyi 

adottságok miatt a szerkezeti kialakítását 

tekintve íves monolit vasbeton híd. A híd 

két hídfője egymásra majdnem merőleges. 

Ezen a munkán éppúgy meg kellett küz-

deni a kisajátítási nehézségekből fakadó 

munkaterület-hiányosságokkal és ezáltal a 

rövidebb rendelkezésre álló építési idővel, 

mint sok más alkalommal. 

Az építést megelőzően társaságunk, az 

Egomax Kft. a megrendelő Swietelsky Vas-

úttechnika Kft.-vel egyeztetve elkészítette 

a híd építési ütemezését. Az ütemezés sze-

rint a felszerkezet építését két, térben és 

időben is jól elkülöníthető egységre bon-

tottuk. Amíg a vasúti pályától függetlenül 

kivitelezhető A és D támasz közötti „fél-

híd” megépítését még 2018 nyarán-őszén 

terveztük, addig a vasúti érintettségű D és 

G támaszok közötti szakaszt csak a 2019 

tavaszán meginduló teljes vágányzár és 

vasúti alépítmény átépítése alatt lehetett 

kivitelezni (a támaszok elhelyezkedését 

lásd az előző cikkben a tervrajzon a 64. ol-

dalon). Sajnos az A hídfő környezetében 

elhúzódó kisajátítási eljárás és az ezt kö-

vető közműkiváltás miatt az eredeti ütem-

tervet újra kellett 

gondolni. Nyilván-

valóvá vált, hogy a 

teljes (142,9 m hosz-

szú) monolit fel-

szerkezetet lényegében egy ütemben kell 

megépíteni. Az átfutási idő az eredetileg 

tervezett felére csökkent, így az építéshez 

szükséges erőforrások (személyi állomány, 

állványzat, daru és egyéb gépek) mind-

mind a duplájukra emelkedtek. Tetézte az 

organizációs kihívást, hogy a késedelmes 

kisajátítás miatt az A hídfő mögötti 120 m 

hosszú vasbeton támfal építése is a mono-

lit felszerkezet építésének idejére tolódott.

Az 1300 m3-es felszerkezetet végül egy 

ütemben aláállványozva – az állványzat 

a Doka Kft. tervei alapján staxo rendszer-

ből épült –, három betonozási ütemben 

készítettük. Első ütemben a felszerkezet 

teljes hosszán a takaréküregek alsó sík-

jáig betonoztunk, így biztosítva a taka-

réküregek alatti pályalemezszakaszok 

bedolgozhatóságát és kellő tömörségét. 

A második és harmadik ütemben a D-G 

támaszok, illetve az A-D támaszok közöt-

ti szakaszok felső 90 cm-e került betono-

zásra. Az altalajon mért előzetes teher-

bírásméréseknek, illetve a Magyar Doka 

Zsalutechnika Kft. pontos kalkulációinak 

köszönhetően mind az állványsüllyedés, 

mind pedig az állvány-összenyomódás 

mértékeit 90%-os pontossággal sike-

rült eltalálni. A tervező Nefer Kft. által 

meg adott nyílásközépi túlemelési érté-

kek pedig (16-20 mm) kb. 70%-ban a ki-

zsaluzáskor, 30%-ban pedig a próbater-

helés következtében létrejövő maradó 

alakváltozásoknak köszönhetően gya-

korlatilag lehajlásként létrejöttek. Így a 

tartószerkezet alsó élei az utólagos fel-

mérések szerint 1 cm-en belül alakultak 

a tervezetthez képest.

A sok, ezúttal főleg az ütemezésből és 

az organizációból fakadó kihívás mellett 

végül ez a munka is sikeresen a kötött 

vasúti üzemfelvétel miatt beszorított ha-

táridőre elkészült, és a közforgalom hasz-

nálatba vehette. A kivitelezés közbeni 

nehézségek mindig okoznak keserű pil-

lanatokat, de ennek a szakmának épp az 

a lényege, hogy mindenre megtalálja a 

megoldást. Balogh Csaba

Gödöllő, Köztársaság úti felüljáró építése

Balogh Csaba
ügyvezető

Egomax Kft.

balogh.csaba@egomax.hu

Fotó: Bernát Benjámin
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Korunk lexikonja, a Wikipédia szerint 

Aszód neve az időszakos vízfolyás jelen-

tésű „aszó” főnévből származik, a városon 

átfolyó – a vasutat az állomástól kb. 300 

m-re keresztező – Breda-patakot a közép-

korban Aszónak nevezték. 

A Breda-patak manapság többnyire tel-

jesen száraz, legfeljebb tartós csapadék 

vagy felhőszakadás következtében folyik 

benne víz. Ennek ismeretében, továbbá 

az előzetes, mindösszesen három fúrás-

szelvény alapján készített terv vajon jo-

gosan tételezte fel, hogy az állomási gya-

logos-aluljáró – amelynek a kivitelezésére 

alvállalkozóként a Swietelsky Vasúttech-

nika Kft.-vel szerződtünk – megépíthető 

nyíltvíztartással?

Szerencsénkre leszerződtünk a Breda-pa-

tak hídjának szélesítésére is, és ez a mun-

ka az aluljáró építését megelőzte. A híd-

szélesítés alapozásához nyíltvíztartást is 

kellett alkalmaznunk. Kollégáink azt vet-

ték észre, hogy az átemelt víz kevéske fi-

nom homokot visz magával és rak le az el-

dobásnál. A térségben körülbelül 4-4,5 m 

mélységben folyós homok van. Fennáll a 

talajtörés veszélye.

Válasz a korábban feltett kérdésre: egyér-

telműen nem!

Az önmagában nem különleges vasbe-

ton vasúti aluljáró építési munkáját ez a 

talajmechanikai adottság tette érdekes-

sé, mégis komoly kihívássá.

Sietve kerestünk egy vákuumos szakkivi-

telezőt, és megalkudtunk a generálkivi-

telező Swietelsky Vasúttechnikával a pót-

munkáról. Ezúton is köszönjük a kollégák 

rugalmas hozzáállását.

A talajvízszint-süllyesztéssel kiemelt 600-

1200 m3/nap vízhozamot közvetlenül a 

Galga patakba vezettük el egy körülbelül 

500 m hosszan kiásott árok segítségével.

A kollektorcsövek és a gépházak szintjé-

ig tartó első ütemű és a víztükörig tartó 

második ütemű földmunka utáni – ami az 

alapozási síkot jelentette – állapotot az  

1. kép szemlélteti.

Még vákuumkutak mellett is csak hozzá-

adott rafinériával volt elérhető a liftaknák-

hoz szükséges 2,2 m-es további mélyítés.  

A rafinéria pedig a kotrón függő, alul-fölül 

nyitott acéldoboz és annak a lesüllyeszté-

se (2. kép). A gyalogos-aluljáró szintjénél 2,2 

méterrel mélyebb 3 db lift- és egy darab 

vizes akna megépítéséhez készíttettük a 

képen látható 2,2 m × 3,2 m méretű acél-

szekrényeket, melyeket aztán „kútsüly-

lyesztéssel” juttattunk a megfelelő mély-

ségbe. A fenekeket víz alatti betonozással 

zártuk duzzadó szalaggal és gyorskötő 

cementtel teljesen szárazzá, hogy a mér-

tékadó talajvízszint alá közel 3,5 m mély-

re benyúló acélaknákon a megbízható 

teknőszigetelést ki tudjuk alakítani. Ki-

Kósa-Kovács József
projektvezető

TTDExpert Kft.

jozsef.kosa-kovacs@ttd.hu

sebb-nagyobb felhőszakadás következté-

ben kialakult vis maiort nem számítva in-

nen már sima volt az út. 

Az elkészült aluljáró mint egy jól megter-

vezett hajó, belül teljesen szárazon „deré-

kig süllyed” a talajvízbe (3. kép).

 Kósa-Kovács József

Száraz aluljáró vizes kihívással

1. kép 2. kép

3. kép

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A Swietelsky Vasúttechnika Kft. szakem-

berei korábban már találkoztak védett 

épületek felújításával vagy műemléki 

környezetben megvalósult projektek-

kel, mint például a békéscsabai felvételi 

épület, így kellő tapasztalat birtokában 

vágtak bele a Gödöllő városban megva-

lósítandó magasépítményi feladatokba.  

A kivitelezés három éve alatt a vasútállomá-

son két új épület – MÁV felvételi (463 m2)  

és HÉV üzemi (181 m2) épület –, az azokat 

összekötő 1214 m2 alapterületű acélszer-

kezetű perontető és 335 m2-es acél-üveg 

utascsarnok, a középperonon pedig egy 

1392 m2 alapterületű, üveg felülvilágítós, 

szabálytalan alaprajzú, acélszerkezetű 

perontető valósult meg. Lefedésre került 

az aluljáróból az egyetem felé felvezető 

lépcsőkar, valamint az egyetem felőli ol-

dalperon utasforgalmának kiszolgálására 

egy előregyártott vasbeton szerkezetű 

esőbeálló létesült. Továbbá az előbbiek-

kel párhuzamosan Gödöllő–Máriabesnyő 

megállóhelyen a helyi védettség alatt ál-

ló perontető és felvételi épület felújítását 

is elvégeztük. Az építési munkákat szá-

mos épület bontása előzte meg.

A résztvevők
Mint minden építési projektben, ebben 

is számos szereplő vett részt az eredmé-

nyes megvalósítás érdekében.

Megrendelőnk a NIF Zrt. volt, szakági 

képviseletét Ráth Miklós biztosította. Az 

ECO-TEC-VHU Konzorcium szakemberei 

ellenőrizték a szakszerű kivitelezést és a 

tervszerű megvalósítást. Az üzemeltető 

részéről Szabó István, Gödöllő város kép-

viseletében Mészáros Judit főépítész, az 

örökségvédelem oldaláról Klaniczay Pé-

ter műemléki felügyelő segítette a kivite-

lező munkáját a tervezéstől a megvalósí-

tásig annak érdekében, hogy a területen 

található, a közelmúltban nívósan fel-

újított királyi váró méltó környezetben 

tündököljön, valamint hogy a városba 

érkezőket valóban európai környezet és 

szolgáltatás fogadja. Az egész projekt 

magasépítési feladatait nyolc alvállalko-

zó között osztottuk fel, ebből öt dolgo-

zott a gödöllői helyszíneken.

Áldás vagy átok? „Szomszédunk” 
a királyi váró…
Gödöllő történelmi múltja miatt rendkí-

vül gazdag műemlékekben, védett épü-

letekben. Ezek egyike az állomás terüle-

tén található, 1882-ben neoreneszánsz 

stílusban épült királyi váró (törzsszám. 

7047, azonosító: 7058, I. kategóriás mű-

emlék), melyet 2011-ben a Norvég Alap 

támogatásával színvonalasan felújítot-

tak. Jelenleg idegenforgalmi célokat 

szolgál, kiállító-, illetve rendezvényte-

remként hasznosítják.

Ahogy az egy ilyen szomszéd esetén 

lenni szokott, mind az új létesítmények 

tervezésénél, mind az engedélyek be-

szerzésénél és nem utolsósorban a ki-

vitelezésnél számos előírásnak, elvárás-

nak kellett megfelelni annak érdekében, 

hogy a múlt és a jelen (jövő) együttélése 

harmonikus legyen.

A térrendezés során korabeli fotók alapján 

a műemlék épület előtti szakaszon rekonst-

ruálták a kovácsoltvas korlátot, melynek 

visszaállítása hosszú éveken át Klaniczay 

Péter műemléki felügyelő szívügye volt.

A tervezés
A tendereztetés során rendelkezésre áll-

tak előzményes (tender)tervek, ezért nem 

kellett teljesen nulláról kezdeni a munkát. 

Az épületegyüttes eredeti kompozícióját 

Hajnal Zsolt (Hajnal Építész Iroda Kft.) és 

munkatársai álmodták meg. Alapkoncep-

ciójuk volt, hogy a királyi váró maradjon 

továbbra is az uralkodó építészeti mo-

tívum, az legyen a hangsúlyos elem, az 

új építmények pedig magas színvonalú 

anyaghasználattal, egységes, horizontá-

lis térfalat jelenítsenek meg mind a város, 

mind az egyetem felől. 

A város felől az építészeti antré a felvé-

teli épülethez csatlakozó utascsarnok, 

Gödöllő építészeti munkái

Múlt és jelen

Fotó: Bernát Benjámin
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melynek kiemelt tömegében visszakö-

szön a királyi váró kupolája. Ennek pár-

jaként tervezték az egyetem felőli oldal-

ra megálmodott pavilont, amely végül 

kimaradt a projektből, a költségcsök-

kentés áldozatává vált. Helyette a rézsű 

alján egy szerényebb lépcsőlefedés fo-

gadja az érkezőt.

A korábban a városi tervtanácson már el-

fogadott Hajnal-féle tervek felhasználá-

sával, koncepciójuk megőrzésével, de az 

időközben átalakult vágánykép, a meg-

rendelői és üzemeltetői igények, örökség-

védelmi egyeztetések figyelembevételé-

vel készítette el a Crystal Mérnökiroda Kft. 

az engedélyezési és kiviteli terveket.

Ahhoz, hogy az álomból valóság, a terv-

rajzokból épületek, építmények legye-

nek, rögös út vezetett. Az építési enge-

dély megszerzését megelőzően a helyi 

építési szabályzat módosítása és teleka-

lakítás is szükségessé vált. Ennek érdeké-

ben a párhuzamosan zajló társprojekt tel 

szoros együttműködésben kellett dol-

gozni, tekintve, hogy ők tervezték és ki-

vitelezték a MÁV üzemi épületet, mely 

szervesen kapcsolódik a Swietelsky Vas-

úttechnika Kft. által megépített létesít-

ményekhez.

A kivitelezés
A kivitelezési munka megkezdését a terü-

let megtisztítása, az útban lévő vagy fel-

hagyott, funkciójukat vesztett épületek 

elbontása előzte meg. Az új létesítmé-

nyek építése párhuzamosan, több helyen 

egymásra épülve folyt a pálya-, műtárgy-, 

felsővezeték- és közműépítési munkák-

kal. 2019-ben némi könnyebbséget je-

lentett a teljes kizárásos vágányzár, de 

2020-ban már a vonat- és utasforgalom 

megindulása nehezítette az egyébként 

sem egyszerű feladatot.

A felvételi épületet egy helyi vállalkozás,  

míg a HÉV üzemi épületet a Diana Dent & 

Ing Kft. építette. 

Az épületek műszaki átadása 2020 de-

cemberében, használatbavétele 2021 el-

ső felében megtörtént.

Gödöllő állomás új felvételi épülete 
A királyi váró közvetlen szomszédságá-

ban épült meg az állomási épületkomp-

lexum részeként az elegáns megjelenésű 

felvételi épület. 

Ez az épület ad helyet az utasforgalmat 

kiszolgáló várónak, pénztáraknak, utas-

WC-knek, ezenkívül a forgalmi személy-

zet és a kiszolgálóhelyiségek is új, kom-

fortos körülmények közé kerültek. 

A kialakított két bérbe adható egység le-

hetőséget nyújt kereskedelmi vagy ven-

déglátóhelyek működtetésére, melyek 

az utazók számára vonzóbbá tehetik a 

várakozással eltöltött időt, de akár a kö-

zeli egyetem fiatalságának is találkozási 

pontként szolgálhatnak.

Az épület részben alápincézett, földszin-

tes kialakítású. A pincében vasbeton, a 

földszinten falazott, illetve monolit vas-

beton pillér tartószerkezetekkel, monolit 

vasbeton födémmel, festett üveg hom-

lokzatburkolattal, alumínium függöny-

fallal, PVC-fedésű lapostetővel. Gépészeti 

rendszere korszerű levegő-levegő hőszi-

vattyús, mely a fűtés mellett a meleg-

víz-ellátást is biztosítja.

A pálya felől acélszerkezetű, részben üve-

gezett perontető, az aluljáró felőli olda-

lon nagy belmagasságú, acélszerkezetű, 

perforált szálcement burkolatú, üvegte-

tős utascsarnok csatlakozik az épülethez. 

Ezen kapcsolódó építmények kivitelezé-

se során az építők szoros együttműködé-

sére volt szükség a szakszerű csomópon-

ti kialakítások elkészítésében.

Az új állomási környezet impozáns, XXI. 

századi megjelenéssel várja az utazókö-

zönséget.

Varga Veronika 
magasépítési referens

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

V.Varga@vasuttechnika.hu

                    Perontetők

Utascsarnok

Fotó: Bernát Benjámin

Fotó: Bernát Benjámin
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Máriabesnyői felvételi épület és 
perontető

Máriabesnyő legfontosabb nevezetes-

sége a búcsújáró templom, amely a ma-

gyarországi Mária-kegyhelyek közül a 

második leglátogatottabb zarándok-

hely. Ennek okán a ma Gödöllőhöz tarto-

zó település saját vasúti megállóhellyel 

rendelkezik. 

A kétvágányú pálya középperonján ta-

lálható az 1936-ban az art deco jegyeit 

felidéző, modernista stílusban épült, he-

lyi védelem alatt álló felvételi épület és 

perontető, melynek átalakítása, bővítése 

volt a feladatunk.

A helyi előírások alapján szigorú elvárás 

volt az épületegyüttes eredeti megje-

lenését minél jobban közelítő kialakítás 

mind a meglévő épületrész, mind a bővít-

mény vonatkozásában. Ennek megvalósí-

tásához rendelkezésre állt az építési en-

gedélyezési dokumentációhoz 2016-ban 

készült tudományos kutatás. 

A megállóhely épületei és a peron gyalo-

gos-aluljáróból (mely szintén megújult a 

projekt keretében) közelíthetők meg, fel-

járata a vágányok alatt merőlegesen átve-

zető aluljáróból nyílik. A peront eredetileg 

összesen 13 darab, szegecselt acél tartóosz-

loppal és ezekből kiinduló tartókarokkal 

kialakított, rácsos tartóval kiegészített te-

tőszerkezet pillangótető fedi, melynek sík-

ja a hosszanti középtengely felé lejt. Ezt a 

szerkezetet kellett egy traktussal (102 m2) 

meghosszabbítani az akadálymentes köz-

lekedés biztosítására megépített lift és elő-

terének lefedése érdekében. 

Egy korábbi felújítás során rákerült tra-

pézlemez tetőfedés bontása után a tu-

dományos kutatás, a főépítészi, valamint 

üzemeltetői egyeztetések eredménye-

ként az új, látszó deszka burkolatra bitu-

menes lemezfedés készült. Az acélszerke-

zet megtisztítást követően új bevonatot 

kapott. A térvilágítás megoldására kor-

szerű, diszkrét megjelenésű, fénycsöves 

lámpatesteket szereltek fel.

A tető alatt az aluljáróval szemben álló 

kis méretű, négyzet alaprajzú volt pénz-

tárépület a tervek szerint kiadható bér-

leményként hasznosul majd. Az épület 

fedése, nyílászárói megújultak, homlok-

zatfelületeit javították.

Az északnyugat–délkelet tájolású épület-

együttes várótermet is magába foglaló, 

nyújtott téglalap alaprajzú épülete a fe-

dett perontól északnyugatra helyezke-

dik el. Az alaprajzi átalakítást és bővítést 

követően 105 m2-re bővített épületben 

tágasabb váróterem, új pénztárblokk, 

utasvizesblokk, távközlési, valamint egy 

polgárőrhelyiség és a kiszolgáló funkciók 

jöttek létre. Az épület gépészeti és villa-

mos korszerűsítése, valamint a tetőszer-

kezet cseréje és újrafedése is megtörtént.

Az épületek kőburkolatú lábazattal, tég-

laburkolatú falazattal, látszó vasbeton 

nyílásáthidalókkal és alacsony hajlású, 

korcolt lemez fedésű nyeregtetővel kerül-

tek kialakításra. Az épületegyüttest ere-

detileg szintén téglából falazott pillérre 

helyezett ivókút, rajta Mária-szobor, kissé 

távolabb egy támfallal elválasztva pergo-

la egészítette ki. A Mária-szobor egyéb-

ként nagy támogatottsággal, helyi kezde-

ményezésre került visszaállításra.

A beépítendő anyagok, színek, felület-

képzések kiválasztására, csomóponti 

megoldások kidolgozására több, a helyi 

főépítésszel, valamint az üzemeltető kép-

viselőjével és a tervezőkkel, kivitelezőkkel 

tartott helyszíni egyeztetés, e-mail-váltás 

után került sor.

A gödöllői helyszínek mellett a vonal-

szakaszon további, nem kevésbé színvo-

nalas épületek is készültek a Swietelsky 

Vasúttechnika Kft. és alvállalkozói kivite-

lezésében. Bagon új felvételi épület (ki-

vitelező: Starcona Építőipari Kft.), Aszó-

don pft és blokkmesteri telep (kivitelező: 

F & O Komplett Építőipari Kft.) létesült a 

csatlakozó utak és parkolók kiépítésével 

együtt. Bagon, Aszódon és Turán lépcső- 

és peronlefedések (kivitelezők: acélszer-

kezet: Acélhidak Kft., burkolás: Hating-Út 

Kft.), Hévízgyörkön és Galgahévízen előre-

gyártott esőbeállók (kivitelező: Swietelsky  

Magyarország Kft.) biztosítják a vonatra 

várakozók számára az árnyékot, illetve az 

eső- és szélvédelmet.

 Varga Veronika 

Máriabesnyő megállóhely

Fotó: Bernát Benjámin
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A HÉV-biztosítóberendezési épület kivite-

lezési munkáit a Diana Dent and Ing. és a 

Dela-Team Kft. alkotta konzorcium nyer-

te el, a felelős műszaki vezetést György  

Károly, a művezetést Kis László látta el. 

Az épített környezet nemcsak a kihívá-

sokról szólt, hanem különös lehetőséget 

is biztosított a munkát végző kollégák 

számára.

Gödöllő állomás fő attrakciója, az 1882-

ben épült és nemrégiben a régi pom-

pájában felújított királyi váró épülete 

építészeti minőség tekintetében meg-

határozóvá lett.

A mellette lévő korábbi állomásépületek 

elbontásra kerültek, helyettük egy mo-

dern, önálló karakterű épületegyüttes 

került kialakításra, melynek térszerve-

zése biztosítja a közlekedési csomópont 

intermodalitását. A vízszintes peron-

tetővel egybefűzött épületek egysége 

visszafogott építészeti kialakításánál 

fogva erősíti a királyi váró központi sze-

repét, nem elnyomja azt.

Ennek az új komplexumnak a része lett 

az új felvételi épület folytatásaként a 

HÉV-peron végén elhelyezett HÉV-biz-

ber épület, melyben a berendezéseken 

túl helyet kapott felügyeleti helyiség, 

valamint a dolgozók kényelmét szolgá-

ló pihenő, étkező és mosdóblokk is. Az 

épület elhelyezésénél döntő jelentő-

ségű volt az új vágánykép, melynek kö-

szönhetően az első nagyvasúti peron, 

valamint a HÉV-peron a lehető legkö-

zelebb helyezkedik el egymáshoz. Az új 

üzemi épület a peron fölött végigfutó 

perontetővel azonos kialakítású, annak 

lezárásaként értelmezhető. Az épület 

egyszintes, lapostetős kialakítású, mely-

nek tetővonalát a perontető magassága 

határozta meg. Elrendezését tekintve 

hosszanti, téglalap alaprajzú, közút felő-

li oldalán üzemi járda határolja, melyről 

a belső helyiségek megközelíthetők. Két 

önálló alaprajzi egységre osztható, me-

lyeket egy fedett, nyitott tér választ el 

egymástól. A peron felé eső épületrész 

maga az üzemi épület, mely zárt és fű-

tött, míg a hátsó (javarészt acélhálóval 

határolt) rész a gépészet kültéri egysé-

geinek, valamint az elektromos fogadó-

szekrényeknek, tárolóknak ad helyet. 

Szerkezeti rendszerét tekintve az épü-

let 44 cm vastag kerámia falazóblokkból 

és monolit vasbeton födémből áll, míg a 

hátsó részen monolit vasbeton pillérek 

és a fémhálót tartó acél vázoszlopok is 

találhatók. 

Külső megjelenését a teljes homlokzatot 

takaró, fém profilvázra szerelt fehér színű 

szálcement burkolat határozza meg, mely 

típusában és színében is teljesen azonos a 

perontető szélén végigfutó, valamint az új 

vasútállomás védjegyévé váló, magas, nyi-

tott dobozt borító lyukasztott burkolat-

tal. Az épületen végigfutó burkolat tömör 

egysége csak a rendezett elhelyezkedésű 

fém nyílászáróknál, valamint a véghom-

lokzatról a vágányok irányába átfordu-

ló fémhálós külső térnél nyílik föl, ezzel is 

hangsúlyozva az épület üzemi jellegét.

A korszerű működést az épületben el-

helyezett számos modern megoldás 

biztosítja, többek között az egyesített 

gépészeti rendszer, mely hőszivattyú 

beépítésével környezetbarát módon 

szolgálja ki az épület hűtési, fűtési és 

melegvíz-igényét, vagy az elektromos 

rendszert rejtő, egész ház alatt megtalál-

ható kábelcsatorna- és kábelakna-háló-

zat, víz- és tűzzáró kábelátvezetésekkel.

Az építési nehézségeket elsősorban a 

vasúti forgalom miatti szűk munkate-

rület, a közműellátottság, valamint a 

kábelakna-hálózat összetett rendsze-

re jelentette, melynek határidőre tör-

ténő, gyors megoldása komoly kihívás 

elé állította a kivitelezést. A tervezés és 

kivitelezés összhangjának így kiemelt 

szerep jutott, a helyszínen tapasztaltak 

gyakorlatilag veszteségidő nélkül kellett 

eljussanak a tervezőhöz. A gyakorlott 

csapatnak, valamint a háromdimenzi-

ós, információalapú tervezésnek és terv-

módosításnak köszönhetően az épület 

mindössze két hónap alatt szerkezetkész 

állapotba került, és hat hónap alatt nyer-

te el végleges formáját.

György Károly 

műszaki ellenőr, Diana Dent and Ing Kft.

Kis László 

ügyvezető, Dela-Team Kft.

Gödöllő HÉV-épület kivitelezése

Fotó: Blaskó János

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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Társaságunk 1999-ben alakult, kezdetben 

Fejér megye területén útépítési, útjavítá-

si feladatok voltak a fő tevékenységeink. 

Innen nagy utat tettünk meg, a kezdeti 

ötfős brigádból mára 54 főt foglalkoztató 

vállalattá fejlődtünk jelentős beszállítói 

és alvállalkozói körrel. 

Az építési munkák mellett 2012-től kez-

detben kisebb, majd jelentősebb méretű 

acélszerkezeti létesítmények kivitelezé-

sét kezdtük meg. Vasútépítési feladatot 

2014-ben kaptunk először, Törökszent-

miklóson és Kisújszálláson perontetők 

építésénél. Ez volt az első lépés.

A korábbiakban szerzett fémlemez fedé-

sekben kialakult tudást, tapasztalati tőkét 

sikerült átültetni a vasúti követelmények-

hez igazítva, ezért sikerként éltük meg, 

hogy az első bemutatkozó munkánk után 

sorra kaptuk a felkéréseket hasonló pe-

rontető-építési feladatokra. 

Idővel az útépítő részlegünk is bővült, 

irányt váltott. A korábbi kizárólagos bur-

kolatépítést felváltotta a teljes körű mély-

építés. Így nemcsak a perontetők gyártá-

si, szerelési, burkolási munkáit végezzük, 

hanem az alapozást és a kapcsolódó föld-

munkákat is. Így ebben a formában még 

rugalmasabban, jobban tervezhetően 

tudjuk teljesíteni megrendelőink igényeit.      

Az évek során 
Az évek során és más szakaszok perontető-

inek kivitelezésekor jelentős tapasztalatra 

tettünk szert a vasúti körülmények között 

történő speciális környezet követelte építé-

si technikák terén. Ahhoz, hogy az egysze-

rűnek tűnő perontetők, esőbeállók az uta-

zóközönségnek tetsző, látványos, de mégis 

praktikus létesítmények legyenek, a terve-

zőkkel együttműködve különleges anyag-

használati, anyagmegmunkálási folyama-

tokat igényelnek. Mivel cégünk nemcsak a 

szerelést, hanem az alapanyagok feldolgo-

zását is végzi, fokozott kreativitást igényel 

részünkről. Gyártókapacitásunkat egy új te-

lephelyen tudtuk bővíteni, új eszközök be-

szerzésével többrétűvé, sokoldalúbbá ala-

kítottuk a palettát. Ezen a telephelyen az 

anyagok fedett, fűtött térben történő táro-

lása, feldolgozása is megoldott, ami a jelen-

tős mennyiségű alumínium felhasználása 

miatt kiemelt fontosságú.

A jelen
A perontetők, utasvárók kivitelezésében 

végzett munkáink egyik koronaékköve a 

gödöllői HÉV- és MÁV-perontető és utas-

várócsarnok kivitelezése. Ennél az egy-

máshoz csatlakozó létesítményláncnál a 

HÉV-tető alapozási munkáit is saját eszkö-

zökkel mélyépítő részlegünk készítette, 

amely különleges feladat volt az utasfor-

galom biztosítása mellett. 

A gödöllői utascsarnok, perontetők 

és homlokzati burkolatok kivitelezése
HATING-ÚT

FUVAROZÓ ÉS MÉLYÉPÍTŐ Kft.

Fotó: Vörös Attila

Fotó: Vörös Attila
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A magasépítő részleg munkatársait az 

acélszerkezet szerelésekor külön kihívás 

elé állította a HÉV- és a MÁV-szerelvények 

közti közlekedési magasság különbsége 

peronbelépés tekintetében. Szintén nagy 

kihívást jelentett a tervezők által megál-

modott különleges homlokzatburkolati 

anyagok megmunkálása, szerelése. 

Az egyszerűnek tűnő sík mennyezet ki-

alakítása rendkívüli körültekintést igé-

nyel, mind tervezői, mind kivitelezői ol-

dalról, mivel több szakág kapcsolódási 

pontja a kábelezés, technológiai szerel-

vényezés tekintetében, illetve a meny-

nyezet rejti az utastájékoztató, biztonsági 

rendszerek tartószerkezeteit is. 

Azért, hogy a végeredmény egy letisztult, 

modern design legyen, egy bonyolult, át-

gondolt háttérszerkezeti kialakítás alkal-

mazása vált szükségessé. 

Csodálatos látványt nyújt az utasvárócsar-

nok járható üvegtetején át behatoló nap-

sugarak áttörése az egyedileg perforált 

szálcement oldalfalburkolaton, illetve éj-

szaka a megvilágított beltér fényeinek ki-

szűrődése is fantasztikus a csarnok falain. 

Az A perontető nemcsak az utasváró 

csarnokot, hanem más társvállalkozó ál-

tal épített felvételi épületet is körbeöleli, 

csatlakozik hozzá, ami az építő kollégák, 

társvállalkozók és a Swietelsky Vasúttech-

nika Kft. együttműködésével tökéletesen 

sikerült, egy egységet alkot.

Az utasok kényelmét szolgáló peronbe-

rendezési tárgyak elhelyezése, szélfogók 

telepítése, jegykiadó automatákat kör-

beölelő szerkezetek alapozása, gyártása, 

telepítése is helyet kapott kivitelezési pa-

lettánkon. Így az utolsó simításokig köz-

reműködünk az utasforgalom igényeinek 

kiszolgálásában. 

Reméljük, a gödöllői lakosoknak, az uta-

zóközönségnek és a közlekedési vállalatok 

dolgozóinak is örömet okoz a megújult, 

környezetbe illeszkedő épületegyüttes. 

Mi büszkén és sikerként éltük meg a projekt 

megépítését, majd átadását használóinak. 

Muhari Imre, Kálmán Viktor

Muhari Imre
magasépítésiüzletág-vezető

Hating-Út Kft.

muhari.imre@hatingut.hu

Kálmán Viktor
műszaki igazgató

Hating-Út Kft.

kalman.viktor@hatingut.hu

Fotó: Vörös Attila

Fotó: Vörös Attila

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A Starcona Építőipari Kft. 2019. május 22-én 

kezdte meg a kivitelezői tevékenységét, az 

alapító tulajdonos közel 22 év szakmai ta-

pasztalattal rendelkezett akkor.

Cégünk tevékenységi körébe tartozik ma-

gasépítési, speciális ipari vasbeton- és ki-

sebb mély-, illetve útépítési feladatok ki-

vitelezése. A szakmai irányítás 22 év alatt 

megalapozott hírnevének köszönhetően 

már a 2020-as év elején jelentős szerződé-

seket nyert el cégünk. Ezek közé tartozott 

a Bag megállóhely felvételi épület kivitelezési 

munkái megnevezésű szerződés, melynek 

keretében a nyertes ajánlattevő, a Swietels-

ky Vasúttechnika Kft. alatt az épület gene-

rálkivitelezési munkáit végeztük.

A korábbi felvételi épület a vasúti pálya 

közelsége és a nyomvonal korrekciója mi-

att lebontásra került, azonban ez nem volt 

része a szerződésünknek. Az új felvételi 

épületet a vasúti síneket közrefogó rézsű 

tetejére tervezték, az épületet lépcsőn, va-

lamint a felüljáróról elérhető lifteken ke-

resztül lehet megközelíteni a peronokról.

Az épület egyszintes, félnyeregtetős ki-

alakítású, tetősíkja a délnyugati (kezdő-

ponti) irányban emelkedik. Ezen a meg-

növelt belmagasságú oldalon kapott 

helyet a váróterem, melynek oldalfalai a 

járdát lefedő előtető magasságáig üve-

gezettek. Szintén itt található a pénztár, 

a vizesblokk és a keleti sarkában egy ke-

reskedelmi bérlemény, melyek az utasok 

kiszolgálására épültek, és külső megkö-

zelítéssel is rendelkezik. A pénztárhoz 

kapcsolódva, külön bejárattal kerültek 

kialakításra a dolgozók háttérhelyiségei 

(pihenő, fürdő). Az üzemi helyiségek a vá-

gány felől külön megközelítéssel, a kiszol-

gálóhelyiségek mellett kaptak helyet.

Szerkezeti rendszerét tekintve az épület 

részben vasbeton, részben acél (HEA pillé-

rek és gerendák) és falazott rendszerű. Az 

üzemi és kiszolgálóterek fölött előregyár-

tott beton elemekből készült födém, az 

emelt belmagasságú rész, valamint egyes 

vizes helyiségek fölött könnyűszerkeze-

tes acéltető és alatta álmennyezet készült. 

Homlokzata a főút irányába tájolt váróte-

rem körül hőhídmentes függönyfal, a zárt 

homlokzati részek szálcement, illetve fém-

lemez (perforált és korcolt egyaránt) bur-

kolatot kaptak.

A homlokzati megjelenést a függönyfal 

osztása és a tömör felületek határozzák 

meg. Az utasforgalmi részek függönyfal-

lal nyitnak a külső tér felé, a kiszolgáló- és 

üzemi helyiségek pedig tömör egység-

ként jelennek meg, téglafalra rögzített 

szálcement burkolattal. A gépészet kültéri 

egységeinek kialakított padlástér expan-

dált fémlemez burkolatot kapott. Az oszlo-

pok és a tető acélszerkezetű, melyre fém-

fegyverzetű szendvicspanel fedés került.

A kivitelezés 2020 februárjában kezdődött, 

a tavaszi Covid–19-járvány miatti lezárások 

okozta kisebb csúszással, 2020. november 

elején készült el. A műszaki átadás-átvéte-

li eljárás 2020. november 19-én indult, és 

2020. december 14-én sikeresen le is zárult.

Cégünk vezetőit és szakembereit büszke-

séggel tölti el, hogy a Starcona Építőipari 

Kft. megalakulása után ilyen rövid idővel 

egy jelentős vasúti beruházás részeként, 

az épület komplett kivitelezésére kaptunk 

megbízást, és azt határidőre, a fővállalkozó, 

a műszaki ellenőr és a megrendelő megelé-

gedésére sikerült megvalósítani.

Nagy Balázs

Bag megállóhely felvételi épület 
kivitelezési munkái 
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A Swietelsky Vasúttechnika Kft. megbízá-

sából a Rákos–Hatvan vasútvonalon fek-

vő aszódi állomáson két új üzemi épüle-

tet építettünk 2020-ban.

A félnyeregtetős épületek a hossztenge-

lyük mentén a vasúti sínekkel párhuza-

mosan helyezkednek el. A blokkmesteri 

épület földszintes, míg a pályafenntartási 

részben emeletes. Építészeti megjelené-

sük a vasúti vonalszakaszra jellemző, ipari 

épület jellegű.

Az épületek alapozása beton pontalap, 

melyeket vasbeton talpgerendák kötnek 

össze. A gerendák között vasalt beton alj-

zatot építettünk. Az alapozással egy idő-

ben készült az épületek villámvédelmi 

földelése, valamint a gépészeti és egyéb 

vezetékek csöveinek fektetése.

A felépítményi rész tartószerkezete a 

pontalapokkal központosan elhelye-

zett vasbeton pillérekből és 30 cm vas-

tag vázkitöltő Leiertherm téglafalból áll. 

A teherhordó falak tetején vasbeton ko-

szorút készítettünk a főfalak együttdol-

gozásának biztosítására. A félnyeregte-

tős tetőszerkezet tűzvédő bevonattal 

ellátott acélszerkezet, amelyre Kingspan 

IPN habos és kőzetgyapotos tető szend-

vicspanelek kerültek fedésként. A pane-

lek nagy hossza és súlya miatt a tetőfedő 

elemek beemeléséhez speciális emelő-

himbát kellett bérelnünk.

Az épületekbe Hörmann acélkapukat és 

belső ajtókat, valamint alumínium hom-

lokzati ablakokat és portálszerkezeteket 

építettünk be. A földszintes blokkmeste-

ri épület homlokzati falait 18 cm vastag 

Austrotherm Grafit típusú polisztirol, a 

részben emeletes pályafenntartási épü-

letéit a tűzvédelmi követelmények sze-

rint 18 cm vastag Rockwool kőzetgyapot 

homlokzati hőszigetelő rendszerrel lát-

tuk el. Végül mindkét épületre Weber top-

Dry öntisztuló színes fedővakolat került.  

A szendvicspanel tetőfedés alá meny-

nyezetként hőszigeteléssel ellátott Rigips 

márkájú függesztett, kazettás álmennye-

zet készült. A tervek szerinti rétegrenddel 

kivitelezett padlószerkezetre a megren-

delő által kiválasztott greslapot ragasztot-

tunk vagy Tarkett PVC burkolatot fektet-

tünk, a helyiségek rendeltetése szerint.

Az építőmesteri és szakipari munkákkal 

párhuzamosan folytak a gépészeti és vil-

lanyszerelési munkálatok. Az épületek-

be nem került bevezetésre a földgáz, így 

a helyiségek fűtési és hűtési igényét split 

rendszerű, DAIKIN Altherma típusú leve-

gő-víz hőszivattyús rendszer biztosítja.  

A belső terű helyiségekben Helios ventilá-

toros gépi szellőzőrendszer működik. Az 

elektromos hálózat kiépítése kissé nehéz-

kesen ment az egyeztetések, késve érkező 

műszaki megoldások miatt. Minden hát-

ráltató tényező ellenére a munkálatokat si-

került határidőre befejezni.

Cégünk továbbra is érdeklődve várja az 

újabb vasúti magasépítési kihívásokat. Fel-

készült kivitelezői csapattal, gyors és pon-

tos munkavégzéssel igyekszünk teljesíteni 

megrendelőink igényeit. Fáskerti László

Fáskerti László
ügyvezető

F & O Kft.

fesokft@t-online.hu

Az F & O Komplett Építőipari Kft. 1992-ben alakult Békés megyében, Gyulán. Cégünk maga-

sépítési generálkivitelezéssel foglalkozik. Referenciáink között szerepelnek családi házak, 

középületek, ipari és mezőgazdasági csarnokok építése. A magyarországi vasútvonalak fel-

újítási munkálataiba 2014-ben kapcsolódtunk be. Békéscsaba vasútállomás részben 

műemléki védettségű felvételi épületeinek korszerűsítése, Esztergom állomás üzemi épü-

letének felépítése, a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vonalon felvételi és műszaki 

épületek átalakítása, biztosítóberendezési konténerépületek építése, valamint Aszód állo-

máson két új üzemi épület kivitelezése szerepelnek eddigi jelentősebb munkáink között.

Aszód állomás magasépítési munkálatai 

Fotó: Blaskó János

Fotó: Blaskó János

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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GÖDÖLLŐ–HATVAN VONALSZAKASZ

A MÁV-HÉV Zrt. H8-as vonalának (253. sz. 

vasútvonal) végponti fejállomását, Gö-

döllőt még a többi HÉV-vonal fejleszté-

se előtt érte el a korszerűsítés hulláma, 

melynek következtében már 2019 és 2021 

között megújulhatott. A Nemzeti Infra-

struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházá-

sában a 80a vasútvonal Budapest (Rákos) 

és Hatvan közötti szakaszának felújításá-

nak részeként, Gödöllő MÁV-állomás át-

építéséhez kapcsolódva épült át teljes 

keresztmetszetében, közel két évig tartó 

szorgos munkának köszönhetően (1. kép).

A végállomás átépítése az új biztosító-

berendezés létesítésével vált teljessé. Az 

utazóközönség számára nyújtott szol-

gáltatási színvonal emelkedése jól látha-

tó Gödöllő HÉV-végállomáson: új életvé-

delmi kerítésrendszer települt, kiépült a 

hangos és vizuális utastájékoztatási rend-

szer, és elkészültek az állomási épület bel-

sőépítészeti és gépészeti munkái is. Elké-

szült a kitérőkörzetek világítása, illetve 

kitűzésre kerültek az új végállomási üze-

meltetési határok, melyek alapján a jövő-

ben a MÁV Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. is kizá-

rólagosan a saját területén elhelyezkedő 

eszközökért felelhet. 

A beruházás részletes munkafázisai az 

alábbiak szerint zajlottak: 

Hosszú előkészítési fázisokat követően 

a 2015 végén megszerzett hatósági en-

gedélyek birtokában a HÉV-végállomá-

son az ütemterveknek megfelelően 2019 

őszének elején indulhatott meg a munka 

(előkészítési 0. fázis). 

A MÁV-HÉV kérésének eleget téve a kivi-

telező úgy szervezte az átépítést, hogy 

a teljes átépítési időszakban (leszámítva 

egy-egy hétvégi rövid átállási vágányzá-

rat) végig ki tudtak járni a HÉV-szerelvé-

nyek Gödöllő végállomásra, így a forga-

lom folyamatosan fennmaradhatott.

Az átépítés a 0. bevezető-előkészítő üte-

met követően ténylegesen három fő épí-

tési szakaszra tagolható, melyek közül a 

leglátványosabb az új állomásépület és 

peron építése volt. 

1. ütem 2020. 01. 20. – 2020. 06. 17. 
között: forgalomfenntartás
Építési beavatkozások

A vágány- és peronlezárást követően Gö-

döllő végállomáson biztosítani kellett az 

új állomás területét. Először lebontották 

a korábbi állomásépületet és a régi 3. vá-

gányt, ahol megkezdődhetett az új vég-

állomás építése, amely közel egy teljes 

évet vett igénybe, míg alapjaitól kezdve 

eljutott a végleges kialakításáig.

Nemcsak „egy épület” építése kezdődött 

meg, hanem a H8-as HÉV történetében új 

időszámítás kezdődhetett, hiszen a végál-

lomási HÉV-pálya vágányképének átépí-

tése is megkezdődött, azaz 110 év után 

először történt jelentősebb változás a vo-

nalvezetésben a gödöllői HÉV vonalán.

2020 áprilisára az állomásépület alapjainak 

megépítését követően az építkezés foly-

tatásaként elkezdett kinőni a földből az új 

peronrendszer, mely a MÁV-állomás pe-

ronteréhez csatlakozik (ezáltal közelebb 

helyezve a korábbi peronokat) azért, hogy 

egységes képet mutasson majd a Gödöl-

lőre érkező, illetve itt átszállni igyekvő uta-

zóközönség számára. Az új perontető épí-

tészetileg illeszkedik a MÁV-peronoknál 

épített peronrendszerhez, ezáltal egységes 

látványképet kapott az állomási környezet.

Az új peron sínkoronaszint feletti magas-

sága egységesen 40 cm lett, mely egy ké-

sőbbi fejlesztéssel 55 cm-re is növelhető. 

A 40 cm-es sínkorona feletti peronma-

gasságra a jelenleg a vonalon futó MX/A 

típusú HÉV-szerelvények padlómagassá-

ga és kialakítása miatt volt szükség.

A peron az 1. ütemben csak fél szélessé-

gében készült el a teljesen megépített 

perontető alatt, mivel az átellenes olda-

lán a régi vágányon a HÉV-közlekedés fo-

lyamatos volt (2. kép).

Gödöllő HÉV-végállomás korszerűsítése 

1. kép: Átépítés előtti állapot

2. kép: Épül az új perontető
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Az új vasúti pálya sínanyagát tekintve jó mi-

nőségű, használt 54-es rendszerű felépít-

ménnyel épült meg, míg az állomási kitérő-

körzet minden eleme vadonatúj elemekből 

tevődik össze. Megépült Gödöllő-Palota-

kert irányából az új folyóvágány, illetve egy 

tárolóvágány a palotakerti csonkavágány-

hoz csatlakozva. Emellett a „fél” vágány a 

korábbi MÁV- és HÉV-hálózatot összekötő 

vágány újragondolása. A vasúti pálya mel-

lett elkészült az új felsővezetéki hálózat is, 

mely a meglévő hálózathoz kapcsolódva 

biztosítja a járművek vontatási energiáját. 

2. ütem 2020. 06. 18. – 2020. 11. 13. 
között: forgalomfenntartás
A második ütem részeként Gödöllő-Pa-

lotakert és Gödöllő állomások között 

továbbra is egy vágányon (3. vágány) 

tudott fennmaradni a forgalom, de a sze-

relvények már az új végállomás 2. vágá-

nyán közlekedtek.

Építési beavatkozások

A második ütem kezdete 2020. június kö-

zepén indulhatott meg, ekkor már a régi 

állomási 4. vágány is elbontásra kerülhe-

tett. Az ütem beindításához szükség volt 

Gödöllő-Palotakerten a régi csonkavágány 

folytatásaként bekötött vágány mellett egy 

ideiglenes peron megépítésére, mivel in-

nentől kezdődően a forgalom átterelődött 

a 3. számú tárolóvágányra, illetve Gödöllő 

új, 2. számú végállomási vágányára. Ekkor-

ra már az új peron mellé érkezhetett be a 

HÉV-szerelvény. Az állomási épület ekkor 

még építés alatt állt, viszont már megkez-

dődhetett a 1. számú állomási vágány, illet-

ve a peron másik felének építése is (3. kép).

A vasúti pálya ezen az oldalon is a hatva-

ni vasútvonalból kikerülő, jó minősítésű 

használt elemekből épült át, csatlakozva 

az eleddig elkészült kitérőkörzethez, illet-

ve Palotakert irányából a régi HÉV-nyom-

vonalon megmaradó vágányhálózathoz. 

Az állomási épület kontúrvonalait tekint-

ve ekkor nyerte el a végleges formáját, il-

letve a belsőépítészeti munkálatok jelen-

tős részét is ekkor készítették el. 

Az épület tagolását tekintve három fő rész-

re bontható. A peronrendszer felé eső ol-

dalában található a forgalmi iroda, illetve 

annak kiszolgálóhelyiségei (öltöző, mosdó, 

konyha, tartózkodó). Középső szegmen-

sében találhatók a végállomási körzet mű-

ködéséért felelős berendezések helyiségei 

(áramellátás, távközlés, biztosítóberende-

zés), míg a hátsó épületrész tartalmazza az 

épület működtetéséhez szükséges gépé-

szeti berendezéseket és a napi karbantar-

táshoz szükséges tárolóhelyiségeket. 

3. ütem 2020. 11. 13-tól az új bizto-
sítóberendezés  élesztéséig
A harmadik ütem részeként Gödöllő-Pa-

lotakert (3. vágány) és Gödöllő állomás 

között továbbra is egy vágányon tartot-

tuk fenn a forgalmat, viszont itt már az új 

állomási 1. vágányra jártak be a vonatok a 

biztosítóberendezés építésének végéig.

Építési beavatkozások

A harmadik ütem kezdetétől indult el az 

új végállomási épület műszaki átadás-át-

vételi folyamata is (beleértve a pe ron-

te tő átadását is), míg az elkészült új 1. 

vágányon járhattak már be ekkortól a 

HÉV-szerelvények. 

A projekt MÁV-HÉV Zrt.-t is érintő zárása, 

azaz a komplett HÉV-végállomási körzet 

– az új biztosítóberendezés átadásával 

együtt – 2021 októberében került üzem-

be helyezésre. 

Az üzembe helyezést követően a HÉV-há-

lózat gazdagodott egy, a XXI. század 

minden igényét kielégítő, utasbarát 

végállomási környezettel, mely Gödöllő 

MÁV-állomással egységes, közös közleke-

dési csomópontot képez (4. kép).

 Herczeg Zoltán

Herczeg Zoltán
MÁV-HÉV Zrt.

3. kép: Készül az új vágány

4. kép: Mai állapot

Fotó: Bernát Benjámin

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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GÖDÖLLŐ–HATVAN VONALSZAKASZ

A Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz) vasútvonal 

korszerűsítése projekt komplex tervezési 

és kivitelezési feladatot jelentett, amely-

nek része volt az ajánlati dokumentá-

cióban szereplő zöldfelület-rendezési/

tájépítészeti feladatok részletes megter-

vezése és ezen tervek szakszerű kivite-

lezése is. Az új zöldfelületek kialakítása 

egyszerre szolgálja a jogszabályi meg-

felelést (pl. OTÉK-ban szereplő parkoló-

fásításra vonatkozó követelmény), és az 

utazóközönség számára esztétikusabb, 

kellemesebb környezetet is biztosít.   

A projekt során összesen több mint 250 

többször iskolázott, előnevelt fa, 8000 

cserje, 1500 évelő és 30 000 m2 gyepfe-

lület telepítésére, kialakítására került sor.

Fontos tervezési szempont volt olyan nö-

vényfajok és fajták kiválasztása, amelyek 

alkalmasak a kívánt funkció betöltésé-

re, mindemellett várhatóan a környezeti 

feltételeket is képesek lesznek hosszabb 

időtávon át is tolerálni. Több forrás felku-

tatására volt szükség a kellő számú és mi-

nőségű ültetési „anyag” beszerzéséhez. Az 

eltelepített növények döntő többségében 

hazai faiskolákból származnak. Kivételt 

ez alól csupán a Gödöllő állomás előteré-

re ültetett, alakra formázott koronájú és 

hosszabb ideig előnevelt platánfák jelen-

tenek, amelyek olaszországi faiskolában 

nevelkedtek. 

A kivitelezés 2020. szeptemberben kezdő-

dött, és 2021. szeptemberig tartott. Ez az 

időszak hosszúnak tekinthető, ami egyrészt 

a helyszínek száma és a munka volume-

ne, másrészt a jelentős terület-előkészítési 

igény és a szakaszos munkaterület-birtok-

bavétel következménye. Továbbá voltak/

vannak olyan körülmények (fagypont kö-

rüli vagy az alatti hőmérséklet, túl nedves 

talajállapot, túl nagy hőség), amikor egyes 

munkarészeket (pl. fa- és cserjeültetés, 

gyepvetés) a növények élettani sajátossá-

gai miatt nem lehet elvégezni, így a feladat 

bruttó időigénye megnőhet.

Szinte minden helyszínen jelentős terep-

rendezési munkák előzték meg a növé-

nyek telepítését. Több ezer m3 nem meg-

felelő, zavart talaj eltávolítását követően 

hasonló nagyságrendben volt szükség 

jó minőségű termőtalaj felületi bedolgo-

zására, majd a fa- és cserjetelepítések so-

rán további lokális talajcserékre. A felada-

tot nehezítette a gyakran már elkészült új 

épített környezet, más szakágak munká-

jának megóvása vagy éppen a velük va-

ló párhuzamos munkavégzés, a nagyfo-

kú koordináció szükségessége, illetve a 

nagyszámú vasúti és civil közmű sértet-

lenségének biztosítása. 

Tájépítészeti munkák Gödöllőn a vasútál-

lomáson, az új Köztársaság úti felüljáró 

környezetében, a 3-as út melletti vasúti 

bevágási rézsű területén, Bag megállóhe-

lyen, Aszód állomáson, Galgahévíz meg-

állóhelyen és Tura megállóhelyen folytak 

különböző terepviszonyok és környezeti 

adottságok mellett.

Gödöllő
A tájépítészeti munka oroszlánrésze Gö-

döllő vasútállomáson és annak környeze-

tében valósult meg. Ennek oka, hogy az 

érintett állomások/megállóhelyek közül 

Gödöllő városé volt és maradt is a legna-

gyobb, és ezt kívánta a királyi váró nyúj-

totta műemléki környezet és az állomás 

kiemelt településképi szerepe is.

Gödöllő vasútállomás Állomás utcai előte-

re és kapcsolata a szomszédos egyetem-

Növénytelepítések vasúti környezetben 
és építés alatti természetvédelem 

Fotó: Blaskó János
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mel teljesen megújult. A HÉV-vágányok 

egykori végpontjának helyén összefüggő 

gyepfelületet alakítottunk ki, az új busz-

öböl mentén oszlopos gyertyán fasor-

ral, az életvédelmi kerítés mentén cserje-

sávval (viráglonc, mirtuszlonc). Az előtér 

burkolt felületében 2 db nagy kiterjedé-

sű zöld szigetet hoztunk létre, amelyekbe 

2-2 db fát (virágos kőris és júdásfa), cser-

jéket (vérborbolya, mirtuszlonc) és örök-

zöldeket (boróka) telepítettünk. Továbbá 

kiépítettünk 7 db favermet, amelyekbe 

speciális ültetőközeget dolgoztunk be, 

majd 6 db koros platánt és 1 db piros virá-

gú vadgesztenyét telepítettünk. A faver-

meket a térkő burkolattól COR-TEN acél 

szegéllyel választottuk el. A felületüket 

víz- és légáteresztő, de szilárd és takarít-

ható TerraWay burkolattal láttuk el, a fá-

kat fémkeretekkel védtük be. Az Állomás 

utcával párhuzamosan épült díszkerítés 

mentén cserjesávot (törpeorgona, redős 

levelű bangita) létesítettünk, gyepfelü-

letet alakítottunk ki, és 3 db piros virágú 

vadgesztenyét telepítettünk. Az egyko-

ri kapcsolókertet virágos díszkertté ala-

kítottuk, ahova közel 1500 db évelőt és 

cserjét telepítettünk. Az egyetemi kap-

csolatot jelentő lépcsősor és rámpák kör-

nyezetébe gömbkőriseket és jelentős 

számú talajtakaró és csoportcserjét (hó-

bogyó, madárbirs, téli jázmin, gyöngyvi-

rágcserje) telepítettünk. Ezen kiültetések 

és gyepesítések mindegyikéhez automa-

ta öntözőrendszert építettünk ki.

A Köztársaság úti felüljáró többkörös 

lakossági egyeztetés és többségi dön-

tés során alakult ki, amelyek során a 

gödöllőiek feltételként szabták meg az 

építmény zöldfelületekkel történő felöl-

töztetését. Ezen feltétel teljesítése érde-

kében a felüljáróhoz csatlakozó támfal 

lakóingatlanok felé néző függőleges fa-

la elé fém támszerkezetet építettünk, és 

kúszónövényeket telepítettünk, ame-

lyek idővel zöld falat alkotnak majd.  

A felüljáró másik végéhez csatlakozó 

magas töltés rézsűfelületeit humuszol-

tuk, erózió ellen védőhálóval láttuk el, 

és cserjékkel (hóbogyó, madárbirs, fa-

Maros Rudolf
környezetvédelmi referens

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

r.maros@vasuttechnika.hu
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gyal, gyöngyvessző) telepítettük be, 

környezetében gyepfelületeket alakítot-

tunk ki, és 33 fát, hársat és korai juhart 

telepítettünk.

A 3-as út melletti vasúti bevágási rézsű 

területén az úton haladók számára opti-

kai vezetőként is szolgáló 1-1 facsoportot 

(virágos kőris) és cserjesávot (fagyal, or-

gona, fehér som) alakítottunk ki a szalag-

korlát mentén, a rézsű tetején.

Bag megállóhely
A megállóhely új felvételi épületének 

környezetét cserjekiültetésekkel (leven-

dula, hamvas cipruska, cserjés pimpó, 

japán gyöngyvessző, talajtakaró rózsa, 

illatos bangita) tettük esztétikusabbá, 

bokorfákból 3 db japán kacsurafát és  

1 db júdásfát ültettünk. Az új buszfor-

dulót és P+R parokolót összesen 25 db 

magas- és virágos kőris sorfával telepí-

tettük be. A parkoló elválasztó szigete-

ibe továbbá hóbogyó cserjék kerültek.  

A vasúti pálya kétoldali bevágás rézsűjé-

nek tetejére szintén cserjéket ültettünk 

(hóbogyó, mirtuszlonc, madárbirs, japán 

gyöngyvessző, talajtakaró rózsa, fagyal), 

a jobb oldalon egy új akácpallós támfal-

hoz kapcsolódóan. A megállóhely nem 

burkolt felületeit gyepesítettük. A cser-

jekiültetésekhez automata öntözőrend-

szert építettünk ki.

Aszód állomás
Az állomási előtéren cserje- és gyepfelüle-

teket is kialakítottunk. A cserjefoltokat ma-

dárbirs, talajtakaró rózsa, törpe gyöngyvesz-

sző, cserjés pimpó, hóbogyó, mirtuszlonc, 

hamvas cipruska alkotják. Bokorfák közül 

7 db júdásfát, parkfák közül 3-3 díszalmát 

és májusfát telepítettünk. A felvételi épület 

környezetének cserjekiültetéséhez és gyep-

felületeihez automata öntözőrendszert épí-

tettünk ki. A P+R parkolóba 30 db keskeny-

levelű kőrisfát, az elválasztó szigetekbe és a 

be- és kijárati ívek mentén hóbogyó cserjét, 

a buszfordulóba 6 db keskenylevelű kőrisfát 

és 6 db tövistelen lepényfát telepítettünk.  

A parkoló és a buszforduló burkolatlan felü-

leteit gyepesítettük.  

Galgahévíz megállóhely
A P+R parkoló mindkét hosszanti olda-

lát fásítottuk 6 db keskenylevelű kőrissel,  

10 db lándzsáslevelű égerrel és 1 db mezei 

juharral. A cserjék közül mirtuszloncot, or-

báncfüvet és prágai bangitát telepítettünk.  

A burkolatlan felületeket gyepesítettük.

Tura megállóhely
Az új buszforduló mentén 15 db korai ju-

hart telepítettünk, mirtuszloncból, ma-

dárbirsből és hóbogyóból pedig cser-

jefoltokat alakítottunk ki. A burkolatlan 

felületeket gyepesítettük.

A frissen ültetett növények az első néhány 

évben a legérzékenyebbek a környezeti 

szélsőségekkel szemben. Számos példát 

találni arra, hogy a telepítéseket nem kö-

vette szakszerű utógondozás, ami elégte-

len eredési arányhoz, néha teljes pusztu-

láshoz vezetett. Ezen a projekten lényeges 

eleme a tájépítészeti munkáknak, hogy az 

elültetett növényeket a három évig tar-

tó garanciális időszak alatt a kivitelezőnek 

gondoznia is kell. Ez magában foglalja a fák 

és cserjék öntözését, metszését, a gyepfe-

lületek kaszálását, valamint a táp anyag-

utánpótlást és a gyomlálást is. 

A kivitelezéssel és a hosszú utógondozás-

sal egy helyi céget bíztunk meg. A dön-

tésben szerepet játszottak a cég meggyő-

ző referenciái és közelsége a kivitelezési 

helyszínekhez, ami rugalmasabb munka-

végzést tett lehetővé, egyben előnyt je-

lent a fenntartási/utógondozási munkák 

szempontjából is. Bízunk benne, hogy a 

lelkiismeretes kivitelezés és utógondozás 

eredményeként az elültetett növények 

szépen fejlődnek majd, és olyan zöldfe-

lületek alakulnak ki, amelyek képesek be-

tölteni a kívánt funkcióikat, jó példaként 

szolgálva arra, hogy egy alapvetően más 

fókuszú beruházás során is lehet eredmé-

nyesen zöldfelület-fejlesztést végrehajtani.

Építés alatti természetvédelem
A Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vasútvonal kor-

szerűsítéséhez hasonló műszaki tartalom-

mal rendelkező és legalább részben ter-

mészeti tájban megvalósuló projektek 

esetében szinte elkerülhetetlen, hogy a vas-

út környezetének élővilágát a kivitelezéssel 

negatív hatások érjék. A tervi kötöttségek 

jó esetben hagynak némi mozgásteret, a 

kivitelezőnek ezen belül kell megoldania a 

káros hatások mérséklésének feladatát.

Már a kivitelezés kezdetekor tudtuk, hogy 

a vonal mentén több szakaszon is megol-

dást kell találnunk a meglévő természeti 

értékek megóvására. Rendszeres egyezte-

tést folytattunk az illetékes zöldhatósággal 

és különösen a Duna–Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság (DINPI) területi kollégájával. 

Élővilág-védelmi szakértőt bíztunk meg, 

Fotó: Blaskó János
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aki eseti tanácsadással, szakfelügyelettel 

és terepi munkával segített minket, vala-

mint három éven át élővilág-védelmi mo-

nitorozást folytat a kivitelezés és a megva-

lósult állapot környező élővilágra gyakorolt 

hatásainak feltárása érdekében.

A legfőbb természetvédelmi szempontok, 

amelyeket a munkánk során figyelembe 

kellett vennünk: 

• Ne okozzuk védett élőlények pusztulását,

• a védett természeti területeket a lehető 

legkevésbé bolygassuk,

• a lehetőségekhez képest minél több ho-

nos faegyedet és cserjefoltot hagyjunk 

meg a vasút környezetében.

Előzetes információk és terepi bejárás után 

képet kaptunk róla, hol találhatók védett 

növények a beavatkozási területen. Egyes 

esetekben a szállítási útvonalak és anyag-

tárolási területek kiváltásával meg tudtuk 

oldani a védett állományok elkerülését. 

Ahol erre nem volt lehetőség – több he-

lyen maga az új vasúti infrastruktúra került 

a növények helyére –, ott a zöldhatóság en-

gedélyével áttelepítettük az érintett egye-

deket. Áttelepítésre a budai imola vagy 

Sadler-imola esetén volt szükség. Ennek 

a csak Magyarországon és határterülete-

in élő növénynek közel száz egyedét több 

aszódi és bagi szakaszról is kiemeltük, és a 

legkedvezőbbnek ítélt termőhelyi adottsá-

gú közeli területekre telepítettük át. 

A vasúti pálya Gödöllő és Bag között mint-

egy 4,5 km-en át a jobb és bal oldalán egy-

aránt szomszédos a Gödöllői Dombvidék 

Tájvédelmi Körzettel és területileg szinte 

ezzel megegyezően a Gödöllői-dombság 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzé-

si (Natura 2000) területtel. Itt a pálya kör-

nyezete jellemzően a töltéslábig erdővel 

borított, és több vizes élőhely, köztük egy 

védett láp található a vasút mellett. Ezen a 

szakaszon kiemelt természetvédelmi szem-

pont volt az építési anyag szállításának és 

tárolásának minimalizálása a pálya mellet-

ti területeken, hogy elkerülhető legyen a 

felesleges fakivágás, a talajtömörödés és 

a – vasutak mentén gyakran sajnos eleve 

özönszerűen megjelenő – gyomnövények 

továbbterjesztése. Az organizáció kidolgo-

zása ezen szempontok alapján történt, ami-

nek eredményeképpen néhány már meg-

lévő út és kevésbé értékes vasúti terület 

használatát leszámítva a pálya itteni átépí-

tését vágányról, illetve a vágányzónában 

való közlekedéssel sikerült megoldanunk. 

Az átépítéssel érintett pályaszakasz több 

részén – különösen a Gödöllői Dombvidék 

Tájvédelmi Körzetben haladón – a vasúti 

töltés közvetlen közelében a fás szárú nö-

vényzet az elmúlt évtizedekben jelentősen 

elszaporodott és megerősödött. Ez az ál-

lapot veszélyeztette a biztonságos vasúti 

közlekedést, ezért a vasúti űrszelvény és a 

felsővezetéki rendszer védőtávolságának 

szabvány és jogszabály által előírt bizto-

sítása érdekében jelentős mennyiségű fa-

egyed kivágása vált szükségessé. A favá-

gási munkákat a határhelyzetben álló fák 

esetében – különösen, ha azok honos fa-

júak és vitálisak voltak – gyakran hosszas 

mérlegelés előzte meg. Fokozottan volt ez 

érvényes a Gödöllői Dombvidék Tájvédel-

mi Körzet területére, amely egyébként is a 

leginkább fásodott része a pályaszakasz-

nak. A válogatást a DINPI területi kollégá-

jával egyeztetve végeztük. Az okvetlenül 

kivágandó fák egy részét a területen hagy-

tuk, hogy holt faként hozzájáruljanak a te-

rület biodiverzitásának növeléséhez. 

A kivitelezés ideje alatt meg kellett talál-

nunk azt a keskeny utat, amely még jár-

ható a gyakran igencsak ellentétes élővi-

lág-védelmi és műszaki érdekek ütközési 

zónájában. Az itt megtapasztalt problé-

mák és feladatok sok tanulsággal szolgál-

tak, a megszerzett tapasztalatokat bizo-

nyára hasznosítani tudjuk az elkövetkező 

munkáink során is. 

 Maros Rudolf

Az eredeti élőhely

Kiásott növények
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A Gödöllő–Hatvan vasúti projektnek ré-

szét képezte a mintegy 30 000 m2 zajár-

nyékoló fal tervezése és kivitelezése is a 

zajhatások csökkentésére. 

A kiviteli tervek elkészítésére rendkívül 

szűk határidők álltak rendelkezésre, mi-

vel a zajfal alapozási munkáit jellemző-

en az alépítményi munkákkal együtt, az 

építési munkák első fázisában kellett el-

végezni a munkaterületek megközelít-

hetetlensége miatt.

A kivitelezési ütemterv tarthatósága, a 

mérföldkövek sikeres teljesítése miatt 

a panelek gyártását – a tervek elkészül-

tét követően – azonnal el kellett indíta-

ni, ezért a tervezésben komoly kihívást 

jelentett, hogy a szűk határidők ellené-

re olyan kiviteli tervek készüljenek, ame-

lyek a kapcsolódó egyéb létesítmények-

kel (pálya, felsővezeték, kábelalépítmény, 

közmű) teljeskörűen összhangban van-

nak. Erre azért is volt szükség, mert a pa-

nelkiosztások későbbi módosítására csak 

korlátozottan és nem minden falszakasz 

esetén volt lehetőség.

A falak kialakításában a műszaki meg-

felelőség mellett kiemelt figyelmet kel-

lett fordítani az esztétikai megjelenésre 

is. Mivel a zajárnyékoló falak (a zajhatá-

sok csökkentése mellett) településképre 

gyakorolt hatása gyakran igen jelentős is 

lehet, ezért kiemelt célunk volt a környe-

zetbe minél inkább illeszkedő, természe-

tes színek és anyagok használata. 

Minden egyes falszakasz esetében a ter-

vezési munkákat megelőzte az érintet-

tek (megrendelő, üzemeltető és helyi 

önkormányzatok) igényeinek felmérése. 

Fentieknek tudható be többek között a 

falak többségének random színkiosztá-

sa, mely a későbbi gyors és költségha-

tékony üzemeltetési szempontok figye-

lembevételével alakult ki. 

Az átlátszatlan falszakaszok mellett mint-

egy 2700 m2 átlátszó fal kialakítására is 

sor került – jellemzően a nagyobb utas-

forgalmú területeken –, melyeknek az 

esztétikai megjelenés mellett a bizton-

ságérzet növelésében is fontos szerepük 

van. Átlátszó falszakasz épült Gödöllő ál-

lomáson az örökségvédelem alatt álló ki-

rályi váró környezetében és Máriabesnyő 

megállóhelyen, ahol a helyi védettség 

alatt álló és a projekt keretén belül felújí-

tott felvételi épület láthatósága, illetve a 

műemléki védettségű máriabesnyői bazi-

likára való rálátás biztosítása kiemelt fon-

tosságú szempont volt. 

A zajárnyékoló falak több mint fele csak 

nehezen (jellemzően a vasúti pálya felől) 

volt megközelíthető, ezért a kivitelezési 

munkák során a legnagyobb kihívást az 

építés organizációja jelentette. 

A zajárnyékoló falak építésének három fő 

ütemét (alapozás, oszlopállítás és panele-

zési munkák) minden esetben össze kel-

lett hangolni a többi szakág munkájával, 

ezért jellemzően azok egymástól időben 

és térben eltolva tudtak megépülni.  

Az alapozási munkák során igazodni kel-

lett az alépítményi, felsővezetéki és kábel-

Zajhatás csökkentésére irányuló munkák megvalósítása 

Fotó: Blaskó János
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alépítményi munkákhoz, melyek területen-

ként változó készültségi állapotban voltak. 

Külön kihívást jelentettek a nagygépes vá-

gányépítési szakaszokon lévő alapozási 

munkák, mivel a határidők tarthatósága mi-

att ezeken a szakaszokon az alapozási mun-

kákat az alépítményi géplánc előtt el kel-

lett végezni. Az alaptestek építése itt már 

a tervezett padkaszintre történt úgy, hogy 

a géplánc áthaladását és az alépítmény át-

építését azok sehol ne akadályozzák.

Az oszlopállítások során egy-egy falszakasz 

több ütemben és kisebb szakaszokban tu-

dott csak épülni, ezért fokozott figyelmet 

kellett fordítani a kiviteli terv szerinti osz-

loptávolságok tartására, ugyanis mivel – a 

határidők tarthatósága érdekében – a pa-

nelgyártások a kiviteli tervek alapján el-

indultak, a pontatlan kivitelezési munkák 

miatt jelentős anyagi többletköltség kelet-

kezhetett volna.

A panelezési munkák során – mivel a pa-

nelek ideiglenes deponálására csak rész-

ben álltak rendelkezésre területek – a pa-

nelek beemelésénél cél volt, hogy azok 

közvetlenül a szállító járművekről kerülje-

nek a végleges helyükre. Ezzel az építési 

technológiával – amellett, hogy költség-

hatékonyság szempontjából ez a legked-

vezőbb – a panelek építés közbeni sé-

rülésének kockázata is minimálisra volt 

csökkenthető. Ugyanakkor az organizáció 

szempontjából kihívást jelentett, hogy a 

panelgyárban az elemek felrakása során 

figyelemmel kellett lenni a beépítés sor-

rendjére, ezért tehát a rakodási jegyzékek 

a gyártóüzem számára minden esetben 

tételesen (szín, méret, típus) kerültek meg-

adásra, figyelembe véve azt is, hogy a szál-

lító járműre melyik elem hova kerüljön. 

A projekten az egyik legkomplexebb zaj-

védelmi feladat a Köztársaság úti felüljá-

róra kerülő átlátszó zajfal tervezése és ki-

vitelezése volt. A felüljáró íves kialakítású, 

ráadásul a hosszesése több szakaszon is 

eléri a maximálisan megengedett 5%-ot, 

amelyet a fal vízszintes és magassági vo-

nalvezetésével is követni kellett. Az osz-

lopok rögzítése az előzetesen elhelyezett 

talplemezekre hegesztéssel, a magassági 

vonalvezetés kiegyenlítése pedig egyedi, 

trapéz alakú lábazati elemekkel történt. 

Mivel a felüljárón megépült falszakasz a 

gyalogosjárda külső oldalára került meg-

tervezésre, a zajhatások csökkentése mel-

lett a leesés elleni védelem biztosítására is 

szolgál. A fal építése rendkívüli odafigye-

lést és fegyelmet követelt, mivel a felüljáró 

alatti vágányokon az építési vonatközleke-

dést folyamatosan biztosítani kellett. 

Az aktív zajvédelmi elemek mellett né-

hány helyszínen (ahol az adottságok nem 

engedték zajfalak építését) passzív zaj-

védelmi intézkedésekre került sor. A nyí-

lászárócserék során az érintett ingatla-

nok esetében – a járványügyi szabályok 

betartása mellett – törekedtünk a lehető 

legrövidebb helyszíni munkavégzésre, 

amely az előkészületek és a gyártás során 

nagyobb odafigyelést és precizitást kö-

vetelt meg mind a gyártó, mind pedig a 

kivitelező részéről. 

A megépült zajvédelmi létesítmények 

amellett, hogy a környéken élők számára 

hosszú távon biztosítani tudják a vasúti pá-

lya felől érkező zajhatások csökkentését, re-

mélhetően ezzel is hozzájárulnak a térség-

ben élők életszínvonalának emeléséhez. 

Gál Balázs

Gál Balázs
építésvezető

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

b.gal@vasuttechnika.hu

Fotó: Blaskó János

Fotó: Blaskó János

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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A Gödöllő (bez.)–Hatvan (kiz.) vasúti vonal-

szakasz rekonstrukciójának keretén belül 

került sor Gödöllőn a teljes 25 kV-os felső-

vezetéki hálózat, valamint a HÉV egyen-

áramú vontatási hálózat átépítésére. A MÁV 

hálózatán 25 kV, 50 Hz föld-visszavezeté-

ses elven működő nagyvasúti vontatási 

felsővezetéki hálózat, míg a HÉV-végállo-

máson 1500 V egyenáramú vontatási há-

lózat épült ki. A körülmények egyedisége 

abból adódik, hogy korábban még nem 

valósult meg két különböző áramnemű 

vontatási rendszer egyidejű, teljes átépí-

tése. Ezen túlmenően még az nehezítette 

az üzembe helyezést, hogy a jelenleg ha-

tályos MSZ EN 50122 1-3. szabványsorozat 

3. szabványának megfelelő áthatásvizsgá-

latokat még nem végeztek, így az abból 

adódó tapasztalatokat nem tudtuk figye-

lembe venni sem a tervezés, sem pedig a 

kivitelezés folyamán. A nevezett európai 

szabvány azon telepített berendezések 

villamos biztonságához kapcsolódó vé-

dő intézkedések követelményeit írja elő, 

amelyeknél indokoltan valószínű, hogy a 

váltakozó és az egyenáramú villamos von-

tatási rendszerek kölcsönös egymásra ha-

tásának eredményeként emberek vagy 

berendezések számára veszélyes feszült-

ségek vagy áramok keletkeznek. Ennek 

megfelelően a teljes kivitelezést és meg-

valósítást követően méréses vizsgálatokat 

végeztünk a szabványban előírt értékek-

nek való megfelelés érdekében.

A kölcsönös egymásra hatás az alábbiak 

bármelyike lehet:

– Párhuzamosan haladó váltakozó áramú 

és egyenáramú villamos vontatású 

rendszerek 

– Egymást keresztező váltakozó áramú és 

egyenáramú villamos vontatási rend-

szerek 

– Közösen használt vágányok, épületek 

vagy egyéb építmények 

– Váltakozó áramú és egyenáramú villa-

mos vontatási rendszerek közötti rend-

szerelválasztó szakaszok.

A hivatkozott szabványok kimondják, 

hogy váltakozó áramú vasúti visszaveze-

tő áramkör és az egyenáramú vasúti visz-

szavezető áramkör csatlakozásaira vo-

natkozó és az EN 50122-1 és EN 50122-2 

szabványokban megszabott különböző 

követelményeket a veszélyes feszültsé-

gek és kóboráramok veszélyének elke-

rülése érdekében harmonizálni kell. Saj-

nos ez Magyarországon a szabványok 

hatálybalépése óta nem történt meg!  

A fent említett veszélyeket és kockáza-

tokat minden olyan létesítmény terve-

zésének indítása előtt figyelembe kell 

venni, amelyek mind váltakozó áramú, 

mind egyenáramú vasutakat magukba 

foglalnak. Megfelelő intézkedéseket kell 

előírni a feszültségeknek a jelen európai 

szabványban megadott szintre korlátozá-

sához, és egyben korlátozni kell a kóbor-

áramok káros hatását az EN 50122-2 szab-

vánnyal összhangban.

Fentiekből következően a célunk az volt, 

hogy feltárjuk a lehetséges hibahelye-

ket, és megoldást találjunk, valamint an-

nak igazolása, hogy a megépült rendszer 

mérésekkel alátámasztva megfelelő. To-

vábbi feladat volt még az áthatások vizs-

gálatával együtt a megvalósuló földelési 

hálózat megfelelőségének az igazolása is.

A MÁV és a MÁV-HÉV üzemeltetőkkel va-

ló egyeztetések alapján meghatározásra 

kerültek azon kritikus pontok, ahol meg-

ítélésünk szerint mérésre volt szükség:

– MÁV-sín potenciálemelkedése üzemi 

körülmények között (a közbenső oszlo-

pok miatt), hatása a biztosítóberendezési 

objektumokra (okoz-e zavart),

– MÁV-sín potenciálemelkedése HÉV-zár-

latnál (ugyanezen a szakaszon), hatása a 

biztosítóberendezési objektumokra,

Gödöllő HÉV + vasút (fotó: Blaskó János)

Egyen- és váltakozó áramú vontatási 
rendszerek kölcsönös egymásra hatása 
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– ugyanez a kettő a perontetőre vonat-

kozóan,

– HÉV-sín potenciálemelkedése MÁV-zár-

lat esetén (de nem a mostani szikra-

közös, hanem a drosszeles bekötés 

esetén), mit produkál a VLD-O (amely 

miatt az áramátalakítóhoz el sem kelle-

ne hogy jusson a feszültség).

– A fentieken kívül a HÉV-sín potenciá-

lemelkedését biztosan mérni kell üze-

mi körülmények között is, valamint az 

érintésvédelmi szempontból kritikus 

pontokat az utasforgalmi területen és 

az üzemi területen is a szabvány vonat-

kozó potenciálkülönbség-idő határér-

tékeinek figyelembevételével.

Fontos szempont volt még a mérések el-

végzésekor, hogy az üzemi eseteket olyan 

módon kell modellezni, hogy ne kelet-

kezzen kár a berendezésekben. Ez főként 

a HÉV áramátalakító berendezését érin-

ti, hiszen hibás működés esetén a negatív 

sínre kerülő 25 kV-os feszültség megha-

ladja a HÉV berendezéseinek szigetelési 

feszültségét. Ezért a 25 kV-os mérések ese-

tén szükséges előzetesen leválasztani az 

áram átalakító berendezést a negatív sín-

ről és a tápvezetékről, és ott biztonságos 

mérési elrendezést létesíteni.

A mérést megelőzte számtalan egyeztetés 

és bejárás. A mérési programot végül a MÁV 

Zrt. ITRF TEBI Erősáramú Osztály szakértői 

állították össze és vezényelték le. A prog-

ram három felsővezetéki oszlop közelében 

jelölte ki a méréseket. Mindegyik kijelölt 

oszlop közelében a vágányon kialakított he-

lyen rövidzárlatot kellett létrehozni Gödöllő 

132/25 kV-os alállomás táplálásával alapmé-

rés és ellenőrző mérés céljából. Két sínszálas 

jelfeladás esetében mindkét sínszálra, egy 

sínszálas esetében a földes sínre kerültek 

felszerelésre a földelőrúd sarui. A földelési 

pontok kialakítása minden esetben a jelen 

lévő biztosítóberendezési szakfelügyelet-

tel egyeztetett módon történt. Külső ge-

nerátorral 55 Hz mérőáram létrehozásával 

történtek a mérések a vizsgált sínszál, élet-

védelmi kerítés és korlát, valamint a felsőve-

zetéki oszlopok esetében, azok potenciál-

emelkedésének szelektív mérésével a távoli 

referencia-földponthoz képest.

 A terhelő áram rövidzár során mért ered-

mények átszámításra kerültek üzemi 

áramra. A mérések úgy kerültek elvégzés-

re, hogy minden olyan eset modellezésre 

került, amely esetén a 25 kV-os vontatási 

rendszer bármely üzemállapotában vil-

lamosan kapcsolatba kerülhetett a HÉV 

egyenáramú rendszerével. A mérés so-

rán a felsővezeték feszültség nélküli ál-

lapotában felhelyezett földelőrúdra tör-

ténő rákapcsolással zárlat lett képezve, 

amely során mérésre került a földelőru-

dakon átfolyó áram, valamint az ennek 

hatására megemelkedő sínpotenciál a 

zárlatképzés helyétől a vágánytengelyre 

merőleges irányban mért 1 m-re, illetve 

egy legalább 50 m-re elhelyezett földelő 

szondához képest. Továbbá mértük még:

- az utasforgalom számára megnyitott 

területeken elhelyezkedő nagy kiter-

jedésű fémtárgyakra (pl. kerítés, korlát) 

kivitt feszültséget, 

- a nagyvasúti vágányba szikraközön ke-

resztül bekötött HÉV felsővezetéki osz-

lopok felé elfolyó áramot, 

- a HÉV szigetelt sínszálának feszültsé-

gét a nagyvasúti sínszálhoz és a távoli 

földponthoz képest, 

- valamint a közelben található érinthe-

tő fémtárgyak (pl. váltóhajtómű-fedél) 

potenciálját is.

A mérési elrendezés egyszerűsített kap-

csolási vázlata az 1. ábrán látható.

A 2. ábrán a mérés helyszíne látható a pi-

ros kerettel jelölt oszlopoknál a mérési 

pontokkal.

Mell Tamás
erősáramú referens

t.mell@vasuttechnika.hu

Az alkalmazott mérőeszközök és segédberendezések 
Megnevezés Típus Gyártó

Harmonikus spektrum flicker Transanal-21 Multirec RST Kft.

és tranziens analizátor

Metrel érintési és lépésfeszültség,  MI3295 Metrel

földelési impedancia mérő

1. ábra 2. ábra

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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Az 1. mérési helyszín (03559 felsővezeté-

ki oszlop) esetén a távoli földpotenciált a 

nagyvasúti síntől merőlegesen, 150 m tá-

volságban leszúrt földelőszonda biztosí-

totta. Ehhez a szondához képest lett mér-

ve és rögzítve a HÉV-sínen, HÉV-korláton, 

a HÉV és MÁV felsővezetéki oszlopokon 

a zárlat hatására kialakuló feszültség. Az 

első mérés során a MÁV-sín feszültségét 

az 1 méteres szondához képest (így ez 

az érintési és lépésfeszültség), a második 

mérésben a távoli földhöz képest vizsgál-

tuk. A második mérést kiegészítettük a 

MÁV- és HÉV-perontetők között kialakuló 

potenciálkülönbség mérésével. 

A 2. és 3. mérési helyszínen egyszerű sín-

potenciál-mérést végeztünk, előbbi eset-

ben a szondákat 1, 5, 10 és 20 m-re, utób-

biban 7 (a vizsgált oszloptól 1 m-re), 10, 

30 m-re telepítettük. 

A földelési impedancia méréséhez a po-

tenciáleséses módszer került alkalmazásra 

55 Hz frekvencián. A mérés általános kap-

csolási vázlatát az 1. ábra mutatja. A szon-

dák síntől való távolsága a helyi adott-

ságoktól függően változott, azonban a 

potenciálesés módszerének megfelelő 

„61,8%-os” szabályt tartottuk. Az 55 Hz 

mérés elrendezése a 3. ábrán található.

A három mérési helyre az alap környezeti 

adatok:

- fagymentes talaj

- száraz, csapadékmentes időjárás

- megelőző időszakban száraz időjárás

- 24 °C hőmérséklet

Mindhárom mérési helyszínen 3 db ér-

tékelhető időfüggvényt sikerült rögzí-

teni. Megállapítható az eredményekből, 

hogy az azonos helyszínen végzett mé-

rések esetében hasonló értékek adódtak 

az alap- és az ellenőrző méréseknél egy-

aránt. A sínpotenciál kiértékelése során a 

második mérés kivételével az 1 m-es vagy 

legközelebbi szonda és a sín között mér-

hető (érintési és lépés-) feszültség lett a 

mérvadó. Az 1. mérési helyen a vágánytól 

lépéstávolságra elhelyezett (1 méteres) 

szondához mért sínpotenciál (egyben 

az érintési és lépésfeszültség) és a zárlati 

áram időfüggvénye a 4. ábrán látható.

Az 1. mérési helyen a 150 m szondához 

mért sínpotenciál és a zárlati áram idő-

függvénye az 5. ábrán látható.

A mérés kiértékelése során a valódi effek-

tív értéket (TRMS) az alább képlettel hatá-

roztuk meg:

A nagyvasúti vontatási rendszerben fo-

lyó áram által létrehozott fajlagos sínfe-

szültség meghatározásához a 100 A-re 

számított érték alkalmazható az áram és 

a feszültség között fennálló egyenes ará-

nyosság feltételezésével. 

3. ábra

4. ábra

5. ábra
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A zárlathárítási idő alállomásban mért 

ideje minden esetben 100 ms alatt volt. 

Az MSZ EN 50122-1:2011 szabvány 4. táb-

lázata szerint 100 ms-ig 645 V tartható 

fenn. Ezt a feltételt figyelembe véve az 1. 

mérési helyen volt a legkedvezőtlenebb a 

sínpotenciál értéke, azonban ekkor is 7,52 

kA zárlati áramig megfelel a szabványnak 

100 ms-ig. A mért zárlati áram értékek 

3,2-4 kA voltak, amelyek ettől a zárlati 

áramkorláttól jelentősen elmaradnak. Ez 

a feltétel az összes mérési pontra teljesül. 

A 100 A-re átszámított legkedvezőtlenebb 

feszültségértékeket ugyanitt mértük, így 

ez alapján határozható meg a fenntartha-

tó legnagyobb vontatási áram, amely az 5. 

ábráról leolvasható. Az időtartamok az MSZ 

EN 50122-1:2011 4. táblázatával egyeznek, 

ebből és a feszültségértékekből kerültek az 

áramok meghatározásra.

A mérési eredmények értékeléséhez fi-

gyelembe kell venni a következő meg-

fontolásokat: 

- A pálya folyamatos elszennyeződése ja-

vítja a levezetést, így csökkenti a sínpo-

tenciál nagyságát; 

- A mérés során a várható üresjárási érin-

tési feszültséget (Utp) mértük. A bekö-

vetkezett érintés esetén az Ib>0 testáram 

hatására Ub<Ute<Utp reláció áll fenn. 

- A sínpotenciál szempontjából a közel-

ben közlekedő vagy induló vontatójár-

művek áramát szükséges figyelembe 

venni. A vontatójárműveknél általáno-

san az indítási áram a legnagyobb, a 

mozgásban lévő jármű felvett teljesít-

ménye minden esetben ennél kisebb. 

Vonat indítása általában szolgálati he-

lyeken jellemző. 

Fontos megjegyezni, hogy a sínpoten-

ciált egy adott pontban a járműből kilé-

pő áram hozza létre, tehát az állomáson 

ennek értéke sosem fogja megközelí-

teni a teljes vonal üzemi áramát. A fenti 

megfontolásokat is figyelembe véve ki-

jelenthető, hogy az MSZ EN 50122-1:2011 

szabvány követelményei minden nor-

málüzemi esetben teljesülnek.

A mérési eredmények összefoglalása
Zárlati mérések 

A mért és számított értékeket az MSZ EN 

50122-1:2011 szabvány 4. táblázatának ha-

tárértékeivel hasonlítottuk össze, ez alap-

ján történt az egyes üzemi és zárlati ára-

mok fenntartási idejének meghatározása. 

A mért eredmények értékelése alapján 

kijelenthető, hogy sínpotenciál tekinte-

tében az MSZ EN 50122-1:2011 szabvány 

követelményei normálüzemi körülmé-

nyek között és felsővezetéki zárlat esetén 

is teljesülnek. 

A mérés alapján 700 A üzemi áram tartha-

tó fenn tartósan Gödöllő állomáson egy 

adott helyen. 

A HÉV-sínen, a HÉV-et környező fémtár-

gyakon mért feszültségek alapján kije-

lenthető, hogy még zárlati áram esetén 

sem emelkedik ezek feszültsége 80 V fölé, 

így üzemi áram esetén ennél jóval kisebb 

érték várható. 

Továbbá kijelenthető, hogy a vizsgálat ide-

jén fennálló körülmények között, a mérés 

időpontjában megvalósult földelési kép 

fennállása esetén sem a 25 kV-os zárlati, 

sem az üzemi áram hatására nem alakult 

ki veszélyes potenciálkülönbség a MÁV- 

és HÉV-peront környező fémtárgyak, vala-

mint a távoli földpont között sem. 

Zárszóként annyi még elmondható, hogy 

a felsővezetéki vontatási rendszerek be-

üzemelése 2020. év végén lezajlott, és az 

azóta eltelt időben nem történt a külön-

böző vontatási rendszerek áthatásából 

fakadó bárminemű zavartatás vagy a föl-

delési rendszer hibájából fakadó, bármi-

lyen érintésvédelmi szempontból lénye-

ges esemény.

 Mell Tamás

Fotó: Blaskó János

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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GÖDÖLLŐ–HATVAN VONALSZAKASZ

A Rákos (kiz.)–Gödöllő–Hatvan (kiz.) vo-

nalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó lé-

tesítmények korszerűsítése tárgyú projekt 

keretében sor került a vonalszakasz fel-

sővezeték-hálózatának átépítésére, mely 

munkák elvégzése a Vasútvill Kft. nevé-

hez fűződik.  

A felsővezeték-bontási és -építési mun-

kákat alvállalkozóként társaságunk vé-

gezte a teljes vonalon, a Gödöllő (bez.)–

Hatvan (kiz.) szakaszon a Swietelsky 

Vasúttechnika Kft. megrendelésére.

A Gödöllő (bez.)–Hatvan (kiz.) vonalszakasz 

főbb műszaki tartalma a következő volt:

• felsővezeték átépítése, szakaszolók és 

szakaszolóhajtások felszerelése, felső-

vezetéki oszloptranszformátorok fel-

szerelése, üzembe helyezése

• helyi energia-távvezérlés (HETA) kiala-

kítása

• Gödöllői HÉV-állomás felsővezeték-át-

építése

2018: Elindult a kivitelezés
A kivitelezés ezen a szakaszon 2018 má-

sodik félévében kezdődött, melyben a 

legnagyobb feladat az Aszód (kiz.)–Tura 

(kiz.) vonalszakaszon szükséges építési 

munkák végzése volt. A kivitelezési mun-

kák mellett párhuzamosan elkezdődött a 

2019. évi teljes kizárásos vágányzár előké-

szítése, az ideiglenes állapotok kialakítá-

sa, az állomások felsővezetéki rendszeré-

nek átalakítása is.

2019: Teljes kizárás a Pécel és 
Aszód közötti szakaszon
A vasútvonal átépítésének fontos szaka-

sza volt a Pécel és Aszód állomások kö-

zött 2019. február 4-én kezdődött teljes 

kizárásos vágányzár, melyhez ezen a két 

ideiglenes végállomáson biztosítani kel-

lett felsővezetékes szempontból is a vo-

natfogadás és -indítás feltételeit. A ne-

hézséget az jelentette, hogy az átépítési 

munkákat a vonatforgalom lebonyolítása 

mellett kellett tervezni és folyamatosan 

kivitelezni. Két komoly mérföldkő is volt 

ebben az időszakban, hiszen májusban 

és decemberben került sor teljes körű for-

galomba helyezésre, mely összehangolt 

munkát és számtalan szakági koordiná-

ciót igényelt. Ennek ismeretében inten-

zív munka kezdődött februárban, a nem 

éppen optimális téli időjárásban. A fel-

sővezetékes bontási munkákat követően 

megindultak a vasútivágány- és műtárgy-

bontási és építési munkák. A Vasútvill Kft. 

a bontások és a fázisok szerinti átépítés 

során (Pécel és Aszód állomások) minden 

építési fázisban aktívan részt vett az ide-

iglenes állapotok kialakításával, az opti-

kaikábel-áthelyezési munkákkal.

2019. augusztustól a vágány- és műtárgy-

építési munkák előrehaladtával a koráb-

ban felállított felsővezetéki oszlopokon 

megkezdődhetett az előszerelési mun-

ka (1. kép). Az ősz már az előszerelésről és 

az új felsővezetéki rendszer kialakításáról 

szólt, és megkezdődtek a feszültség alá 

helyezéssel és az ideiglenes forgalomba 

helyezéssel kapcsolatos egyeztetések, 

ütemezések, valamint a minősítő méré-

sek és ezek dokumentálása.

Ezzel párhuzamosan folyt a kapcsoló-

kertek építése, a szakaszolók és az osz-

loptranszformátorok felszerelése, vala-

mint a szerelési és bekötési munkák.

A feszültség alá helyezés 2019. december 

6-án kezdődött meg Aszód állomáson, az 

eredetileg tervezett időpontnál néhány 

nappal korábban. A kora hajnali órákban 

még hideg áramszedős bejárások voltak, 

melyen igazolást nyert, hogy a Vasútvill 

Kft. megfelelő minőségű felsővezetéki 

rendszert épített meg, így a feszültség 

alá helyezés megkezdődhetett (2. kép). 

December 6-án a feszültség alá helyezést 

követően a meleg áramszedős bejárás is 

sikeresen megtörtént.

Végül Aszód és Isaszeg állomásokon egy-

egy darab zárlattal a MÁV Zrt. – a Vasútvill 

Kft. aktív közreműködése mellett – sikere-

sen feszültség alá helyezte a Pécel és Aszód 

állomások közötti vonalszakasz mindkét 

vágányát, beleértve az állomásokat is. 

A Gödöllő–Hatvan vasútvonalszakasz 
felsővezeték-hálózatának átépítése

1. kép: Gerenda beemelése Aszód állomáson, 

a Rákos–Gödöllő–Hatvan projekten, 2019

2. kép: Hideg áramszedős 

bejárás az Aszód–Hatvan vonalszakaszon
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Így semmi akadálya nem volt annak, 

hogy december 8-án, az év végi ünne-

pi forgalmat és a 2019–2020. évi menet-

rendváltást megelőzően meginduljon a 

vonatforgalom a korábban kizárt szaka-

szon. A kivitelezés további fázisában már 

nem volt szükség a forgalom teljes szü-

neteltetésére, de a végleges állapot ki-

alakításáig csak csökkentett sebességgel 

volt használható a pálya.

2020: Gödöllői HÉV-állomás 
átépítése
Természetesen a forgalomba helyezés-

sel a projekt még nem ért véget, a kivi-

telezés tovább folytatódott 2020-ban is. 

Ennek az évnek három kiemelten fontos 

feladata volt a Vasútvill Kft. számára. Az 

egyik ezek közül a Tura–Hatvan vonal-

szakasz teljes felsővezetéki átépítése az 

új nyomvonal kialakításának megfelelő-

en. 2020 tavaszán elbontásra került a Tu-

ra–Hatvan vonalszakasz régi felsővezeté-

ki rendszere, ezt követően kezdődött a 

vasúti pálya építése az új nyomvonalon. 

2020. május és június hónapban mindkét 

vágány felett kiépült az új felsővezeték, 

így a nyár elején a vonatforgalom már 

mindkét új vágányon menetrend szerint 

bonyolódhatott. 

Az év másik jelentős munkája a Gödöllői 

HÉV-végállomás átépítésével összefüg-

gő régi felsővezeték bontása, valamint új 

felsővezetéki rendszer építése volt, me-

lyet alvállalkozó bevonásával végeztünk.  

A forgalomba helyezésére 2020. június 

közepén került sor.

A harmadik fontos feladat volt a Gödöl-

lő–Hatvan vonalszakaszon egyrészt saját 

kapacitással, másrészt alvállalkozó bevo-

násával a helyi energia-távvezérlés (HE-

TA) kialakítása (3. kép). 

Ezek a munkák felsővezetéki szempontból 

teljeskörűen befejeződtek 2020-ban. Az év 

hátralévő részében a teljes vonalon meg-

történtek az utolsó vezetékszabályozási 

munkák, valamint a hibalistára felkerült hi-

ányosságok megszüntetése (4. kép). Ezzel 

párhuzamosan megkezdődött a megvaló-

sulási és minősítési dokumentáció összeál-

lítása is, így a műszaki átadás-átvételi eljá-

rásnak nem volt akadálya.

A projekt részműszaki átadás-átvételé-

re 2020. december 17-én került sor, mely 

időpontra a Vasútvill Kft. biztosította a 

felsővezetéki rendszer végleges üzemét. 

Ezekkel a befejező munkálatokkal zárult a 

Vasútvill Kft. részéről ez a kiemelt beruhá-

zás, melynek több fontos szakasza is volt 

a projekt 2018-as kezdete óta, mely fázi-

sokat igyekeztünk átfogóan bemutatni 

jelen írásunkban. 

Összetett, nehéz, de sikeres projekt volt. 

A felsővezetékes munka helyzete mindig 

sajátos abból a szempontból, hogy a visz-

szaépítéshez el kell készülnie a pályának, 

a műtárgyaknak, és járhatónak kell lenni-

ük a vágányoknak a felsővezeték-szerelő 

járművek számára. Nem volt ez másként 

ezen a projekten sem, és nagyon rövid 

idő állt rendelkezésre a visszaépítésre.  

A kivitelezésen dolgozó kollégák, az őket 

irányító építésvezetők, projektvezetők és 

mindenki, aki tevőlegesen részt vett eb-

ben a projektben, nagyon nagy munkát 

tett abba, hogy határidőre elkészüljön a 

Vasútvill Kft. feladatkörébe tartozó vala-

mennyi munka (5. kép). Jól vizsgázott a 

csapat, sikeresen zártuk az egyik legfor-

galmasabb vasútvonal felsővezetékének 

átépítéséről szóló projektet. 

Tar Erzsébet–Chlumetzky Tibor

A Gödöllő–Hatvan vasútvonalszakasz 
felsővezeték-hálózatának átépítése

Chlumetzky Tibor
termelési főmérnök

Chlumetzky.Tibor@vasutvill.hu

Tar Erzsébet 
stratégiai igazgató

Vasútvill Kft.

tar.erzsebet@vasutvil.hu

3. kép: Gödöllő épül

4. kép: Gödöllő–Hatvan, F típusú felsővezeték-tartó 

oszlop, zuhanásgátlóval, súlyutánfeszítővel 

5. kép: Tura–Hatvan jobb vágány

KIVITELEZŐ: SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
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GÖDÖLLŐ–HATVAN VONALSZAKASZ

Társaságunk 2018–2021 között a Gödöllő–

Hatvan vasútvonal korszerűsítése projekt 

munkáihoz kapcsolódóan a meglévő állo-

mási és megállóhelyi térvilágítás, valamint 

villamosenergia-ellátási korszerűsítések-

ben végzett kivitelezési munkát a Swietels-

ky Vasúttechnika Kft. alvállalkozójaként.

Több mint 55 évet kellett várni arra, hogy a 

MÁV Zrt. 80-as számú Budapest–Hatvan–

Miskolc–Sátoraljaújhely vasútvonalán is-

mét korszerűsítés történjen. A Budapest–

Hatvan szakaszon – mintegy 68 km-en új 

építésű pálya a kapcsolódó műtárgyakkal 

– villamos vontatási berendezés, biztosító-

berendezés, 0,4 kV-os hálózat került meg-

építésre és üzembe helyezésre.

A Fehérvill-ÁM Kft. kivitelezési feladatai kö-

zé tartozott a Gödöllő–Hatvan vonalszaka-

szon a 0,4 kV-os energiaellátás kivitelezése, 

vasútüzemi térvilágítás kiépítése, P+R par-

kolók közvilágításának kialakítása; mindez 

részben a vasútüzem folyamatos biztosítá-

sa mellett. Kiemelt feladat volt a teljes épít-

kezés alatt a vonatkozó fázistervek leköve-

tése, a vasútüzemi és utasforgalmi területek 

megvilágítása, valamint a folyamatos kom-

munális hálózati energiaellátás biztosítása.

Elvégeztük többek közt a Gödöllő állomá-

son meglévő térvilágítási berendezések 

teljes elbontását, illetve új térvilágítási be-

rendezések létesítését; új 0,4 kV-os mért 

áramú villamosenergia-ellátás kiépítését 

a felvételi épület, peronok és perontetők, 

üzemi területek, aluljáró, lift vonatkozá-

sában. A városban telepített világításhoz 

illeszkedően az állomási előtér világításá-

nak kialakítása is kivitelezésre került.

További kivitelezési helyszíneinken (Gö-

döllő HÉV-végállomás, Máriabesnyő mh., 

Babatpuszta forgalmi kitérő körzet, Bag 

megállóhely, Aszód állomás, Galgahévíz, 

Hévízgyörk, Tura, Hatvan A elág.) hason-

ló munkálatokat végeztünk, kiegészítve a 

helyi adottságokból fakadó egyéb mun-

kákkal: fogyasztásmérés kiépítése, levá-

lasztó transzformátorok telepítése, háló-

zatfejlesztés megvalósítása, megállóhelyi 

főelosztó telepítése, biztosítóberendezési 

és távközlési objektumok, jegykiadó auto-

maták energiaellátása, P+R parkoló világí-

tás és bekötőút-világítás megtáplálása.

Természetesen itt is, mint minden régebbi 

építésű vonalon, a meglévő állapotoknak 

megfelelő rajzokhoz, tervekhez nehezen 

lehetett hozzájutni. A kábelek ideiglenes 

kiváltása ilyen helyzetben körülményes, 

minden nyomvonal-kijelölés ellenére is.

Mint minden átépítésnél, ezen a szaka-

szon is figyelmet és komoly, összehangolt 

munkát igényelt az a körülmény, hogy az 

épületek egy részének kialakítását – kü-

Új megvilágításban a Gödöllő (bez.)–Hatvan (kiz.) vonalszakasz

Gödöllő végállomás

Gödöllő HÉV-peron

Aszód, peronok eleje
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lön szerződésben – a C vállalkozó, a biz-

tosítóberendezés kivitelezője végezte. Ez 

további ideiglenes állapotok kialakítását 

eredményezte.

Egyedi feladat volt minden aluljáró építé-

sénél a világítási és egyéb kábelek részére 

a monolitbeton szerkezetbe elhelyezen-

dő védőcsövek kialakítása az ütemekhez 

igazodva. Ezek a feladatok pontos, napra-

kész egyeztetést igényeltek a szakági ki-

vitelezők között, ill. a kapcsolódó projek-

tek közreműködői között.

A vonal-korszerűsítés során beépítésre 

került 12 db állomási főelosztó, 195 db ál-

lomási elosztó, 400 db egyéb elosztó, kö-

zel 1000 db lámpatest, több mint 250 db 

térvilágítási oszlop és mintegy 48 000 m 

különféle kábel. A kivitelezési munka so-

rán a legnagyobb kihívást a vasútüzem 

folyamatos biztosítása jelentette. Kiemel-

ten kellett kezelni az egyes berendezések 

zökkenőmentes energiaellátását; ehhez 

sokszor több fázisterv szerinti ideiglenes 

kiépítésre, kábelezésre volt szükség. To-

vábbi munkarészek voltak a mindenkori, 

változó ideiglenes utasforgalmi területek 

szabvány szerinti megvilágításai. Fontos 

feladat volt mind tervezői, mind kivite-

lezői szempontból a gödöllői HÉV-vég-

állomás földelési rendszerét egyesíteni a 

nagyvasúti földelési rendszerekkel.

Jelentős időráfordítás volt a mindenko-

ri villamos mérések elvégzése, jegyző-

könyvezése az ideiglenes és az elkészült 

berendezéseken, a mérések eredménye-

inek jegyzőkönyvezése. Ezen jegyző-

könyvek nélkül a szakasz ideiglenes for-

galomba helyezése sem lehetséges.

Lassan húszéves fennállásunk során min-

den alkalommal büszkeség töltött el ben-

nünket, ha egy kiemelt, nagy jelentőségű 

beruházás megvalósításán dolgozhattunk, 

segíthettük annak megvalósítását.

Jó látni, amikor az elvégzett munkának 

van kézzelfogható és szemmel látható 

értelme és eredménye. Jó látni, ha az el-

végzett munkával gazdagodik és a XXI. 

század kívánalmaihoz felzárkózik a mind-

egyikünk által hőn szeretett magyar vasút.

Ezúton is köszönjük az összes dolgozónk-

nak, hogy munkájukkal lehetővé tették a 

jól végzett munka örömét, ennek a szép 

feladatnak a sikeres elvégzését. Nélkülük 

nem jöhetett volna létre.

Külön köszönet illeti a helyszínen dolgozó 

mérnökeinket, projektvezetőinket az elvég-

zett munkájukért. Csak együtt sikerülhet.

Volman Zoltán, Héder Tibor, 

Poscher Benjámin, Leé Attila

Héder Tibor                     
villamosmérnök, 

felelős műszaki vezető

Fehérvill-ÁM Kft.

Leé Attila                           
építésvezető

Fehérvill-ÁM Kft.

Poscher Benjámin           
gépészmérnök, 

villamosmérnök-hallgató

Fehérvill-ÁM Kft.

Volman Zoltán                
villamosmérnök, 

projektvezető

Fehérvill-ÁM Kft.

A Fehérvill-ÁM Kft. 2002-ben alakult családi vállalkozásként, és azóta évről évre igyek-

szünk megfelelni megrendelőink elvárásainak mind személyi, mind tárgyi erőforrások 

tekintetében. Munkáink döntő többsége a vasúti pályahálózathoz kapcsolódik: nagy-

vasúti felsővezeték építése, felújítása, javítása; erősáramú, térvilágítási és energiaellátá-

si berendezések telepítése, karbantartása; optikai kábel telepítése; váltófűtők, előfűtők 

kivitelezése, karbantartása; térvilágítási fényvető tornyok cseréje.

Máriabesnyő megállóhely

Máriabesnyő 

aluljáró
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RÁKOS–HATVAN VASÚTVONAL BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI MUNKÁK 

A Rákos–Hatvan (80a) vonalszakasz – az 

1868-ban megalakult MÁV első vonalá-

nak részeként – 150 év után új fényében 

ragyog. 2018-ban a vasúti pálya átépíté-

sével párhuzamosan elindult az elektro-

nikus biztosítóberendezés, az áramellátás, 

a felsővezetéki rendszer, egyes magasépí-

tészeti létesítmények, a távközlés moder-

nizálása és az Európai Vonatbefolyásoló 

Rendszer, az ETCS 2. szintjének kiépítése.

Jelen cikk a Thales Austria GmbH és a 

Thales Rail Signalling Solutions Kft. mint 

közös ajánlattevők szemszögéből mu-

tatja be a Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vonal-

szakasz biztosítóberendezési és távközlési 

munkái, valamint ETCS rendszer létesítése 

projekt végrehajtását.

Műszaki tartalom
A projektben Elektra II (LockTrac 6131) tí-

pusú elektronikus biztosítóberendezések 

kerültek telepítésre. A kivitelezés során a 

vonalon központi forgalomirányító (KÖFI) 

rendszert létesítettek a Kerepesi út 14. 

alatt meglévő KÖFI-központban, továbbá 

Gödöllő állomáson megépült egy másod-

lagos forgalomirányító központ. A kezelé-

si jogosultság birtokában így akár erről 

az állomásról is lehet kezelni a felújított 

vonalszakaszt. A vonalon lévő szintbe-

li kereszteződések biztonságáról Scheidt 

& Bachmann BUES 2000 típusú autonóm 

sorompóberendezések gondoskodnak.

Itt mutatkozott be először a Thales új 

RailLED optikával szerelt, AzLM tengely-

számlálós térköze, valamint az ehhez 

kapcsolódó, szintén új fejlesztésű NIC 

MÁV 75 Hz térközillesztő modulja, mely 

a RIC NEW típust váltja. Ezen fejlesztések 

részletei egy későbbi fejezetben röviden 

bemutatásra kerülnek.

A projekt fázisai
Kezdetben az alábbi öt fázisra lett üte-

mezve a projektlebonyolítás 36 hónapja.

I. ütem: Aszód (kiz.)–Hatvan (kiz.) vonal-

szakasz

II. ütem: Isaszeg (bez.)–Gödöllő (kiz.) vo-

nalszakasz

III. ütem: Rákos (kiz.)–Isaszeg (kiz.) vonal-

szakasz

IV. ütem: Aszód állomás

V. ütem: Gödöllő (bez.)–Aszód (kiz.) vo-

nalszakasz 

Külső tényezők következtében azonban 

jelentősen átalakult a kivitelezés menete, 

ennek következményeként a vállalkozói 

szerződést is módosítani kellett. A kezde-

ti öt fázis helyett végül három ütemben 

valósult meg a kivitelezés (ábra).

I. Számos kihívás mellett a pályaépítési 

munkálatokkal összhangban 2019. de-

cember 7. napján Isaszeg állomás be-

rendezése vette át a vonatforgalom 

szabályozását az állomás területén és 

az Isaszeg–Gödöllő állomásközben. 

II. 2020. október 13-a és 30-a között zajlott 

Gödöllő és Aszód állomások, valamint 

Babatpuszta forgalmi kitérő biztosító-

berendezéseinek üzembe helyezése.  

A munka mennyiségét és összetettségét 

mutatja, hogy három új állomási elekt-

ronikus biztosítóberendezést, tíz térköz-

biztosító berendezést, hozzájuk tartozó 

három vonali és kettő állomási sorom-

póberendezést, Hatvan állomáson a D70 

rendszerű biztosítóberendezéshez tör-

ténő csatlakozást, valamint a Galgamá-

csa irányába kiépített ellenmenet- és vo-

natutolérést kizáró berendezést kellett a 

rendelkezésre álló szűkös idő alatt kiépí-

teni, lepróbálni, üzembe helyezni.

III. A harmadik ütemre 2021. április 17-e és 

május 3-a között került sor. Ezen idő-

szak alatt a korábban üzembe helye-

zett állomásokon szoftvercserét, Isa-

szeg állomáson a térközillesztő modul 

cseréjét is végrehajtották. Pécel állo-

más és Rákosliget forgalmi kitérő biz-

A Rákos–Hatvan projekt bemutatása biztosítóberendezési szemszögből

Üzemben az 57. és 58. Elektra
Babatpuszta forgalmi kitérő

Üzembehelyezési fázisok
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tosítóberendezésének és a vonali be-

rendezések üzembe helyezése is a 

program része volt. Ezen a szakaszon 

a csatlakozó állomáson, Rákoson egy 

Dominó 55 rendszerű berendezéshez 

kellett kiépíteni az illesztést, amelynek 

moduljai a hazai Bi-Logik és Axon 6M 

Kft. fejlesztése, kivitelezése. Termé-

szetesen ez a szakasz is tartogatott 

műszaki újdonságot a négyfogalmú 

(négyfényű) térközjelző képében.

Az üzemeltetői igényeknek megfelelően, 

a projektben létesülő forgalomirányítói 

munkahelyek a tenderdokumentációk-

ban rögzítettektől eltérően (Kerepesi út 

16.), a Kerepesi út 14.-ben, egy másik pro-

jekt részeként felújított új KÖFI-helyiség-

ben kerültek elhelyezésre.

Kihívások a megfelelőségértéke-
lésben
A Rákos–Hatvan projekt megfelelőségér-

tékelésével kapcsolatos követelmények az 

ajánlattételi dokumentációban (kiírás) je-

lentek meg. A projekt az elsők között volt, 

ahol a megfelelőség értékelését a meg-

rendelő által biztosított szervezetek vé-

gezték. A bevont szervezetek, a kijelölt (a 

hazai követelmények megfelelőségét el-

lenőrző DeBo) szervezet és a bejelentett 

(az átjárhatósági feltételek megfelelősé-

gét ellenőrző NoBo) szervezet megkezd-

ték az értékelő munkát, az engedélyezési 

terv fázisban kiállították az első hivatalos 

dokumentumaikat. 2019 szeptemberében 

a megrendelő utasította a vállalkozót Isa-

szeg állomás biztosítóberendezés üzem-

be helyezéséhez szükséges tanúsítások 

vállalt határidők késedelme nélküli elvég-

zésére. A vállalkozó az utasításnak eleget 

tett, Isaszeg állomás üzembe helyezésé-

hez elkészült a szükséges közbenső hitele-

sítési tanúsítvány.

A következő üzembe helyezések megfe-

lelőségértékelését ismét a megrendelő 

megbízásából végezték az előbb említett 

szervezetek.

A megfelelőségértékelési munka egyik 

kihívása a rendszerhatárok vizsgála-

ta volt. A projekt pályaépítési szemlé-

letű megnevezése és az annak alapján 

előirányzott feladatok nem egyeztek a 

biztosítóberendezési határfelületekkel.  

A (kiz.) határjelölés ellenére Rákos és Hat-

van állomásokon is történt átalakítás.  

A Kerepesi úti távvezérlő központ pedig 

teljesen kívül esett a projekt nevében 

meghatározott határokon.

A DeBo szervezet az újonnan létesülő be-

rendezések (az állomási Elektra biztosí-

tóberendezések, a tengelyszámlálóval és 

LED-optikával kiegészített automata tér-

közbiztosító berendezés, a galgamácsai 

ellenmenet- és utoléréskizáró berende-

zés, a rákosi és hatvani állomásvég-csat-

lakozás, a távvezérlő központ) értéke-

lésén kívül a projekt előrehaladásával 

párhuzamosan fejlesztett új generikus 

szoftververzió, valamint a vonali biztosí-

tóberendezések továbbépítéséből eredő 

változások, valamint az egységes szoft-

ververzió alkalmazása miatt szükséges 

szoftvercserék dokumentumait, folyama-

tát is ellenőrizte.

Kiemelt figyelmet követeltek a projekt 

során az üzembehelyezési ütemekkel 

változó állapotok, valamint az ideigle-

nesen megvalósítható műszaki megol-

dások nyilvántartása, állapotváltozásuk 

követése, értékelésük a megfelelőség 

vizsgálata során. Néhány példa a válto-

zó állapotokra: Isaszeg RIC NEW térköz-

csatlakozása a végleges NIC beépíthető-

ségéig, Aszód esetében egy projektálási 

hiba ideiglenes hardveres javítása, a fék-

benfutási időzítés leteltekor jelentkező 

váltófelvágás-jelzés. Ezek véglegesítése, 

javítása a 2021. áprilisi szoftvercserék-

kel megtörtént. Az ideiglenes műsza-

ki megoldások közül például a Gödöllő 

MÁV-HÉV kapcsolat vagy a később meg-

épített felüljáró miatt megtartandó so-

rompóberendezés emelhető ki.

A projekt során lépett hatályba a Bizott-

ság (EU) 2019/776 számú végrehajtási 

rendelete, ami módosította az Európai 

Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irá-

nyító és jelző” alrendszerére vonatkozó 

kölcsönös átjárhatósági műszaki előírás-

ról szóló (EU) 2016/919 rendeletet. A vál-

tozás alól felmentést kérhet a tagállam 

előrehaladott projektek esetén, azon-

ban a derogáció állapotáról nem áll ren-

delkezésre pontos információ.

A hazai szabályozásban is bekövetke-

zett egy jelentős változás: a vasúti rend-

szer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 2020. 

október 31-től hatályát vesztette, he-

lyébe a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rende-

let lépett.

Ezek a változások a megfelelőségértéke-

lési eljárás minden szereplőjét (a megren-

delőt és az üzemeltetőt is) érintették.

A megfelelőségértékeléshez a Thales az 

üzembe helyezések, illetve szoftvercse-

rék alkalmával a minőségbiztosítási és 

biztonságügyi követelmények teljesíté-

sét bemutató specifikus Biztonsági Ügy 

(SASC – Specific Application Safety Case) 

dokumentumot állított össze. A kétnyel-

vű dokumentumot a vállalkozó külföldi 

munkatársai szerkesztik egybe, ehhez a 

Thales Kft. biztosítja a szükséges input 

dokumentumok egy részét és a fordítást. 

A megfelelőségértékelés alapja a pon-

tos dokumentálás. Társaságunk szigorú 

belső szabályozás alapján készíti el, ál-

Edelmayer Róbert
biztonságügyi és 

tanúsítási igazgató

Thales RSS Kft.

robert.edelmayer@thalesgroup.com

Csuti Péter Rudolf
fejlesztő- és projektmérnök

Thales RSS Kft.

peter.csuti@thalesgroup.com

Boros Bálint
projektvezető

Thales RSS Kft.

balint.boros@thalesgroup.com
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lítja össze, ellenőrzi és archiválja a biz-

tonságügyi munkákhoz szükséges do-

kumentációt.

A Thales a megfelelőségértékelést végző 

szervezetek munkájához 1160 dokumen-

tumot bocsátott rendelkezésre, és több 

alkalommal szervezett olyan egyeztetést, 

melyek a tanúsítói munka szervezését, 

végrehajtását könnyítették meg.

Az Elektra berendezések újdonsá-
gai, Elektra távkezelési lehetőségek
A harmadik ütem végére az Elektra be-

rendezések és azok kezelőfelületeinek 

kiépítése az új távkezelési koncepció-

val és az új szoftververzió által biztosí-

tott kényelmi funkciókkal valósult meg. 

A biztosítóberendezéseket egy kettős 

kommunikációs kapcsolat köti össze 

egymással. Ez a kapcsolat a Kerepesi út 

14. szám alatt megépített távkezelő köz-

pontban is elérhető. A kezelőfelületek 

ehhez a kommunikációs kapcsolathoz 

kapcsolódnak, és fizikai elhelyezésük, il-

letve az egyes kezelőfelületekkel elérhe-

tő szolgáltatásaik összerendelését a ke-

zelőfelületi konfiguráció határozza meg. 

A projekt állomásainak monitorképei 

bármelyik kezelőfelületről elérhetők és 

kezelhetők, amennyiben az adott keze-

lői munkahely monitorjainak száma ezt 

lehetővé teszi. Az egyes forgalmi szol-

gálattevők jogosultságaik alapján tud-

nak legalább egy vagy több állomást ke-

zelni. Az adott állomások egyszerre csak 

egy helyről kezelhetők, ez a kezelési 

jog átadásával-átvételével valósul meg.  

A rendszer figyelmeztetést ad, ha egy 

már kezelt állomást más is kezelni sze-

retne, vagy ha úgy lép ki a kezelésből va-

laki, hogy egy körzet kiadott kezelési jog 

nélkül marad. Különlegesség, hogy a mo-

nitorképek követik a jobb vagy bal olda-

lon elhelyezett forgalmi irodákból adódó 

nézőpontot: egyes állomások esetében a 

központi kezelőhelyen és a helyi forgalmi 

irodában megjeleníthető monitorképek 

egymás 180 fokos elfordítottjai. 

A műszaki megoldást tekintve nincsen 

különbség a helyi, a másik állomáson 

vagy a központi forgalomirányító mun-

kahelyen megvalósított kezelőfelületi 

kapcsolat között, mindegyik tekinthető 

távkezelésnek. A forgalmi kitérők beren-

dezései nem is rendelkeznek kezelőfelü-

lettel, így ezek az üzembe helyezésük óta 

távkezeléssel működnek.

A Kerepesi út 14.-ben található távkeze-

lő központ készültsége miatt az ott üze-

melő kezelőfelület műszaki próbaüzeme 

2021. május 11-én indult meg. Ez az idő-

szak – amelyben a biztosítóberendezések 

kezelése helyben történik – a távkezelési 

jog vonatmentes időben történő idősza-

kos átvételével, eseti kezelésekkel a keze-

lőszemélyzet gyakorlottságának biztosí-

tására szolgál.

Az új szoftververzióban a láthatóságot 

(pl. tolatóvágányút színe), a könnyebb ér-

telmezhetőséget (menük sorrendje, vá-

gányúttárolás szimbóluma) biztosító vál-

toztatások is helyet kaptak.

Az Elektra berendezésekhez kapcsolódó 

további műszaki újdonságokat cikkünk 

következő fejezetei mutatják be.

GCM3C
A Rákos–Hatvan projekt állomásai ten-

gelyszámlálós foglaltságérzékeléssel és 

nem a teljes vágányúti hosszra kiterje-

dő jelfeladással létesültek. A hiányzó 

szigetelt ütközők miatt a sugárzókábe-

lekben nagyobb áramértékkel lehet a 

megfelelő jelfeladási áramot biztosíta-

ni. Ennek biztosítására került kifejlesz-

tésre az új jelfeladó interfészkártya, ami 

a GCM3C jelet kapta. Az interfészkártya 

első gyakorlati alkalmazása a Püspökla-

dány–Ebes és a Rákos–Hatvan projek-

tekben történt.

Térközillesztő – NIC
A NIC MÁV 75 Hz (Neighbour Interfa-

ce Controller – szomszédos interfészve-

zérlő) térközillesztő alrendszer feladata, 

hogy az Elektra rendszerű (LockTrac 6131) 

elektronikus biztosítóberendezés és a 

MÁV 75 Hz-es térközbiztosító berende-

zés között teremtsen kapcsolatot, utóbbi 

alap- és emelt sebesség miatt szükséges-

sé vált sorompófüggésbe hozott térközi 

funkcióit is ellátva.

A berendezés a Thales DCA (Distribu-

ted Control Architect – elosztott ve-

zérlési architektúra) koncepciójának és 

elemvezérlő szintű hardvermegújító tö-

rekvésének első tagja, melyet a Thales 

Austria GmBH és a Thales RSS Kft. kife-

jezetten a MÁV 75 Hz-es térközberende-

zés igényeinek megfelelően tervezett 

hosszas kutató- és fejlesztőmunkájának 

eredményeként.

Pécel, jelfogó

Pécel, jelfogó, 

épül az új 

berendezés 



952021. Rákos–Hatvan különszámwww.innorail.hu

Az alrendszer a korábbi, 1990-es évekből 

származó Elektra 1 rendszerhez kifejlesz-

tett RIC (Remote Interface Controller – tá-

voli interfészvezérlő) és az Elektra 2 rend-

szerhez 2013-ban bevezetett RIC NEW 

utódja, kétvágányú vonali csatlakozás 

funkcióit képes ellátni 75 Hz-es jelfeladás-

sal ellátott vonalszakaszokon is.

Ugyan az alrendszer fejlesztése a Püspök-

ladány–Ebes vonalszakasz számára vált 

szükségessé, de a szakasz üzembe helye-

zésének 2021 tavaszára való átütemezé-

se miatt a Rákos–Hatvan projekt második 

ütemében, a 2020 őszén átadott Gödöl-

lő–Hatvan szakaszon debütált.

AT-Az LM
A 100-as vasútvonal Püspökladány–Ebes 

vasútállomások közötti szakaszán vég-

zett felújítási munkálatok során a sín-

áramköröknél magasabb rendelkezésre 

állású és könnyebben üzemben tartható 

tengelyszámlálós térköz telepítését írta 

elő a tender.

A Thales az Az LM (FieldTrac 6315) rend-

szerű többszakaszos tengelyszámláló 

berendezéssel oldotta meg a feladatot, 

mely a hagyományos MÁV 75 Hz-es tér-

közbiztosító berendezés szakaszhatáron 

elhelyezkedő AT (Automata Térköz) szek-

rények után az AT-Az LM nevet kapta.

Az AT-Az LM rendszerben a vonali és ál-

lomási tengelyszámláló számítógépegy-

ségek, valamint a nyíltvonal legalább 

egyik végén elhelyezkedő állomási Elekt-

ra rendszerű elektronikus biztosítóberen-

dezés együttműködésén alapszik a fog-

laltsági állapotok kiértékelése redundáns 

optikai hálózat segítségével.

Az AT-Az LM rendszerben minden, a térkö-

zi vasszekrényeket leváltó térközi beton-

házban található egy kiértékelő egység, 

amely a saját és a szomszédos számláló-

pontoktól összegyűjtött számlálóponti 

információkat helyben a 75 Hz-es térköz-

biztosító berendezésnek átadja, jelzésképi 

információk készítése érdekében.

A rendszer a Rákos–Hatvan projektben 

első ütemben, 2019 őszén átadott Isa-

szeg–Gödöllő szakaszon való üzembe 

helyezése óta üzemel.

AT-RaiLED – Thales RaiLED optiká-
val szerelt térköz
A 80a vasútvonal Rákos–Hatvan vasútál-

lomások közötti szakaszán végzett fel-

újítási munkálatok során a hagyományos 

hőmérsékleti sugárzáson alapuló izzó-

szálas fényforrások helyett térközi fény-

jelzőkben félvezető alapú LED-es fényfor-

rások alkalmazását írta elő a megrendelő.

A Thales a kiírásban leírt feladatot a  

RaiLED 20 160 (FieldTrac 6366) 20 W 

energiafelhasználású, 160 mm átmérőjű 

optikával oldotta meg, mely képes tel-

jesen kiváltani a térközben is alkalma-

zott Integra rendszerű optikaházat és 

lencséket, nem csak a bennük található 

fényforrást.

A RaiLED optikát alkalmazó 75 Hz-es au-

tomata térközi rendszer a szakaszhatáron 

Első NIC-es térközben közlekedő vonat, Isaszeg

Babatpuszta forgalmi kitérő

Jelzőizzó vs. RaiLED
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elhelyezkedő AT szekrényekre utaló elő-

tagból és az optika típusából összerakott 

AT-RaiLED elnevezést kapta.

A RaiLED optikák 15 éves élettartamukkal 

segítik az üzembentartó munkáját, csök-

kentve a fényponthibákhoz való szüksé-

ges kiszállások és hibaelhárítások meny-

nyiségét és gyakoriságát.

Az AT-RaiLED térközi rendszer a Rákos–

Hatvan projekt első ütemében átadott 

Isaszeg–Gödöllő szakaszon 2019 novem-

bere óta üzemel.

TIRIS
A V080.08 Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vo-

nalszakasz biztosítóberendezési, távköz-

lési és ETCS 2 kivitelezési munkái megne-

vezésű projekt műszaki dokumentációja 

előírta egy váltódiagnosztikai rendszer 

létesítését. A követelmény teljesítését a 

Thales a TIRIS diagnosztikai rendszer al-

kalmazásával oldotta meg.

A TIRIS egy korszerű, folyamatosan to-

vábbfejlesztett, tanuló algoritmuson 

alapuló prediktív kitérődiagnosztikai 

rendszer, amely rugalmas és moduláris 

rendszerként alkalmas a pálya menti esz-

közök diagnosztikai adatainak gyűjtésé-

re és felhasználóbarát megjelenítésére.  

A rendszer ezenfelül támogatja a hiba-

diagnózist és -előrejelzést is. 

A TIRIS alkalmas több típusú váltóhaj-

tómű diagnosztikájára, beleértve a Thales 

EHW 825H válltóállítómű-családot is.  

A rendszer sikeresen üzemel a Network 

Rail és más vasúttársaságok vonalain, ahol 

az állítóművek diagnosztikája mellett a 

tengelyszámlálók és sínáramkörök predik-

tív diagnosztikáját is megvalósítják.

A TIRIS elnevezésű diagnosztikai rend-

szer kezdeti alkalmazásaként a váltóhaj-

tóművek diagnosztikáját valósítja meg. 

Első telepítése Isaszeg állomáson történt 

meg, ma már a Püspökladány–Ebes és a 

Rákos–Hatvan projektek minden állomá-

sán megtalálható.

A TIRIS a váltóáramkör fázisvezetékei-

nek áramát és a tápfeszültséget méri. A 

mérés a váltó állításának ideje alatt tör-

ténik, lehetővé téve a pillanatnyi teljesít-

ményadatok rögzítését. A mért feszült-

ségek fázisszögének kiértékelésével a 

váltóállítás irányát is képes figyelni.

A TIRIS rendszer hardverelemeit a jelfo-

góhelyiségben, az interfészszekrények 

mellett önálló szekrény(ek)ben helye-

zik el. A szekrénybe be kell kötni a váltók 

külsőtérre menő vezetékeit a szükséges 

mérések biztosításához. Az alkalmazott 

mérőeszközök nem igénylik a vezetékek 

megszakítását, biztosítva ezzel a vissza-

hatás-mentességet.

A naplózott adatokat a rendszer adatrög-

zítője tárolja és biztonságos adatkapcso-

laton keresztül továbbítja a TIRIS felügye-

leti rendszerbe.

Az adatok feldolgozását követően a ki-

térődiagnosztikai projekt keretében a 

kiképzett és feljogosított munkatársak 

webes felületen keresztül férnek hozzá a 

kitérődiagnosztikai szolgáltatáshoz.

Gödöllő MÁV-HÉV
A MÁV és a MÁV-HÉV egyformán Gödöl-

lő nevű állomásának korábbi összekötte-

tését biztosító kézi állítású váltó helyett 

tengelyszámlálós foglaltságérzékeléssel 

és kölcsönös függőségekkel kellett meg-

valósítani az átjárási lehetőséget.

Hosszú egyeztetéssorozattal sikerült vég-

legesíteni a telepítendő szerelvényeket, a 

kialakítandó függőségeket. Ennek ered-

ményeképpen a két azonos számú váltó 

közül az egyik új azonosítót kapott, így 

egyszerűbben lehetett megnevezni eze-

ket vagy hivatkozni rájuk.

A MÁV-HÉV berendezése az egyik ideig-

lenesen megépített Domino berendezés 

elbontott szerelvényeiből épül. Az építés 

a vállalkozók között is sorrendi függést és 

együttműködést követel meg: a Rákos–Gö-

döllő szakasz kivitelezője által elbontott, a 

Gödöllő–Hatvan kivitelezője által megépí-

tett berendezés a Thales által létesített biz-

tosítóberendezéssel kerül függőségbe.

A két berendezés közötti függőségek 

megtervezéséhez a Thales szakembe-

rei egy követelményspecifikációt állítot-

tak össze. Ezt a dokumentumot mindkét 

vasúttársasággal egyeztették, és meg-

szerezték a szükséges jóváhagyást. Ez a 

specifikáció volt mind a Domino, mind 

az Elektra berendezésben a függőségek 

megtervezésének alapja.
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Az Elektra berendezésben univerzális 

függőségi elemekből összeállított ki- és 

bemenetek adják, illetve értékelik ki a 

kapcsolat aktuális információit.

Alaphelyzetben mindkét állomáson egy-

egy váltó abszolút védelmet ad, és ezzel 

kizárja az esetleges megfutamodásból 

eredő veszélyeztetést. Az átjáráshoz a két 

forgalmi szolgálattevő közös ténykedése 

szükséges: a MÁV védőállású váltójának 

állításához a MÁV-HÉV szolgálattevője ad 

hozzájárulást, ezt követően tudják a vál-

tókat a kölcsönös kizárások feloldásával 

az egymás felé vezető irányba állítani.

A kialakított függőségeket az Elektra la-

bortesztje során lehetett vizsgálni, a 

helyszínen a ki- és bemenetek művi úton 

kialakított alapállásával a „mindig kizárt” 

állapot került biztosításra.

Jelen cikk megírásakor a függőségi kap-

csolat kiépítésének befejezése még nem 

történt meg.

A Lessons Learned pozitív hatásai 
A 2020. októberi üzembe helyezés után 

egy projektközi Lessons Learned (magya-

rul levont tanulságok) workshop került 

megtartásra minden érintett bevonásával. 

A workshop alkalmával feltérképezésre 

kerültek a felmerült hibák és azok gyö kér-

okai, illetve az azokat előidéző tényezők. 

Külön-külön alapos elemzésen esett át a 

belső téri, a külső téri kivitelezés, illetve 

az üzembe helyezést szorosan megelő-

ző és azon átívelő vállalkozói és üzemel-

tetői vizsgálatok. Minden érintett fél, le-

gyen szó alvállalkozóról vagy akár a MÁV 

Zrt. munkatársairól, közreműködően és 

nyitott hozzáállással fogadták a mind-

annyiunk munkavégzését megkönnyítő 

elemzéseket és a javasolt intézkedéseket. 

A workshopba fektetett energia meghoz-

ta gyümölcsét a Rákos–Isaszeg vonalsza-

kasz kéthetes üzembe helyezése során, 

ahol már a projekt külső és belső érin-

tettjei az eléjük gördülő akadályokat ösz-

szeszokott csapatként kezelték. Ennek az 

lett az eredménye, hogy nyugodt, előre 

tervezett körülmények között sikeresen 

ment üzembe a Thales 57. és 58. magyar-

országi Elektra típusú új, elektronikus ál-

lomási biztosítóberendezése. 

A koronavírus-járvány (Covid–19) 
hatásai a munkafolyamatokra
Nem elhanyagolható tényező, hogy a ko-

ronavírus-járvány erősen megnehezítette 

a projekt lebonyolítását. Ahogyan az egész 

világ, úgy a projekt személyzete is rá volt 

kényszerítve egy szokatlan, tőlük idegen 

munkavégzésre. Az otthonról dolgozó iro-

dai munkatársak és a helyszínen dolgozó 

szakemberek közös erővel birkóztak meg a 

projekt kihívásai mellett a pandémiás hely-

zettel is. A legmagasabb szintű óvintéz-

kedések mellett folytak a helyszíni mun-

kálatok. Büszkén kijelenthető, hogy nem 

történt igazolt fertőzés a munkatársak kö-

zött, amely – ha a kulcsszemélyzetet érin-

ti – könnyen a projekt vesztét is okozhatta 

volna. Erre a helyzetre társaságunk tartalék 

csapattal készült, melyet a jelen folyama-

tot két héttel megelőző, Püspökladány–

Ebes projekt üzembe helyezésén részt ve-

vők alkottak. 

Az üzembe helyezések során napi szinten 

történt a közreműködők gyorstesztelése, 

aminek következtében azonnal megál-

lapítható volt egy munkatárs fertőzött-

sége. A nemzetközi beszerzési láncban 

keletkezett elakadásokat munkaerő-át-

csoportosítással sikeresen tudtuk kezelni.

Három legjelentősebb alvállalkozónk 

(Axon 6M Kft., PowerQattro Zrt., R-Kord 

Kft.) a következő oldalakon külön cikkek-

ben számol be az általuk elvégzett fel-

adatokról.

A cikkben említett berendezésekről to-

vábbi információ az alábbi QR-kódok be-

olvasásával érhető el.

Boros Bálint, Csuti Péter Rudolf,

Edelmayer Róbert

Gödöllő éjszaka

Pécel vasútállomás

KIVITELEZŐ: THALES AUSTRIA GMBH ÉS THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS KFT.
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Az AXON 6M Kft. 1997-ben alakult automa-

tikai mérnökök szerencsés összetalálkozá-

sával, abból a célból, hogy a vasúti biztosí-

tóberendezések korszerűsödése kapcsán 

előálló – az elektronikus biztosítóberen-

dezések és a MÁV valósága közötti – illesz-

tési rés egyes feladatait megbízás esetén 

megoldja. A feladatok azóta is sorakoznak, 

s ezek kiterjednek többek között a terve-

zésre, konstrukciók fejlesztésére, az ehhez 

szükséges programok megtervezésére, fo-

lyamatok szimulálására, tesztelési számí-

tógépes környezet előállítására, gyártási 

részfeladatok megoldására, installációs fel-

adatok megszervezésére, valamint üzem-

behelyezési feladatok kiszolgálására.

A Rákos–Hatvan projektben több részfel-

adatra kaptunk megbízást a Thales RSS 

Kft.-től. Elsődlegesen a vonal biztosító-

berendezéseit vezérlő Elektra rendsze-

rekhez kapcsolódó illesztőberendezések 

kiviteli szintű megtervezésére, majd az 

A Rákos–Hatvan vonal biztosítóberendezési illesztőrendszereinek 
megvalósítása és szimulációs vizsgálatok készítése 

illesztések helyszíni részének megvalósí-

tására. Külön feladatrész volt az állomá-

sok üzembe helyezését megelőző vizs-

gálatok kiszolgálását végző valóságos 

környezetet szimuláló berendezés meg-

valósítása. További feladat volt a Scheidt 

& Bachmann típusú vonali sorompókhoz 

az útátjáró berendezés és a térközberen-

dezés közötti függőségi rendszert meg-

valósító berendezések megtervezése, 

gyártása és kivitelezése. Ugyanezektől a 

sorompóktól a vágányzári üzemmód visz-

szajelentéseket szintén az általunk terve-

zett és kivitelezett Phoenix Multiplexer 

alapú adatgyűjtők oldják meg.

Az engedélyezési tervek készítésében az 

Uvaterv-Utiber konzorcium megbízásából 

forgalmi zavarhelyzetekre is kiterjedő, állo-

mási technológiát is magába foglaló forgal-

mi szimulációt, valamint a normál és szük-

ségüzemi táplálási helyzetekre erősáramú 

szimulációs vizsgálatot végeztünk.

Kapcsolat: info@axon-6m.hu
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Az elmúlt két évben a MÁV Zrt. 80a jelű, 

Rákos−Hatvan vasútvonalának teljes fel-

újítása a PowerQuattro Zrt. életében is 

jelentős hangsúlyt kapott. A projekt ke-

retein belül − a Thales RSS Kft. alvállal-

kozójaként − a különféle biztosítóberen-

dezési és távközlési célú szünetmentes 

áramellátó berendezések fejlesztésén és 

gyártásán túlmenően a biztosítóberen-

dezési illesztési szakterületeken is fel-

adatokat kaptunk.

Jelen cikkünkben röviden bemutatjuk a 

felújításhoz kapcsolódó különféle terve-

zési és gyártási feladatainkat.  

MPQ típusú, biztosítóberendezési 
célú szünetmentes áramellátó 
rendszerek
A vasútvonalon hat helyszínen került sor 

a régi biztosítóberendezés új, Elektra tí-

pusú elektronikus biztosítóberendezés-

sel történő kiváltására, amelyhez kap-

csolódóan különféle, 336 V-os névleges 

akkumulátorfeszültségű, MPQ típusú, 

biztosítóberendezési célú szünetmentes 

áramellátó rendszert terveztünk és gyár-

tottunk. Ezek a berendezések a különfé-

le névleges teljesítményű, váltakozó és 

egyenfeszültséget igénylő − biztosítóbe-

rendezési célú − fogyasztók szünetmen-

tes áramellátását biztosítják.

MPQ típusú szünetmentes áramellátó 

rendszereket a következő helyszíneken te-

lepítettünk és helyeztünk üzembe: Rákos-

liget megállóhely, Pécel állomás, Isaszeg 

állomás, Gödöllő állomás, Babatpuszta 

forgalmi kitérő, Aszód állomás.

Az MPQ típusú szünetmentes áramel-

látó rendszereket a helyi igényeknek 

megfelelően különféle kiegészítő egy-

ségekkel szállítottuk, pl. földzárlatfi-

gyelő egység, időzítő óra, állomási és 

vonali biztonsági ütemadók, elektroni-

kus vevők. Emellett a különféle térközi 

berendezések működtetéséhez szüksé-

ges kiegészítéseket, pl. elektronikus ve-

vőket, akkumulátortöltőket, invertere-

ket is cégünk szállította.

FUPQ típusú, távközlési célú szü-
netmentes áramellátó rendszerek
A vasútvonalon lévő állomásokra és meg-

állóhelyekre különféle, FUPQ és FUHPQ 

típusú, távközlési célú szünetmentes 

áramellátó rendszereket fejlesztettünk és 

gyártottunk. Ezek a berendezések a kü-

lönféle névleges teljesítményű váltakozó 

és egyenfeszültséget igénylő − távközlési 

célú − fogyasztók szünetmentes áramel-

látását biztosítják.

FUPQ és FUHPQ típusú szünetmentes 

áramellátó rendszereket az alábbi hely-

színeken telepítettünk és helyeztünk 

üzembe:

• Vonali megállóhelyek: Akadémiaújte-

lep, Rákosliget, Rákoscsaba-Újtelep, 

Rákoscsaba, Gödöllő-Állami telepek, 

Máriabesnyő, Bag, Hévízgyörk, Galga-

hévíz, Tura.

• Vasútállomások: Pécel, Isaszeg, Gödöl-

lő, Aszód.

• Távközlési központok: Budapest, Kere-

pesi úti üzemirányítási központ és Hat-

van, Majtényi úti távközlési központ.

RPQ-E típusú, biztosítóberendezé-
si illesztőrendszerek
A PowerQuattro Zrt. a Thales RSS Kft. 

megbízásából az AXON 6M Kft. által ké-

szített tervek alapján vállalta a vasútvo-

nalon alkalmazásra kerülő Elektra típu-

sú biztosítóberendezések illesztésének 

gyártását és telepítését. Ilyen, RPQ-E 

típusú biztosítóberendezési illesztő-

rendszereket cégünk meghatározott 

ütemterv szerint az alábbi helyszíneken 

telepített:

• Rákosliget forgalmi kitérő, Pécel állo-

más, Gödöllő állomás, Isaszeg állomás, 

Babatpuszta forgalmi kitérő, Aszód ál-

lomás (kép).

A berendezések üzembe helyezését az 

AXON 6M Kft. végezte el a telepítéseket 

követően.

Napjainkra az összes MPQ és FUPQ típusú 

szünetmentes áramellátó rendszer, vala-

mint az összes RPQ-E típusú biztosítóbe-

rendezési illesztőrendszer üzembe he-

lyezése megtörtént.

Célunk az, hogy a szállított berendezése-

ink hosszú távon biztosítsák a felújított 

vasútvonalon történő vasúti közlekedés 

biztonságát. Szűcs Attila

Szünetmentes áramellátó és biztosítóberendezési 
illesztőrendszerek a Rákos–Hatvan vasútvonalon

Szűcs Attila
fejlesztőmérnök

PowerQuattro Zrt.

pqinfo@powerquattro.hu

Az Aszód állomáson üzemelő RPQ-E típusú, két 

szekrényből álló biztosítóberendezési 

illesztőrendszer
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A Rákos–Hatvan vonalszakasz biztosító-

berendezési, távközlési és ETCS 2 kivitele-

zési munkái tárgyú projekt keretén be-

lül a Thales RSS Kft. alvállalkozójaként az 

R-KORD Kft. végezte az építőipari kivite-

lezési tevékenységet Rákos, Pécel, Isaszeg, 

Gödöllő és Aszód állomásokon, Babat-

puszta forgalmi kitérőn, Rákos (kiz.)–Rá-

kosliget forgalmi kitérő–Pécel (kiz), Pé-

cel (kiz.)–Isaszeg (kiz.) vonalszakaszokon, 

valamint a Gödöllő (kiz.)–Babatpusz-

ta forgalmi kitérő–Aszód (kiz.) és Aszód 

(kiz.)–Hatvan (kiz) vonalszakaszokon az 

elektronikus biztosítóberendezés kialakí-

tásához szükséges külsőtéri munkák tekin-

tetében a TED 2017/S 143-293602 számú 

közbeszerzéshez tartozó építési-műszaki 

dokumentációnak megfelelően. 

Az elmúlt időszak meghatározó volt ha-

zánk életében a vasúti beruházások te-

kintetében. Több magyarországi vasút-

vonal is megújult, illetve villamosításra 

került. A MÁV miskolci vasútvonalának 

elővárosi szakaszán, Rákos és Hatvan ál-

lomások között, mintegy 53 km-en teljes 

körű felújítás történt az elmúlt három év-

ben, több egymással párhuzamosan futó 

projekt keretében. A fejlesztés egyik ele-

me a biztosítóberendezések cseréje volt.

A Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vonalszakasz 

normál nyomtávú, kétvágányú, 25 kV 50 

Hz-cel villamosított magyarországi vasúti 

fővonal, a MÁV 80a számú vonala. A vona-

lon előirányzott pályasebesség: Rákos és 

Aszód között 120 km/h, Aszód és Hatvan 

között 160 km/h, beépítettség és egyéb 

akadályok miatt helyenként 100 km/h. 

A projektet megelőzően az állomások Do-

mino 55 típusú (Pécel állomáson), Domi-

no 70 típusú (Hatvan állomáson), illetve 

Integra típusú (Isaszeg, Gödöllő, Aszód és 

Tura állomásokon) egyközpontos jelfogó-

függéses berendezésekkel voltak ellátva, 

a vonalon automata vonali térközbiztosító 

berendezések üzemeltek. A berendezések 

mindegyike cserére érett, a helyi és vonali 

kábelekkel együtt.

A felújítást követően Rákosliget forgalmi 

kitérőn (Pécel állomás részeként), Pécel, 

Isaszeg állomásokon, Gödöllő állomáson, 

Babatpuszta forgalmi kitérőn (Gödöllő ál-

lomás részeként), valamint Aszód állomá-

son elektronikus tolatóvágányutas bizto-

sítóberendezések létesültek. 

Az R-KORD Kft. nemcsak az állomások 

vágányzár alatti és fáziskövetési átépíté-

sében, hanem az új elektronikus biztosí-

tóberendezés kiépítésében is részt vett 

valamennyi biztosítóberendezési külsőtéri 

berendezés telepítésének, üzembe helye-

zésének felelőseként, sőt egyes állomáso-

kon az új elektronikus biztosítóberende-

zés installálását is az R-KORD Kft. végezte. 

A Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) vonalszaka-

szon a pályaépítő vállalkozók projektjé-

ben az R-KORD Kft. végezte a szükséges 

ideiglenes biztosítóberendezések telepí-

tését, élesztését, üzembe helyezését, me-

lyek az építés ideje alatt tengelyszámlá-

lós foglaltságérzékeléssel üzemeltek.

A pályaépítés során az R-KORD Kft. biz-

tosította a pályaépítési munkák során 

érintett kábelek védelembe helyezését 

az állomásokon és a csatlakozó vonalsza-

kaszokon egyaránt. Ugyancsak az egyes 

pályaépítési fázisok alatt épültek meg a 

szükséges jelzőalapok, illetve a pálya mel-

Külsőtéri munkák az elektronikus biztosítóberendezés kialakításához

Vonat érkezik Rákosligetre

Kijárati jelzők Pécel állomáson

Elektronikus biztosítóberendezés belsőtéri 

kialakítása az R-KORD Kft. vállalásában
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letti biztosítóberendezési (sorompó- és 

térköz-) szekrények elhelyezéséhez szük-

séges földművek. A nyíltvonali térközbiz-

tosító berendezéseknek a pályamunkákat 

követően átalakított állapot szerint kellett 

működniük. A helyi és vonali kábelek is cé-

günk kivitelezésében készültek. 

Az elvégzendő feladat komplexitását az 

adta, hogy a munkaterületen az üteme-

zés szerint adott időre kellett elkészíteni 

egyes kábelezési, jelzőállítási munkákat 

az egyes pályázatoknak és a munkafázi-

sok egymásra épülésének megfelelően, 

ezért a munkaterületen a pályás projek-

tet és a biztosítóberendezések kiépítését 

érintően is összehangolt munkát kellett 

végezni. Az átépítés során a vasúti pálya 

Kucsera Ádám
biztosítóberendezésidivízió-

vezető 

R-KORD Kft.

kucsera.adam@r-kord.hu

több helyen új nyomvonalra került, ezért 

a korábbi szelvényezés is megváltozott.

A biztosítóberendezési munkák végre-

hajtása, a berendezési szerelvények tele-

pítése, elhelyezése és szerelése, üzembe 

helyezése a vasúti üzemvitelt közvetle-

nül érintette. Egyes átépítésre kerülő vo-

nalszakaszon a biztosítóberendezési és 

kábelezési munkákat, az üzembe helye-

zést úgy kellett elvégezni, hogy a vasúti 

üzemvitel folyamatosan fenntartható le-

gyen, és üzemzavart ne okozzon. 

Új önműködő vonali térközbiztosító be-

rendezéseket és automata sorompóbe-

rendezéseket kellett létesíteni. Az új vo-

nali biztosítóberendezés kiépítése miatt a 

pálya vonatkozásában is változás történt, 

ugyanis a foglaltságérzékelést tengely-

számlálók biztosítják. A tervezett biztosí-

tóberendezéseknek biztosítani kell az EVM 

120 mozdonyfedélzeti berendezéshez 

szükséges 75 Hz-es jelfeladást, emiatt a 

jelzőknél továbbra is maradtak a szigetelt 

illesztések. A biztosítóberendezések tele-

pítését követően a következő időszakban 

az ETCS L2 rendszer is kiépül.

Kucsera Ádám

Térközjelző Térközi biztosítóberendezés

Vonali sorompó Rákosliget forgalmi kitérő és 

Pécel állomás között

Az R-KORD Kft. jelenlegi fő tevékenysége 

a vasútépítéssel összefüggő biztosító- és 

távközlő berendezések, valamint vasúti 

felsővezeték építése, karbantartása, ter-

vezése, engedélyeztetése. Cégünk 1997-

ben néhány főt foglalkoztató kisvállalko-

zásként alakult. Fő tevékenysége akkor 

még a vasúti biztosítóberendezések ter-

vezési, átalakítási és építési munkáinak 

kivitelezésére korlátozódott. A megren-

delések, illetve az árbevétel folyamatos 

növekedésének köszönhetően a cég 

néhány év alatt közel kétszáz főt foglal-

koztató középvállalattá fejlődött. De a 

fejlődés nemcsak az alkalmazottak  

létszámának növekedését jelentette, 

hanem a tevékenységek bővülését, vala-

mint az ehhez szükséges eszközpark és 

infrastruktúra megteremtését is. Modern 

irodaház, jól felszerelt műhelyek, tágas 

telephely, minden tevékenységet támo-

gató, korszerű géppark szolgálja a haté-

kony és minőségi munkavégzést. Az 

R-KORD Kft. munkatársai jelentős szak-

mai tapasztalattal rendelkeznek az állo-

mási és vonali biztosítóberendezések ter-

vezésében és kivitelezésében. Cégünk a 

Scheidt & Bachmann elektronikus útátjá-

ró-fedező berendezések és a Frauscher 

tengelyszámláló rendszerek kizárólagos 

magyarországi forgalmazója.
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Az ERTMS, azaz az egységes európai vasúti 

közlekedésirányítási rendszer részeként a 

GSM-R egyik legfontosabb célja az ETCS 

L2 rendszer kommunikációs igényeinek ki-

szolgálása és az interoperabilitás biztosítá-

sával az országhatárokon való könnyebb 

átjárhatóság elérhetővé tétele – vagyis 

a beszédre alkalmas GSM-R mozdonyrá-

dióval, valamint az ETCS L2 adatrádióval 

felszerelt járművek szabad mozgásának 

biztosítása. Ennek érdekében az európai 

egységes vasúti rádiórendszer bevezeté-

sére az európai vasúttársaságok (köztük a 

MÁV) már az ezredfordulón elkötelezték 

magukat az ún. Memorandum of Unders-

tanding dokumentum aláírásával. Hosszas 

előkészítési folyamat végén, a kormány-

zati stratégiai dokumentumokat (pl. az 

Országos Közlekedéspolitikai Koncepció, 

Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 

2008–2020) figyelembe véve az a döntés 

született, hogy a vasúti nemzetközi korri-

dorokon, a hazai törzshálózaton és a fon-

tosabb elővárosi szakaszokon a GSM-R 

rendszer kiépítése a vasútvonal-rehabilitá-

ciós projektekkel összhangban és azokhoz 

illeszkedve, de önálló projektben valósul 

meg, ezzel is biztosítva a lehető legho-

mogénebb – ezáltal hatékonyabban üze-

meltethető – hálózat létrejöttét. A projekt 

megvalósítása végül az EU támogatási cik-

lusokhoz igazodva két ütemre szakaszolva 

történik (1. ábra).

A megvalósult GSM-R I. ütem rövid 
ismertetése
Az első ütemben mintegy 935 km-en a 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál-

tató Zrt. által megkötött szerződések alap-

ján a Kapsch CarrierCom AG és az MVM 

Ovit Országos Villamostávvezeték Zrt. 

(MVM Ovit) által alkotott konzorcium va-

lósította meg a GSM-R rádiórendszert és 

szállította a működéséhez szükséges vala-

mennyi rendszerelemet:

- 1300 km nyomvonalon hírközlési al-

építmény-hálózat 6 db LPE 40-es védő-

csővel és megszakító létesítményekkel,

- 2 db 96 szálas Fve 8x12 BR SM LWP op-

tikai kábel,

- 122 db bázisállomás,

- korszerű, nagy sávszélességű IP/MPLS 

átviteltechnika,

- két redundáns diszpécser-kapcsoló-

központ, illetve a kapcsolódó irányítói 

és állomási diszpécserterminálok a for-

galmi és járműirányítók, forgalmi szol-

gálattevők, illetve felsővezetéki szak-

szolgálat részére,

- 2015. év végére a projekt legfontosabb 

részeként két földrajzi helyen, egymás 

tartalékjaként működő (georedun-

dáns) kapcsolóközponti környezet Bu-

dapesten és Székesfehérváron,

- vagyonvédelmi és beléptetőrendszer,

- szünetmentes áramellátó berendezé-

sek akkumulátoros alátámasztással,

- 100 db Funkwerk MESA26 típusú két-

normás (GSM-R / UIC 450) mozdonyrá-

dió és 600 db Sierra Wireless (Sagem-

Com) mobiltelefon,

- üzemeltetést és karbantartást támoga-

tó OSS rendszer, illetve valamennyi ak-

tív rendszerelemet felügyelő hálózat-

felügyeleti központ (NOC).

Annak ellenére, hogy már 2014. október 

20-án 11:53-kor sikeresen lezajlott az el-

ső GSM-R-hívás a székesfehérvári köz-

pontban, többévnyi tesztelés és vizs-

gálatok hosszú sora kellett hozzá, hogy 

valamennyi szabványos rendszerelem 

megfelelő együttműködésével egy olyan 

komplex, működőképes rendszert alkot-

hasson a rendszerintegrátor, amely figye-

lembe veszi a magyar vasúti igényeket is.

A megépült hálózat valamennyi vonalsza-

kasza 2018. év végére megkapta a KTI Köz-

lekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., 

a TÜV Rheinland–KTI Műszaki Ellenőrző és 

Szolgáltató Kft., valamint a RINA Services 

S.p.A. által alkotott konzorciumtól mint Be-

jelentett Szervezettől (Notifed Body, NoBo) 

az európai irányelveknek való megfelelősé-

gi nyilatkozatot (EK tanúsítás). A kettős le-

fedettséggel kiépült szakaszok teljesítik az 

ERTMS ETCS L2 járműfedélzeti berendezése 

számára szükséges rendkívül magas rendel-

kezésre állási és lefedettségi feltételeket is.

A GSM-R első ütemének kivitelezése 2020. 

február 28-án lezárult, a GSM-R kommu-

GSM-R rendszer kiépítése a Rákos–Hatvan vasútvonalon

Tovább bővül a digitális rádiórendszer

1. ábra: A GSM-R projektben érintett vasútvonalak
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nikációs rendszer hivatalosan is üzembe 

lett helyezve Magyarországon, és a MÁV 

Zrt. mint bejegyzett távközlési szolgáltató 

2020. augusztus 1-jén elindította a GSM-R 

mobilkommunikációs szolgáltatást.

A korábbi analóg rádiórendszerekhez ké-

pest óriási előrelépés, hogy megvalósult 

az európai országok GSM-R hálózatainak 

összekapcsolódásával a GSM-R roaming, 

amely a nemzeti hálózatok közvetlen ösz-

szekapcsolásán alapul oly módon, hogy 

minden ország a szomszédait közvetlenül 

is elérheti, illetve a három központi csomó-

ponton (HUD) keresztül (Frankfurt, Zürich 

és Basel) kerülőirányok, illetve távolabbi 

országok elérése is lehetséges. A kétoldalú 

megállapodások alapján már jelenleg is el-

érhető a roaming Ausztria, Szlovákia, a Cseh 

Köztársaság, Szlovénia, illetve Németország 

GSM-R hálózatain, illetve az adott ország 

GSM-R szolgáltatója (jellemzően a nemzeti 

vasúti pályaműködtető társaságok) által ki-

bocsátott SIM kártyával felszerelt mozdony-

rádió vagy mobiltelefon is használhatja a 

magyar digitális vasúti rádióhálózatot.

Jelenleg a MÁV Zrt. által aktivált SIM-kár-

tyák száma mozdonyrádiók részére 1200 

db, ETCS L2 adatrádiók részére 620 db, 

ezenfelül mintegy 100 db GSM-R mobil-

telefon használhatja a hálózatot (1. kép).

A kivitelezés alatt álló GSM-R II. 
ütem rövid ismertetése
A második ütemben, várhatóan 2023 vé-

gére további 2250 km-en válik elérhetővé 

a GSM-R szolgáltatás. A GSM-RI konzorci-

umnak (R-Kord Kft. és iCell Mobilsoft Zrt.) 

mint fővállalkozónak a projekt során az 

alábbi részfeladatokat kell elvégeznie:

- mintegy 2500 km hosszan nagy szálka-

pacitású optikai kábelhálózat építése,

- közel 300 db S20 típusú Frequentis disz-

pécserterminállal bővítik és up grade-

elik a GSM-R hálózathoz kapcsolódó 

diszpécserközpontot,

- kb. 275 helyszínen Nokia technológiával 

új bázisállomások és tornyok épülnek,

- 201 db mozdonyrádió beépítésére ke-

rül sor, elsősorban a MÁV Zrt. és a GYSEV 

Zrt. vasúti pályaműködtetést támogató 

vasúti járműveire (pályafenntartási és 

felsővezeték-szerelő járművek), illetve a 

MÁV Start Zrt. vontató járműveibe,

- az üzemeltetést és karbantartást támo-

gató új OSS rendszereket terveznek és 

kiviteleznek,

- hierarchikus struktúrájú, nagy sávszéles-

ségű IP/MPLS átviteltechnikai hálózatot 

létesítenek DWDM rendszerrel kiegé-

szülve (nagyságrendileg kb. 800 db átvi-

teltechnikai eszköz).

A Rákos–Hatvan vonalszakaszon 
megvalósuló rendszerelemek
A GSM-R II. ütem nagyon előrehaladott ál-

lapotú, elsők között átadásra kerülő egyik 

rendszerszakasza várhatóan az M080a né-

ven futó Rákos–Hatvan közötti vonalsza-

kasz lesz. Itt a NIF Zrt.-nek a közbeszerzési 

eljárások során különös tekintettel kellett 

lennie a vasútvonal-rehabilitációs pro-

jekt és a GSM-R projekt összehangolására 

időben és műszaki tartalomban egyaránt, 

hogy a két egymásra épülő projektben az 

ütemterv szerint megvalósuló rendszer-

elemek a megfelelő helyen és időben ren-

delkezésre álljanak.

De most vegyük sorra részleteiben is a 

vonalszakaszon a GSM-R II. projektben 

megvalósuló rendszerelemeket!

Fényvezetőszálas kábelhálózat

A 80. sz. vasútvonal Rákos–Hatvan vonal-

szakasza megújult. A rehabilitáció, illetve 

helyenként nyomvonal-korrekció során 

új vasúti pálya, valamint a biztosítóbe-

rendezési és távközlési fémerű vonalká-

belekkel együtt új távközlési alépítmény 

került kiépítésre. A vasút átépítése során 

a teljes vonalszakaszon a GSM-R rend-

szer számára 4 db LPE40-es védőcső, míg 

a MÁV technológiai optikai hálózat szá-

mára 2 db LPE40-es védőcső került el-

helyezésre, illetve kiépítésre került egy 

KPE110-es csövekből álló fésűs új alépít-

mény-hálózat is.

A tervezés a Thales Rail Signalling Solu-

tions Kft. által megépített nyomvonal-

ra vonatkozóan átadott geodéziai be-

1. kép: MÁV GSM-R SIM-kártya Fotó: Pete Gábor
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mérésére és kivitelezési terveire készült.  

A tervezési irányelvek alapján a jelen vo-

nalszakaszon két darab Fve 8x12 BR SM 

LWP kábel került behúzásra. Az első kábel 

az úgynevezett hozzáférési kábel lesz, 

melyből a GSM-R rendszer minden szük-

séges pontja bekötésre került, míg a má-

sodik kábel az úgynevezett aggregáci-

ós kábel, ami a kezdő- és végpont közötti 

megszakítás nélküli kapcsolatot biztosít-

ja. A meglévő védőcsövekből 2 cső üzemi 

és 2 cső tartalék szerepet tölt be.

A vasútátépítés projekt keretein belül fel-

újításra kerültek az állomások és a táv-

közlési szerelvényszobák is. Rákos, Pécel, 

Isaszeg, Gödöllő, Aszód, Hatvan rende-

ző, Hatvan X. őrhely, Hatvan szerelvény-

szobákban optikai rendezőkön a kiviteli 

terveknek megfelelő mennyiségű optikai 

szál került végződtetésre.

Átviteltechnika

A szakasz adatátviteli hálózata az aláb-

bi helyszíneket foglalja magában, mely 

helyszíneken infrastruktúra beltéri kivite-

lezések is történnek:

- Budapest Horog utca aggregációs hely-

szín középszintű szerelvényszobában,

- Nyugati pályaudvar, Aszód, Hatvan agg-

regációs helyszín alapszintű szerelvény-

szobában,

- Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Hatvan rendező 

pályaudvar egyéb szintű szerelvényszo-

bában,

- Pécel, Pécel-kelet, Isaszeg-dél, Gödöllő, 

Máriabesnyő, Kisbag, Bag, Galgahévíz, 

Hatvan, Hatvan VVF BTS helyszínek kül-

téri kabinetben,

- Hort-Csány, Vámosgyörk, Ludas, Ecser 

és Gyömrő kitekintő helyszínek.

Az állomásokon Nokia 7705 SAR-18, 7705 

SAR-8 és 7705 SAR-A routerek, a BTS hely-

színeken Nokia 7210 SAS-K típusú switch-

ek kerülnek telepítésre, a redundancia 

biztosítása miatt két szomszédos állo-

másra csatlakoztatva.

A szakasz összes helyszínére vonatkozó-

an biztosított az adatátviteli útvonal re-

dundancia oly módon, hogy a Horog 

utcai és Aszód közötti helyszíneken az el-

sődleges útvonal a Horog utcai aggregá-

ciós router felé mutat, a másodlagos út-

vonal az aszódi aggregációs router felé.  

Az Aszód és Hatvan közötti helyszíneken az 

elsődleges útvonal az aszódi aggregációs 

router felé mutat, a másodlagos útvonal 

a hatvani aggregációs router felé. A sza-

kasz végén a hatvani aggregációs router 

10 Gbps sebességű optikai gerinckapcso-

lattal csatlakozik Aszód felé, valamint má-

sodlagos útvonalként 10 Gbps sebességű 

optikai kapcsolattal Füzesabony aggre-

gációs router felé (2. ábra).

Bázisállomás alrendszer, rádiós infra-

struktúra

Az irányító személyzet és a járműveze-

tők közötti kommunikációhoz és az ETCS 

L2 vonatbefolyásoló rendszer kiszol-

gálásához nagy megbízhatóságú, két-

rétegű GSM-R rádiós lefedettség kerül 

kiépítésre a vonalszakaszon. Az egyes 

rádiós rétegek önálló bázisállomással és 

antennarendszerrel rendelkeznek a ma-

gas rendelkezésre állás biztosításához.  

A vonal lefedettségét Rákos és Rákoscsa-

ba között a GSM-R I. ütemben kiépített 

GSM-R rádiórendszer már biztosítja, így 

az újonnan tervezett GSM-R II. ütemben 

kiépített további 9 db Nokia gyártmányú 

bázisállomás ezt a lefedettséget terjeszti 

ki Hatvan állomásig, 42 és 36 méter ma-

gas tornyokat alkalmazva.

Diszpécserrendszer, új terminálok

Az irányító személyzet részére érintőki-

jelzős Frequentis Dicora S20 GSM-R disz-

pécserterminálok kerülnek telepítésre, 

melyek IP kapcsolattal a redundáns disz-

pécser-kapcsolóközpontokon keresztül 

kapcsolódnak a GSM-R hálózathoz. A ter-

minálok a következő kommunikációs mó-

dokat biztosítják a felhasználók számára:

- vasúti vészhívás,

- prioritáskezelés, elsőbbségi hívás,

- vonali rádió funkció,

- funkcionális számozás (jármű hívása vo-

natszám vagy járműazonosító alapján),

- mozdonyvezető rövidkódos gyorshí-

vása a forgalmi vonalirányító, forgalmi 

szolgálattevő, FET irányító és további 

konfigurálható irányító személyzet felé,

- több résztvevős csoporthívás meghatá-

rozott körzetekben,

- normál beszédszolgáltatások, pont-

pont hívás, konferenciahívás,

- távbemondás a támogatott járművek 

utastájékoztató rendszerére.

Összegzés
Az üzemeltetői oldalról meggyőződé-

sünk, hogy a vasútvonal átépítése során és 

a GSM-R II. projektben együttesen olyan 

korszerű, hatékonyan üzemeltethető táv-

közlési rendszerek és alapinfrastruktúra 

létesültek, amelyek egyrészt biztosítják a 

vasútvonalon felmerülő valamennyi be-

széd- és adatkommunikációs igény kiszol-

gálását, másrészt pedig megalapozzák a 

további technológiai fejlesztéseket az álta-

lános vasúti infrastruktúra területén is.

Süli László 

GSM-R- és hálózatüzemeltetési 

osztályvezető, MÁV Zrt.

Pete Gábor 

kiemelt szakértő, MÁV Zrt.

2. ábra: Átviteltechnikai hálózat elve 

a BTS és a szerelvényszobák között



A siker csak együttműködésből születhet. 
Évente több mint 10 000 projekt megvalósításával 
a STRABAG SE az egyik legkiemelkedőbb 
vezető technológiai konszern Európa szerte az 
építőipari szolgáltatások terén. Kínálatunk lefedi 
az építőipari értékteremtés minden szegmensét, 
melyet 75 000 munkatársnőnk és munkatársunk 
elkötelezettsége és szakmai felkészültsége tesz 
lehetővé, akik egy nagy csapatként a határidők 
és minőségi elvárások pontos betartása, 
továbbá a legjobb ár mellett komplex építési 
projektet valósítanak meg. Hiszünk a csapat 
erejében és abban, hogy pontosan ez az, ami 
megkülönböztet minket a megrendelőink 
megítélésében.
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