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Köszöntő

Kedves olvasó!
Amikor 2013-ban felvetődött egy átfo-

gó vasúti konferencia megrendezése ha-

zánkban, magam is nagy érdeklődéssel 

vártam a fejleményeket. Mivel már az el-

ső konferencia szervezőbizottságának is 

tagja lehettem, folyamatosan fi-

gyelemmel kísértem az esemé-

nyeket. Azt hiszem, az első siker a 

névválasztás volt, az InnoRail egy 

szóban fejezi ki az innováció és a 

vasút iránti elkötelezettséget. Az 

első sikeres konferencia megszervezése 

után szinte automatikusan következett az 

újabb lépés, az INNORAIL magazin meg-

jelentetése, mely szakmai folyóiratként 

két konferencia között nyújt lehetőséget 

a magyar és nemzetközi vasutak életé-

nek, eseményeinek, új technológiáinak 

megismerésére. Az eddig megjelent szá-

mok bizonyították, hogy egy ilyen típusú 

kiadványra nagy szüksége van a magyar 

vasúti szakembereknek.

A mostani szám ismét egy sikeres konfe-

rencia megrendezését követi, egyben le-

hetőséget teremt egy rövid számvetésre. 

A 2. InnoRail konferencián 2015. október 

14–16. között 423 regisztrált résztvevőt kö-

szönthettünk Budapesten, akik 29 ország-

ból érkeztek, Norvégiától Litvánián, Dél-

Koreán át Ausztráliáig. A három nap alatt 

89 prezentációra került sor, 41 magyar és 

60 külföldi előadó tolmácsolásában. Kiállí-

tói standon 33 cég mutatkozott be, ebből 

14 külföldi. Az eddigi visszajelzések alap-

ján a rendezvény értékesnek, hasznosnak 

nyilvánítható, mind az előadások száma és 

színvonala, mind a kapcsolatteremtések 

szempontjából. A helyszínt, a kiszolgálást, 

a társasági eseményeket is elismerő sza-

vakkal illették a résztvevők.

A magazinnak ebben a számában azok is 

újabb információkhoz juthatnak, akiknek 

valamilyen oknál fogva nem volt lehető-

ségük a személyes részvételre, mivel szá-

mos, a konferencián elhangzott előadás 

is megjelenik rövidített formában. 

Mielőtt jó szórakozást, kellemes olva-

sást kívánnék, tájékoztatom olvasóinkat, 

hogy a harmadik konferencia, az InnoRail 

2017 szervezése már megindult. Ahhoz, 

hogy még érdekesebb, vonzóbb konfe-

renciát szervezzünk, szükség van a kon-

ferencia résztvevőinek a véleményére, ja-

vaslataira, a magyar vasúti szakemberek 

összefogására, segítségére. Kérjük, hogy 

észrevételeikkel, ötleteikkel, kapcsolata-

ikkal segítsék további munkánkat.

Lőkös László

ügyvezető igazgató

MÁV-THERMIT Kft.

ahhoz, hogy még érdekesebb, vonzóbb konferenciát szer-

vezzünk, szükség van a konferencia résztvevőinek a véle-

ményére, javaslataira, a magyar vasúti szakemberek össze-

fogására, segítségére.
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hazai híreK

A 2011-től öt évig hatályos pályaműködte-

tési szerződések lejártát követően, 2016-

tól már tíz évre bízta meg a kormány a 

MÁV Zrt.-t és a GYSEV Zrt.-t a vasúti pá-

lyahálózataik működtetésével, üzemelte-

tésével. A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 

MÁV és a GYSEV által aláírt új szerződések 

a kormányzati szándékokkal összhangban 

tervezhetővé teszik a két vasúttársaság fi-

nanszírozását, rendelkeznek a vagyonke-

zelésről, lehetőséget adnak a költségha-

tékonysági ösztönzők elszámolására, és új 

alapokra helyezett környezetvédelmi fel-

tételrendszert is tartalmaznak. Az új meg-

állapodásoknak köszönhetően tovább ja-

vulhat a vasúti szolgáltatások minősége.

Tíz évre szóló pályaműködtetési szerződéseket írt alá a MÁv és a GYsev

A szerződést a MÁV Zrt. már mint füg-

getlen pályahálózat-működtető alkal-

mazza 2016. január 1-jétől, miután a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Igaz-

gatási Osztálya mint vasúti igazgatási 

szerv helyt adott a MÁV független pálya-

működtetői státusz megállapítására vo-

natkozó kérelmének.

4 2015/4

2016 első felében történhet meg. A 2015. 

december 13-án hatályba lépett menet-

rendváltástól már az új jegyértékesítési 

rendszer fedélzeti eszközeit használják 

a MÁV-Start jegyvizsgálói a Budapest–

Győr–Hegyeshalom-vasútvonalon is. 

Ezek már alkalmasak például az osztrák 

vasúttársaságnál (ÖBB) megvásárolt, ott-

hon nyomtatható jegyek leolvasására és 

ellenőrzésére is.

Olyan új és rugalmas jegyér-

tékesítési rendszer beveze-

tésén dolgozik a MÁV-Start, 

amely a legmodernebb fize-

tési módokat is támogatja, s 

amelynek révén a bérlet- és 

jegyvásárlás, továbbá a jegy-

ellenőrzés is hatékonyabbá, 

gyorsabbá válhat. A cél az, 

hogy az utasok akár a vas-

úti kocsik fedélzetén is fizet-

hessenek majd bankkártyá-

val (például helyjegyvásárlás 

esetén), a pénztárakban pe-

dig egyszerűsödjön a szám-

lakiadás, valamint elektronikus és akár 

otthonról is intézhető legyen a jegyvál-

tás a nemzetközi vonatokra. A jelenleg a 

Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs között 

tesztelt rendszer országos kiterjesztésé-

re azonban csak a gyakorlati tapasztala-

tok feldolgozása és elemzése után kerül-

het sor a teljes eszközpark megújításával, 

több mint 400 pénztárgép és 1620 fedél-

zeti eszköz cseréjével. Ez leghamarabb 

Új jegyértékesítési rendszer bevezetésén 

dolgozik a MÁv-start

Megvették a 

szombathelyi MÁv 

vasjárműt

Hosszú évek vitái és bonyodalmai után új 

tulajdonosa van az egykori szombathelyi 

MÁV Vasjármű Kft.-nek. A több mint száz-

éves múlttal rendelkező cég ellen tavaly 

év elején indult felszámolási eljárás, de 

annak lezárulta előtt a Mozdony és Vasúti 

Járműjavító Kft. megvásárolta a felszámo-

lás alatt álló céget. Az új cég át szándéko-

zik venni a járműjavító korábbi dolgozóit, 

elsősorban a termelésben részt vevőket. 

Jelenleg az engedélyek megszerzésén és 

a lehetséges állami támogatások felméré-

sén dolgoznak. A kft. csak a szombathelyi 

telephelyen levő vagyont vásárolta meg, 

és ezt a területet bérli. A celldömölki mű-

hely a MÁV-hoz került.
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Elkészültek a villamosítás munkálatai a 

Mosonszolnok–Csorna–Porpác-szaka-

szon, így mostantól a teljes, 16-os számú 

vasútvonalon lehetővé vált a villamos 

vontatás. A közlekedésfejlesztési beru-

házás keretében 87 kilométernyi vasút-

vonal villamosítását valósította meg a 

GYSEV Zrt. A vasútvonal felújításának és 

korszerűsítésének a fő célja volt, hogy 

elkészült a villamosítás a Mosonszolnok–Csorna–Porpác-vasútvonalon 

gyors és gazdaságos vasúti kapcsola-

tot teremtsen Közép- és Észak-Európa, 

valamint az Adria térsége között, a na-

gyobbrészt kedvező terepviszonyokkal 

rendelkező Nyugat-Magyarországon ke-

resztül. A korridor Pozsonyból indul és 

Csornát, Szombathelyet érintve halad 

tovább Zágráb, Fiume és Trieszt felé. A 

fejlesztésnek köszönhetően az érintett 

szakaszon csökkent a menetidő, a zaj- 

és légszennyezés. A villamosítás mel-

lett a vasútvonal valamennyi állomásán 

és forgalmasabb megállóhelyein 55 cm 

magas peronokat, korszerű térvilágítást 

és esőbeállókat építettek ki. Ezeknek 

a fejlesztéseknek köszönhetően nőtt a 

vonal vonzereje, ezzel is javítva a vasút 

versenyképességét a térség személy- és 

áruszállításában. A fejlesztés eredmé-

nyeként újabb szakaszon közlekedhet-

nek az új FLIRT motorvonatok, valamint 

a Szombathely–Budapest InterCity-köz-

lekedésben villamos mozdonyok vál-

tották ki a dízelvontatást a vasi megye-

székhely és Csorna között. A kivitelezési 

munkálatokat az MVM OVIT Zrt. által ve-

zetett konzorcium végezte el. Az MVM 

OVIT-nak ez az első fővállalkozóként me-

nedzselt nagyprojektje a vasútiparban. 

Azért is jelentős számukra, mert ez az el-

ső olyan projekt Magyarországon, amely 

a vasúti rendszerek közötti kölcsönös át-

járhatóság tanúsítványával rendelkezik. 

Az EU által 100%-ban támogatott közle-

kedésfejlesztési beruházás 11,8 milliárd 

forintból valósult meg.

közlekedést már szokjuk egy ideje, igaz, az 

utas nem is nagyon figyeli a fülkét, ül-e ben-

ne egyáltalán valaki. De milyen lesz majd az 

Megkapta végleges használatbavételi en-

gedélyét a 4-es metró, indulhat a valóban 

automatikus üzemmód. A vezető nélküli 

M4: a vezetők után a fülkék is búcsúznak
élet, ha vezetőfülke sem lesz a 4-es metró 

szerelvényein? Az utasforgalmi próbaüzem 

2015. december 30-án sikeresen végződött, 

vonatkísérő azonban csak szeptemberig 

tartózkodott a járműveken, a 4-es metrón 

közlekedő tizenöt négykocsis szerelvény 

azóta személyzet nélkül jár. Az illúziót min-

denképp szolgálja a vezetőfülkék megléte, 

de már nem sokáig, hamarosan elbontják 

ezeket. Az automatikus üzemmód Közép-

Európában egyedülálló, de a kontinensen 

is ritka az ilyen fejlett technikával üzemel-

tetett metróvonal. Az mindenképpen az 

utasok megnyugtatását szolgálja, hogy a 

járművek rendelkezésre állása igen magas, 

99,96 százalékos, azaz műszaki hiba csak 

elvétve fordulhat elő. Ezzel a használatba-

vételi engedéllyel végleg lezárult Budapest 

2006 óta tartó nagyberuházása.
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A Siemens nyerte el a párizsi tömegközle-

kedést üzemeltető Párizsi Közlekedési Vál-

lalat megrendelését a párizsi metró 4-es 

vonalának felszerelésére jelző- és üzemirá-

nyító rendszerekkel. A teljesen automatikus 

működés akár 20 százalékkal is növelheti 

ennek a vonalnak a kapacitását, mivel a sze-

relvények sűrűbben követhetik egymást.

a siemens szereli fel a párizsi metró 4-es vonalát a vezető 

nélküli működéshez szükséges berendezésekkel

A tizenkét kilométer hosszú 4-es vo-

nal korszerűsítéséhez a Siemens a 

Trainguard MT elnevezésű, automatikus 

vonatbefolyásoló rendszert fogja hasz-

nálni, amely kommunikáció alapú vonat-

vezérléssel valósítja meg az automatizált 

üzemet. A szerelvény minden mozgását 

a forgalomirányító központon keresztül 

felügyelik, amit szintén a Siemens fog 

szállítani, emellett mind a 27 metróállo-

máson speciális peronkapuk garantálják 

a nagyobb biztonságot. A párizsi met-

ró naponta mintegy 700 000 utast szál-

lító 4-es vonala az egész párizsi tömeg-

közlekedési hálózat egyik legnagyobb 

forgalmú eleme, egyúttal pedig ez a 

legfontosabb észak–déli irányú földalat-

tivonal, amely a város északi részén ta-

lálható Porte de Clignancourt állomást 

köti össze a déli városrészben a jövőben 

kialakítandó Bagneux végállomással.  

A vonal Franciaország fővárosán átha-

ladva kiszolgál három jelentős vasúti pá-

lyaudvart is, és ez az egyetlen kapcso-

lat, amely átszállási lehetőséget biztosít 

mind a 16 többi tömegközlekedési tran-

zitútvonal felé.

A megrendelés összértéke körülbelül 70 

millió eurót tesz ki, és az ütemterv szerint 

a vonalon végzett munkálatok 2022-ben 

fejeződnek be.

A Vossloh csoport spanyolországi moz-

donygyártó üzletágának megvásárlásá-

ról írt alá szerződést Svájcban a Stadler 

Rail Csoport. A felvásárlással a svájci vas-

útijármű-gyártó belép a dízel-villamos 

mozdonygyártás piacára, illetve tovább 

erősíti pozícióit a tram-train járművek, 

könnyű vasúti járművek, városi villamo-

sok  és metrógyártás szegmenseiben is. 

Az új üzletággal a cégcsoport számá-

ra új üzleti lehetőségek nyílnak spanyol 

nyelvű piacokon, többek között az Ibé-

riai-félszigeten, Dél- és Közép-Ameriká-

ban, illetve Afrikában is. 

A Rail Vehicles valenciai üzemében in-

novatív dízel-villamos mozdonyok , 

metrókocsik és tram-train járművek 

fejlesztése és gyártása zajlik. Az üzem 

gyártja többek között Európa legerő-

sebb dízel-villamos mozdonyát, az EURO 

4000 típusú járművet is. A Rail Vehicles 

megvásárlása a Stadler számára azt je-

lenti, hogy a cégcsoport tapasztalt 

munkaerővel és kiforrott termékport-

fólióval tud belépni a mozdonygyártás 

piaci szegmensébe. A valenciai székhe-

lyű Rail Vehicles vállalat jelenleg mint-

egy 850 főt foglalkoztat, éves árbevéte-

le pedig meghaladja a 200 millió eurót. 

Az új gyártóegység a Stadler új moz-

donygyártó kompetenciaközpontjaként 

a cégcsoport Latin Divíziójában folytatja 

működését.

Tram-train és mozdonygyártó 

üzletágat vett a stadler
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Nagy-Britanniában korszerűnek mondha-

tó a pályavasúti stratégia, melynek fon-

tos eleme a vágányzári munkák rövidebb 

forgalommentes időszakokba sűrítése – 

ilyen alkalmakkor komplex koreográfiával 

egyszerre sok munkafolyamat zajlik pár-

huzamosan. 

A karácsony és szilveszter környéki ün-

nepnapok rendje tálcán kínálta magát, 

lássuk, mi mindenre használta ezt ki a 

pályavasút! 

London 5 repülőtere közül három köz-

lekedését érintette a karácsonyi–újévi 

vágányzári menetrend. Nem jártak a 

vonatok a brightoni fővonalon. A vágány-

zárban átépítették East Croydon végpon-

ti váltókörzetét, és az érintett szakaszon 

teljes vágányrekonstrukciót végeztek 

mind a négy(!) vágányon. Az elvégzett 

munkák között kitérőcserék és biztosító-

berendezési munkák szerepeltek London 

Paddingtonnál, és átépült a vágánykap-

csolat az Old Oak Common járműtelep-

nél. Ez egyébként a régi Eurostar-fűtőház, 

amely a jövőben a Crossrail vonatainak 

ad majd otthont. Ezenkívül a Great Wes-

tern fővonal villamosításának előkészíté-

seként néhány híd alatt le kellett süllyesz-

teni a vasúti pályát. 

Az Osztrák Szövetségi Vasutak nemzet-

közi tendert írt ki 200 villamos és kettős 

erőforrású villamos mozdony szállítására.  

A tender három részből áll. Az első egy 

100 darabos négytengelyes 350 kW-os 

dízelmotorral is felszerelt villamos moz-

dony a következő specifikáció szerint: 

50 négytengelyes 15 kV/25 kV hálózat-

ra tervezett váltakozó áramú villamos 

mozdony, 25 multi rendszerű mozdony 

nemzetközi közlekedésre, beleértve 

Olaszországot is, további 25 nemzetkö-

zi forgalmú mozdony olaszországi forga-

lom nélküli kivitelre gyártva. Valameny-

nyi mozdonyt fel kell szerelni egy 350 kW 

teljesítményű, úgynevezett utolsó kilo-

méterek megtételére használatos dízel-

motorral. A mozdonyoktól megkövetelt 

indító vonóerő 300 kN, a vontatási telje-

sítményük villamos üzemben 5,6 MW. 

A kiírás szerint az első 30 mozdonyt 

2017. évben kell leszállítani, míg a többi 

70 opcionálisan rendelhető kell legyen. 

A második 100-as mozdonycsomag ré-

szei: 50 db multi rendszerű Super Cargo 

West mozdony. 

Ezeknek legalább 5,6 MW vontatási 

teljesítménnyel kell rendelkezniük vil-

lamos üzem esetén és 1,8 MW teljesít-

ménnyel dízelüzemben. Az ún. Super 

Cargo Fast legfeljebb 50 db hattenge-

lyes 15 kV/25 kV váltakozó áramú, 5 MW 

teljesítményű villamos mozdony lesz, 

dízelmotor nélküli kivitelben, 120 km/h 

maximális sebességgel.  Mindegyik 

Super Cargo mozdonynak minimum 

450 kN vonóerővel kell rendelkeznie.

A szerződésnek magában kell foglalnia a 

mozdonyok fenntartását is teljes élettar-

tamukra vonatkozóan.

az ÖBB 200 villamos és kettős 

erőforrású mozdonyt rendel

a Coca-Cola vasútra vált 

A Coca-Cola HBC Schweiz és az SBB Cargo 

között megszületett megállapodásnak 

köszönhetően hetente negyven kamion-

nal kevesebb koptatja majd Svájc útjait 

és évente 1200 tonnával kevesebb szén-

dioxid került a levegőbe. Az üdítőgyártó 

szállításainak egy részét a vasútra tereli.

A Coca-Cola termékeinek nagy részét – a 

kínálat mintegy 80%-át – a hazai piacra 

Svájcban gyártja, míg kisebb részüket más 

országokból hozzák be. A dobozokat és a 

PET-palackokat gyártó olasz üzemből 2016 

elejétől az árut nem közúton, hanem vas-

úton hozzák be a megállapodás szerint. 

Az SBB Cargóval kötött egyezség szerint 

a nogarai üzemből a Gotthard-vasúton ér-

keznek Rümlangba, ahol a svájci üzemek 

közötti elosztást végzik majd.

A Coca-Cola és az SBB Cargo már 2015 ok-

tóberében kipróbálta a vasúti szállítást, és 

a pozitív tapasztalatoknak köszönhető-

en végleges formát öltött az együttmű-

ködés. Az SBB Cargo hetente több mint 

1000 raklapnyi árut hoz majd be: ehhez 

egy 550 méter hosszú, 31 kocsis fordasze-

relvény szükséges. Az együttműködés azt 

is bizonyítja, hogy az SBB Cargo pontos és 

megbízható szolgáltatást kínál, és emel-

lett általában bizonyítja a környezetkímé-

lő vasúti szállítás versenyképes mivoltát, 

amihez jól szervezett menetrend és lo-

gisztikai rendszer szükséges. 

 (Forrás: regionalbahn.hu)

Karácsonyi pályamunkák 

angliában 
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Az InnoRail 2015 konferencia szervezőbi-

zottságának elnökeként minden szem-

pontból sikeresnek értékelem az ese-

ményt. A második rendezvényen elértük, 

hogy 29 országból összesen 423 fő re-

gisztrált 2015. október 14. és 16. között a 

Lurdy Rendezvény- és Konferenciaköz-

pontban. A kongresszus számos olyan 

nemzetközi szakembert vonultatott fel 

előadóként, akik a maguk területének 

legelismertebb művelői közé tartoznak. 

Szám szerint 60 külföldi és 41 kiváló ma-

gyar szakember járult hozzá előadásával 

ahhoz, hogy az első rendezvényen elért 

színvonalat ne csak tartani tudjuk, ha-

nem még emeljük is. Az első nap plená-

ris előadásai után a prezentációk három 

párhuzamos szekcióban zajlottak, me-

lyek lehetőséget nyújtottak a szakem-

bereknek arra, hogy a specifikusabb té-

mák iránti érdeklődésüket is kielégítsék. 

A pályás szekcióban szép számmal vett 

részt a hallgatóság, a vasúti járművek 

és a biztosítóberendezés-energiaellátás 

szekciók már kevesebb látogatót von-

zottak. Hogy ezen javítsunk, bővítettük 

a tematikát, és mindkét témában sikerült 

együttműködést kialakítanunk egy-egy, 

2015. október 14–16. között immár második alkalommal 
került megrendezésre az innorail Budapest vasútszakmai 
konferencia. ezt a rendezvénysorozatot a vasúti közlekedés 
iránt elkötelezett magyar szakemberek hívták életre azzal a 
céllal, hogy közösen gondolkodjanak a vasúti közlekedés jele-
néről, annak jövője érdekében.

vasúti infrastruktúra és innováció európában

Jön a harmadik: 
InnoRail 2017

már működő szakmaspecifikus konfe-

renciával. Például bővítettük a tematikát 

a gördülőállományhoz kapcsolódó infor-

matikai, távközlési, biztonságtechnikai és 

automatizálási rendszerekkel és fejlesz-

tésekkel, különös tekintettel az Internet 

of Things (IoT) vasúti vonatkozásaival. Az 

önök javaslatait és segítségét is várjuk a 

közös cél elérése érdekében.  

Az eddigi visszajelzések alapján a rendez-

vény értékesnek, hasznosnak nyilvánítha-

tó, mind az előadások száma és színvonala, 

mind a kapcsolatteremtések szempont-

jából. Sőt, a helyszínt, a kiszolgálást, a tár-

sasági eseményeket is elismerő szavakkal 

illették a résztvevők, akár hazai szakembe-

rek, akár határainkon túlról érkeztek.

Célunk változatlan, azért dolgozunk, 

hogy kétévente hazánkban gyűljenek 

össze a vasútmérnökök egész Európából 

(és kicsit keletebbről, az orosz nyelvterü-

letekről) egy valódi szakmai eszmecseré-

re, hiszen a vasúti közlekedés jövője miatt 

szükséges és hasznos az előrelátó gon-

dolkodás, a nemzetek közötti egyeztetés.

immáron a budapesti konferenciaso-

rozat harmadik eseményét, az innorail 

2017 konferenciát szeretnénk szíves fi-

gyelmükbe ajánlani.

időpont: 2017. október 10–12.

helyszín: Budapest

A konferencia első napján plenáris ülést, 

a további két napon párhuzamos szekció-

kat tervezünk az alábbi témákban. 

•	 Pályaépítés	és	üzemeltetés	

•	 Távközlés,	biztosítóberendezés	és	for-

galomirányítás 

•	 Energiaellátás,	felsővezeték	és	világí-

tástechnika 

•	 Vasúti	járművek	fejlesztése,	gyártása,	

üzemeltetése és fenntartása

•	 Vasúti	hidak	és	műtárgyak

•	 Vasúti	informatika

És most közzéteszünk néhány részt-

vevői véleményt, ezzel is arra biztatva 

önöket, hogy írják le, mondják el jobbí-

tó javaslataikat.
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Köszönjük a lehetőséget. A kiállítás szá-

munkra azért volt fontos, mert találkoz-

hattunk azokkal a döntéshozó embe-

rekkel, akikkel a napi munka, értékesítési 

folyamat vagy műszaki kollégákkal való 

egyeztetés során nincs alkalmunk talál-

kozni, ezért a jelenlét számunkra kiemelt 

jelentőséggel bírt. Tekintettel arra is, hogy 

a mi közvetlen konkurenciáink nem je-

lentek meg. Mindemellett a prezentációk 

alatt volt egy kis „holtidő”, amikor csekély 

volt a jelenlét a kiállítási területen, ez idő 

alatt többnyire a többi kiállítóval egyez-

tettünk, ezen ha lehet valahogy fejlesz-

teni, az jó. Például a KTE Beruházási Kon-

ferencián évekkel ezelőtt Békéscsabán az 

egyik délutáni szekció a pályaudvar terü-

letén volt, ahova busszal érkeztek a részt-

vevők és ott voltak gépbemutatók, ezt 

látjuk hasznosabbnak igazából a holtidő 

csökkentésére. A 2017-es konferencián is 

megjelenünk, az biztos, de lehet, hogy 

más formában (szponzor, támogató).  

(Palotás Péter ügyvezető, PLTS Ipari Kft.)

Nagyszabású, nagyszerű és nemzetkö-

zi mércével mérve is nagyon színvona-

las konferencia volt. Nagyon örülök, hogy 

alacsony színvonalú szakmai előadás nem 

volt, szinte kivétel nélkül izgalmas, érdekes 

témák voltak napirenden. (Dr. Zsákai Tibor 

c. főiskolai tanár, ny. MÁV-főigazgató)

Engedje meg, hogy pár szóban mi is kö-

szönetet mondjunk a szervezésért és a 

részvételi lehetőségért mind előadói, 

mind kiállítói oldalról. A részünkről ta-

pasztaltak alapján úgy gondolom, hogy 

kellő időben, tájékoztatással és rugal-

massággal szervezték az eseményt, profi 

módon. Ehhez gratulálok. (Helmich József 

marketingvezető, evopro group)

A rendezvény érdemi oldalával (témák, 

meghívottak stb.) kapcsolatban csak di-

csérő jelzőket tudnék felsorakoztatni. Ösz-

szesen egy javaslatot tennék, mégpedig 

a hajókirándulással kapcsolatban, amely 

egyébként szintén nagyon jól sikerült. Jó 

volt a táncos műsor is, de én szívesebben 

látnék a következő alkalommal egy igazán 

magyaros műsort, mert a külföldiek miatt 

ezt fontosnak tartom, de lehet, hogy sok 

hazai résztvevő is szívesen látna ilyet, meg 

lehet, hogy ránk is férne ebben a nagy glo-

balizálódásban. Köszönöm, hogy résztve-

vő lehettem, és máskor is szívesen állok 

rendelkezésre. (Novák József, TS-MÁV Gé-

pészet Services Kft.)

Örülök, hogy a konferencia ilyen sikeres-

nek bizonyult. Sokat nem tudtam jelen 

lenni, de én is kellemesen csalódtam a 

terem, az elrendezés, a berendezés stb. 

ügyességében, eleganciájában, színvona-

lában. Többször tartottam már előadást a 

Lurdy Házban, ezek alapján kevesebbre 

számítottam, illetve ezek szerint ennyivel 

többet tett hozzá az InnoRail szervező-

csapata. Ami előadást hallottam, és ame-

lyekről mások mondták el véleményüket, 

az pedig szerintem magas színvonalat 

tükrözött. (Dr. Horvát Ferenc egyetemi ta-

nár, Széchenyi István Egyetem)

Sajnos vasúti konferenciákban jártassá-

gom kicsi, ezért teljesen objektív véle-

ményt nehezen tudnék formálni. Viszont 

egyet biztosan állíthatok, hogy színvo-

nalas rendezvény volt, tökéletes szerve-

zésben. Számunkra megnyitotta az utat 

a vasúti pályaépítésben, a megismert 

résztvevők és vendégek mind az új szak-

mai kapcsolatrendszerünket bővítik. (Kiss 

Balázs, Sopro Hungária Kft.)

Megragadom az alkalmat, hogy megkö-

szönjük a kiváló szervezést. Nagyon meg 

voltunk elégedve a konferenciával. (DI 

Eva Kozak, ÖBB-Infrastruktur AG, Ausztria)

Gratulálok a rendezvényhez, vélemé-

nyem szerint színvonalas, kiválóan szer-

vezett konferencia részesei lehettünk. 

Örülök, hogy a kiállítók, előadók, támo-

gatók között lehettünk, és ezzel hozzájá-

rulhattunk a rendezvény sikeréhez. (Mile 

Katalin, Siemens Zrt.)

Megerősítem a szóban már kifejezett gra-

tulációmat az InnoRail 2015 sikeres meg-

rendezéséhez. A sikert nemcsak a szám-

szerűsített tények, hanem a résztvevőktől 

kapott személyes visszajelzések is kifeje-

zésre juttatják. A norvégoknak volt egy 

olyan apró észrevétele, hogy viszonylag 

kevés volt a „villamos” témájú előadás. Ez 

persze adódik abból is, hogy mindketten 

a villamos területen dolgoznak. (Prof. Dr. 

Varjú György, BME VET)

A konferencia szerintem, illetve a magyar 

és német kollégáim visszajelzése alapján 

is kiválóan szervezett, értékes esemény 

volt. Mindösszesen két jobbítási javaslat 

fogalmazódott meg bennünk:

•	 A	csütörtöki	napra	szervezett	előadá-

sok szinte kizárólag egy területre vo-

natkoztak.

•	 Pénteken,	valószínűleg	a	remekül	sike-

rült csütörtöki esti programnak, illetve 

a pénteknek köszönhetően, már na-

gyon lecsökkent a hallgatóság száma.

Gratulálok a kiváló szervezéshez, és bí-

zom benne, hogy még sok ilyen kon-

ferencián vehetünk részt a jövőben is. 

(Galler Károly vezérigazgató, Lábatlani 

Vasbetonipari Zrt.)

Szeretném megköszönni a meleg és ba-

rátságos légkört, a konferencia jó volt 

és érdekes, a szervezés tökéletes. (Ing. 

Federica Fornari, vezető szakértő, RINA 

Services S.p.A., Olaszország)

Kollégáim nevében is nagyon köszönöm, 

hogy részt vehettünk az ön/önök által na-

gyon professzionálisan megszervezett és 

megrendezett InnoRail 2015 konferenci-

án. (Laszlo Tolnai, DSB Karbantartás, Dánia)

Köszönet, hogy ilyen jelentős konferen-

ciát szerveztek, mely kedvező lehetőség 

Magyarország és a régió szakembereinek 

a párbeszédre a vasúti fejlesztések terü-

letén. (Arturs Alksnis sajtókapcsolatokért 

felelős vezető, Európai Vasútipari Szövet-

ség [UNIFE, Belgium)

Nagyra értékelem, hogy a konferencián 

nagyon jó előadások hangzottak el pro-

fesszionális tartalommal, elismerés illeti 

a mindenre kiterjedő, nagyon kellemes 

és barátságos légkört. (Ing. Jaroslav Grim, 

Ph.D., ny. elnöki tanácsadó, Výzkumný 

Ústav Železniční, a.s., Csehország)

Kapcsolat

Balla Ágnes
Innorail Kiadó és Konferencia Kft.

E-mail: balla.agnes@innorail.hu

Telefon: +36 30 413 7585
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A megvalósult és további folyamatos fej-

lesztések a vasutat mint közlekedési és 

áruszállítási alternatívát a rövidebb uta-

zási és áruszállítási idővel, valamint az 

utazási komfort szélesebb kínálatával te-

szik vonzóbbá.

Ezek a vasúti infrastruktúra igénybevé-

telét növelő változások az üzemeltetőt 

új kihívások elé állítják, hiszen hatásuk-

ra sokkal intenzívebb karbantartási tevé-

kenység válik szükségessé. Legfőképpen 

a sínek gördülési érintkezési kifáradá-

sa elleni küzdelem okozza a megnöve-

kedett karbantartási igényt, ezért min-

denekelőtt ez a károsodási jelenség a 

voestalpine Schienen GmbH mint inno-

vatív síngyártó fejlesztési tevékenységé-

nek fő ösztönzője.

A folyamatosan növekvő kihívásokkal 

szemben vállalatunk a 350HT HSH® vas-

úti sín anyagminőség kifejlesztésével 

már az 1990-es években jelentős techno-

lógiai ugrást ért el. Ez a cikk a gördülési 

érintkezési kifáradással kapcsolatos stra-

tégiák előnyeinek és hátrányainak emlí-

tése mellett a hőkezelt, hipereutektoidos 

400UHC® HSH® – az EN13674-1: 2011 szab-

ványban R400HT jelölésű – anyagminő-

ségű vasúti sín bemutatásával egy továb-

bi technológiai ugrást is szemléltet.

Örömünkre szolgál, hogy az R400HT 

anyagminőségű sínjeinket egy referen-

ciaívben immár a MÁV Zrt. is beépítette 

(nyitókép). Úgy gondoljuk, hogy az üze-

az utóbbi évtizedekben az európai vasúthálózat tömegközle-
kedési és áruszállítási kínálata folyamatosan javult. a végbe-
ment fejlődés leginkább a vonatok számának növekedésében, 
nagyobb sebességekben és erősebb, nagyobb teljesítményű 
vontatójárművek megjelenésében vehető észre. 

Head Check meghibásodások miatt szükséges karbantartásokat csökkentenek 

Műszaki fejlesztések 
a vasútisín-gyártásban

innoraiL 2015
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meltető saját tapasztalatai hozzá fognak 

járulni ahhoz, hogy indokolt esetekben 

hazánk kötöttpályás vasúti közlekedésé-

ben – akár a városi közlekedésben, pl. a 

frekventált forgalmi terhelésű metrókban 

– is tért nyerjen.  

a perlites sínacélok és azok gördü-
lési érintkezési kifáradással szem-
beni ellenálló képessége
Mindkét korábban említett vasúti sín 

anyagminőség esetén ferrit- és cementit-

la mellákból álló, kétfázisú, ún. perlites 

szövetszerkezetről beszélünk, amely a 

hengerlési folyamatot követően, a sín 

lehűlése során, a korábban ausztenites 

szövetszerkezetű acél perlitessé átala-

kulásával keletkezik. A szövetszerke-

zetben a szén diffúziója szénben gaz-

dagabb és szegényebb területeket hoz 

létre, amelyekből a későbbiekben ferrit- 

és cementitlamellák képződnek (1. ábra).  

A kopással szembeni ellenálló képessé-

gét a perlit a cementitlamellákból nyeri:

– A cementitlamellák mintegy 7-10-szer 

keményebbek a ferritlamelláknál, és az 

anyag kopással szembeni ellenálló képes-

ségének meghatározói.

– A perlit az anyagkifáradással szembe-

ni ellenálló képességét a lamelláris szer-

kezetéből nyeri. A szövetszerkezetben 

egy kemény (cementitlamellák) és egy 

lágyabb fázis (ferritlamellák) egészíti ki 

egymást, és gondoskodnak az anyag 

duktilitásáról és tartós szilárdságáról.

A metastabil vas-szén kettős anyagrend-

szerben tiszta perlit kb. 0,8% széntar-

talomnál alakul ki. E határ fölött – ide-

soroljuk a 400UHC® HSH®-t is, a maga 

minimum 0,9% széntartalmával – ún. 

hipereutektoidos acélminőségek he-

lyezkednek el. Ez az anyagminőség az 

EN-13674-1:2011 szabványban R400HT 

jelöléssel, az 1. táblázat szerinti specifiká-

cióval került szabványosításra.

Mivel a keménység mint anyagjellemző 

viszonylag egyszerűen meghatározha-

tó, szokásosan ezt használják a sínacélok 

besorolásához [1]. Minél kisebb a megfe-

lelő hőkezelés-technológiával befolyá-

solható lamellatávolság, annál nagyobb 

a perlites sínacélok keménysége. Mind-

emellett a sínacélok 3 fő károsodási me-

chanizmussal:

– a gördülési érintkezési kifáradással,

– a kopással, 

– a hullámos kopásképződéssel

szembeni ellenálló képessége és e me-

chanikai jellemző között egyértelmű kor-

reláció állapítható meg (2. ábra).

Amíg a 400UHC® HSH® 100%-ban perlites 

sínacél minőség keménysége 400 Brinellnél 

nagyobb, tartós szilárdsága más perlites 

anyagminőségekkel (R260 und R350HT) 

hasonló értékeket mutat. Jellemzője a cél-

irányosan megerősített, különösen kicsi 

lamellatávolságú cementitrétegek által 

eredményezett kiváló üzemi viselkedés.

head Check károsodás kialakulása 
és növekedése
Tekintsük át pontosan, mit is értünk a vas-

úti sín Head Check meghibásodása alatt. 

E károsodást a futóélen kialakuló periodi-

kus repedések jellemzik, amelyek a sínacél 

anyagának folyamatos, ciklikusan ismétlő-

dő túlterhelése miatt a sín belseje felé nö-

Lukas Prettner
termékmenedzser

voestalpine Schienen GmbH

Robert.Toemoe@voestalpine.com

1. ábra Perlites acélok lamellás szerkezete

2. ábra Perlites acélok szövetszerkezetének mikroszkopikus felvételei

1. táblázat Az R400HT sínanyag mechanikai jellemzői és vegyi összetétele [1]
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vekednek. Amint a győri Széchenyi István 

Egyetem vizsgálatai is megmutatták, e re-

pedések a sín felületének a forgalom által 

hidegalakított rétegéből erednek. A 3. és 

4. ábrán [2] látható a szövetszerkezet ré-

szecskéinek hosszirányban történő erős 

megnyúlása. Ez azt is eredményezi, hogy 

a perlitlamellák többnyire hosszirányban 

rendeződnek el. A felületről kiinduló repe-

dés e hidegalakított mikroszerkezet men-

tén növekszik.

Amint az már bemutatásra került [3], 

a sínacél növekvő szilárdságával csök-

ken a plasztikus alakváltozás mélysége.  

A 400UHC® HSH® acélminőség alakválto-

zásának mélységelényegesen, mintegy 

30 %-kal kisebb az R260-as minőségnél. 

Az anyag nagyobb ellenálló képessége 

mellett a vékonyabb hidegalakított réteg 

is hozzájárul a vágányban bizonyítottan 

kedvezőbb üzemi viselkedéshez (5. ábra).

alkalmazott stratégiák a head 
Check hibákkal szemben
A vasúti sínek Head Check meghibásodá-

sa ellen két sikeresen bevethető stratégia 

létezik. Az egyik út a sínacélminőségek 

folyamatos fejlesztésén keresztül vezet. 

A 350HT HSH® minőséget már majdnem 

minden európai országban sikeresen al-

kalmazzák a Head Check hibák ellen. Ha 

annak jobb ellenálló képességét az R260-

as anyagminőséggel összevetjük, a gör-

dülési érintkezési kifáradással szembeni 

javulás mértéke bizonyítottan, legalább 

2-es faktorral jellemezhető [4, 5, 6]. A nagy 

tengelyterhelésű vágányokban kipróbált 

400UHC® HSH® minőség vegyes forgalmú 

pályákon való bevezetésével a voestalpine 

Schienen egy lépéssel tovább megy és egy 

ún. hipereutektoidos, hőkezelt sínt kínál a 

gördülési érintkezési kifáradással, kopással 

és hullámos kopásképződéssel szemben 

rendkívüli mértékben megnövelt ellenálló 

képességgel.

A megfelelő sínacélminőség kiválasztása 

mellett a vasúti sín profiljának optimali-

zálása is célravezető stratégia. E célból a 

voestalpine Schienen a 100-nál több pro-

filból álló kínálatával, továbbá egyedi, 

partnerre specifikált profil kifejlesztésé-

nek lehetőségével áll rendelkezésre.

A két stratégia kombinációja vezet az op-

timális eredményhez. A 400UHC® magas 

kopással szembeni ellenállóképessége 

alapján a többi sínacéllal összevetve ki-

váló profilhűséggel rendelkezik, s a jól 

kiválasztott hipoeutektoidos szövetszer-

kezetű sínprofillal jelentősen hosszabb a 

pályában eltöltött idő.

vágánytesztekből származó  
ismeretek, tapasztalatok
A 400UHC® HSH® minőségű sínek kifej-

lesztése igazi sikertörténet, hiszen azok 

értékesítési volumene immár meghalad-

ja a 250 000 tonnát. Elsősorban Európán 

kívüli iparvidékek nagy tengelyterhelésű 

vasútjai járnak élen ezen hipoeutektoidos 

sínacélok előnyeinek kihasználásában. 

Sínjeinkkel 35 t tengelyterhelés mellett is 

akár 3500 millió elegytonna áthaladását 

biztosító élettartamot értek el. Az utóbbi 

időben egyre több vegyes forgalmú vas-

út is felismeri ezen sínek előnyeit, üzemi 

tapasztalataik a gördülési érintkezési ki-

fáradást illetően tiszta képet mutatnak.  

A következő részben két olyan vágány-

teszt eredményét szemléltetjük – R = 550 

m és R = 1500 m sugarú íves vágányok 

–, melyeknél a 400UHC® HSH® minőség 

üzemi viselkedését vegyes forgalmi vi-

3. és 4. ábra Keresztmetszet – Head Check hibák a sín felületének hidegalakított zónájában

5. ábra A plasztikus alakváltozás mélysége a kerék-

sínpróbapadon [2] 6. ábra Repedés mélysége 100 millió elegytonna áthaladása után egy R = 550 m sugarú ívben

7. ábra Repedés mélysége 100 millió elegytonna áthaladása után egy R = 1500 m sugarú ívben

innoraiL 2015
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szonyok között két másik acélminőséggel 

vetették össze (6. és 7. ábra).

Megmutatkozik, hogy a károsodás mély-

sége az R350HT-vel összevetve legalább 

2-es faktorral jellemezhetően csökken. 

Gondoljunk arra, hogy a Head Check hi-

bák eltávolítása céljából csiszoláskor így 

csak feleakkora anyagleválasztás szüksé-

ges, ez számottevően csökkenti a karban-

tartási ráfordítást, mindemellett jelentő-

sen meghosszabbodott élettartamhoz is 

vezet. A szükséges karbantartások közötti 

időintervallumok meghosszabbodnak, to-

vábbá beavatkozáskor a síncsiszolás mun-

kálatai rövidebb idő alatt elvégezhetőek.

A 400UHC® HSH® további előnye a nagy 

kopással szembeni ellenálló képesség-

ből adódóan jelentkező profilhűség.  

A pályatesztek alapján a normál minőség-

nél kedvezőbb kopásállóságú R350HT-vel 

összevetve (8. ábra) e tulajdonság továb-

bi 2-es faktorral jellemezhető javulása fi-

gyelhető meg. Mindezzel együtt a hullá-

mos kopásképződéssel szembeni sokkal 

kedvezőbb ellenálló képesség is megmu-

tatkozik, melyet egy osztrák hegyi vasúti 

pálya ívében végzett mérési eredmények 

nagyon jól visszatükröznek (9. ábra)..

következtetés 
Mint a vasút minden területére, a sínacé-

lokéra is folyamatos fejlődés jellemző, 

amely bizonyos időszakonként techno-

lógiai ugrást is magába foglal. A legújab-

bat a 400UHC® HSH® – az EN13674-1: 

2011 szabványban R400HT jelölésű – sín-

acél kifejlesztésével értük el, eredménye 

egy olyan innovatív gyártási koncepció, 

amely lényegesen kedvezőbb üzemi vi-

selkedésű, új tulajdonságokkal rendelke-

ző szövetszerkezet megvalósítását teszi 

lehetővé. Vágánytesztek és üzemeltetési 

tapasztalatok alapján ezt a hőkezelt sín-

acélt az ugyancsak hőkezelt 350HT HSH®1 

vasúti sín anyagminőséggel összevetve a 

következő összefoglalást tehetjük:

– gördülési érintkezési kifáradás: a javulás 

mértéke 2-es – 3-as faktorral jellemezhető

– kopási viselkedés és profilhűség: a javu-

lás mértéke 2-es faktorral jellemezhető

– hullámos kopás képződés: a javulás mér-

téke 3-as faktorral jellemezhető.

Az üzemi viselkedés ilyen mértékű javu-

lása alapozza meg a sínek hosszabb élet-

tartamát, és csökkenti jelentősen a vasúti 

sínek miatt szükségessé váló karbantartási 

intézkedéseket és tevékenységeket, ezál-

tal hozzájárulva a középtávon egyébként 

szükségessé váló karbantartások miatti 

lassújelek és vágányzárak elkerüléséhez.

A vasúti infrastruktúra megfelelő gazdasá-

gosságának egyik meghatározó összetevő-

je a kevesebb karbantartást igénylő, hosz-

szabb élettartamú vasúti sín. A 400UHC® 

HSH® acélminőség alacsony élettartam-

költségével és a többletbefektetés rövid 

idő alatti megtérülésével e gazdaságosság-

hoz egyértelműen hozzájárul.

Összes ismert előnye alapján a nagy ten-

gelyterhelésű vasútvonalak sínjeinek já-

ratos szokványos acélminőségét egyre 

gyakrabban alkalmazzák Európa vegyes 

forgalmú hálózatán is, ahol az a jobb 

üzemi viselkedést már többszörösen be-

bizonyította.

 Lukas Prettner

 A cikket fordította: Tömő Róbert 

 voestalpine Hungária Kft.
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1 A 350HT HSH® anyagminőségű sínek az R260 

acélminőséggel szemben már 2 és 4 közötti fak-

torral jellemezhető kedvezőbb üzemi viselkedést 

mutatnak.

8. ábra: Kopás mértéke 100 millió elegytonna áthaladása után egy R = 185 m sugarú ívben

9. ábra: Hullámos kopás mértékének mérési eredményei 40 millió elegytonna áthaladása után  

R = 185 m sugarú ívben
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A helyes módszernek központi szerepe 

van az intézkedések minősége és tartóssá-

ga szempontjából. Az általunk kifejlesztett 

technológiák megfelelnek valamennyi lé-

nyeges követelménynek: precízen kiala-

kított alépítményi korona, tartós rostálási 

minőség, a tiszta zúzottkő célzott vissza-

töltése pontos vágányfektetés mellett. 

Miért kell tisztának lennie az 
ágyazati kavicsnak? 
A zúzottkő ágyazat legfontosabb fel-

adatai közé tartozik a közlekedésből 

adódó terhelésnek a sínről az alépít-

ményre történő lehető legegyenlete-

sebb átvitele, valamint a nagyfokú el-

lenállás biztosítása az aljak hossz- és 

keresztirányú elmozdulásával szemben. 

Ezenkívül ez biztosítja a vágány rugal-

masságát a dinamikus erők minima-

lizálása érdekében, és őrzi meg az al-

építmény teherbírását a jó vízáteresztő 

képességnek köszönhetően.  

Az olyan zúzottkő ágyazat, mely túl sok 

finom szemcsét tartalmaz, nem tudja 

ezeket a feladatokat ellátni: csökken a te-

herbírás és a rugalmasság, a felszíni vizek 

nem tudnak már akadálytalanul elfolyni, 

a vágány fekszintje gyorsan romlik.   

A szabályozógéppel ugyan továbbra is 

lehetőség van a vágány fekszintjének 

korrigálására, azonban az ezt követő 

gyors minőségromlás az intézkedést 

nagymértékben gazdaságtalanná teszi. 

A kiváló minőségű és biztonságos pá-

lya gazdaságos fenntartásához ezért fel-

tétlenül szükséges az ágyazati zúzottkő 

rendszeres rostálása. 

az ágyazati zúzottkő kiszedése a 
kaparóberendezéssel
Valamennyi gépünknél az ágyazati 

anyag kiszedése olyan körbefutó végte-

a zúzottkő ágyazatnak számos fontos feladata van a „sín-alj-
zúzottkő ágyazat” rendszerben. ahhoz, hogy ezeket a feladato-
kat az ágyazat teljesíteni tudja, tisztának kell lennie. a folyama-
tos vasútüzem következtében keletkező szennyeződéseket 
rendszeres rostálással el kell távolítani.

az alépítmény teherbírásának megőrzése

Ki mint veti ágyát, 
úgy alussza álmát

Szennyezettség különböző méretű finom részecskékkel, pl. szétforgácsolódás és kopás forgalmi terhelés 

miatt, emelkedő anyag az altalajból, kiömlött áru

A vibrációs rosták biztosítják a jó zúzottkő szétválasztását a túl nagy és túl kicsi szemcsenagyságú kavicsoktól
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lenített kaparólánccal történik, amelyet 

egy egyenes kaparóvályú vezet az al-

építményi koronán. Ily módon garantált 

az ágyazat egyenes kialakítása, és kizárt 

a kidomborodások kialakulása.

A gép a teljes kaparóberendezést hossz-

irányban és keresztirányú dőlésben au-

tomatikusan előre kiválasztott értékek 

szerint vezeti. A rostálási mélységnek ez 

a vezérlése biztosítja, hogy az új alépít-

ményi korona mind hosszirányban, mind 

pedig a keresztirányú dőlést tekintve 

egzakt metszetet mutat. A hosszanti 

metszet vonatkoztatási bázisaként szol-

gál például a lézeres referenciasíkkal 

vagy vezetőhúrral történő vezérlés.  

Megfelelően méretezett rosta 
Minél jobb a rostálási minőség, annál 

ritkábban kell szabályozni és újból ros-

tálni. A mi vibrációs rostáinkban három 

rostarács választja szét az újrahaszno-

sítható zúzottkövet a túl nagy és túl ki-

csi szemcsenagyságú kavicsoktól. A gép 

szélessége, valamint a rostarácsok rez-

gése és dőlési szöge optimálisan van 

kialakítva a maximális rostálási hatás el-

érése érdekében.  

Egy automata túlemelést kiegyenlítő be-

rendezés tartja a rostát mindig vízszin-

tes helyzetben, így az anyag bejuttatása 

a rostára egyenletesen történik. Ágya-

zatrostáló gépeink a kaparási teljesít-

ménytől függően akár három darab vib-

rációs rostával is rendelkeznek. 

Célzott zúzottkőbehordás
Közvetlenül a kaparóberendezés mö-

gött található kifordítható szállítószala-

gok hordják be ismét a zúzottkövet a vá-

gányba. Sebességük úgy van beállítva, 

hogy a kidobóparabola a zúzottkövet 

pontosan az aljak alá dobja. E mögött a 

plusz közbenső mezőkre és a szabályo-

zási zónákra célzottan kerül behordásra 

zúzottkő saját kürtőkön keresztül. Tere-

lőlemezek terítik szét egyenletesen az 

anyagot az ágyazati koronára.

pontos vágányfekszint a 
rostálás után
Valamennyi ágyazatrostáló gépünk fel 

van szerelve vágánygeometria-mérő be-

rendezéssel. Ez méri és elmenti a régi és az 

új vágány fekszintjét. A kaparószalagnál 

elhelyezett emelő- és tolóberendezések 

teszik lehetővé a vágány oldalirányú elto-

lását.  

integrált új ágyazati anyag 
behordása
Az új zúzottkő szállítószalagokon ke-

resztül kerül behordásra a gép végére 

sorolt anyagszállító és silóegységek-

ből. A kirostált zúzottkő pótlásától egé-

szen a zúzottkő ágyazat teljes cseréjéig 

minden lehetséges. Ez leegyszerűsíti a 

munkaterületi logisztikát, hiszen nincs 

szükség külön zúzottkőszállító vasúti 

kocsikból történő zúzottkőpótlásra.  

rostaalj kezelése
Valamennyi gépünkön a kirostált ros-

taalj továbbítása a gép elejére történik. 

Ezzel biztosítjuk, hogy az esetlegesen 

lehulló anyag ismét bekerüljön a rostá-

lási körforgásba és ne szennyezze a már 

kirostált vágányt. Anyagszállító és siló-

egységeink a továbbiakban a legjobb és 

leggazdaságosabb megoldást jelentik a 

rostaaljnak kizárólag az átépítés alatt ál-

ló vágányon történő felrakodásához és 

elszállításához.

nick Waldhör

Bemélyedések és vízzsákok az alépítményen kaparóvályú nélkül, megereszkedett kaparólánc 

használata esetén 

Pontos vágási felület kialakítása a kotrás 

során, majd a tiszta ágyazat visszaadagolása 

Nick Waldhör
Projektfabrik Waldhör KG

Kapcsolat:

Kubányi Mária
értékesítési vezető, magyarországi képviselet

Professional Track Systems Kft.

office@ptskft.hu

www.plassertheurer.com
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A vasúttal a tavalyi évben kezdtünk el 

foglalkozni, ami számomra nagyon érde-

kes, ám nagy kihívással jár. Technológu-

saink fejlesztésének köszönhetően egy 

olyan termékcsaláddal tudtunk megje-

lenni a piacon, amely megállja a helyét a 

vasútépítésben. A tavalyi évben kiállító-

ként is részt vettünk az InnoRail 2015 kon-

ferencián, ahol a termékeink iránt érdek-

lődő szakemberek megismerkedhettek 

cégünkkel, és sok hasznos termékinfor-

mációval is elláttuk őket. Most a magazin 

olvasóközönségének is szeretném bemu-

tatni termékeinket és cégünket. 

A Sopro Bauchemie GmbH a történeti-

leg kialakult tapasztalatokat egyedülálló 

módon ötvözi a jövőorientált termék- és 

márkastratégiával. Ezáltal a vállalat Euró-

pa vezető építőkémiai termékeket gyártó 

cégei közé tartozik. 

A vállalat eredete a német cementgyár-

tó Dyckerhoff wiesbadeni törzsgyárára 

vezethető vissza. 1864. június 4-én Wil-

helm Gustav Dyckerhoff megalapította 

a Portland-Zement-Fabrik Dyckerhoff & 

Söhne gyárát Amöneburgban, Németor-

szágban. Már a második világháború előtt 

itt gyártották a Speciális Termékek Rész-

legnél az első cement kötőanyag alapú 

építőkémiai építőanyagokat. Ebből a gyár-

ból fejlődött ki 100 év tapasztalata alapján 

a Dyckerhoff Sopro különleges termékcsa-

lád (SOnder-PROdukte = SOPRO).

Az 1960-as években kezdték el gyártani 

az első cement kötőanyag alapú építőké-

miai termékeiket.

A Dyckerhoff Sopro GmbH-t 1985-ben 

alapították, amely a csemperagasztó, 

fugázóhabarcs, felületjavító habarcs, felü-

letképző anyag, kiöntőhabarcs és számos 

egyéb építőkémiai termék időközben je-

lentősen megnövekedett választékát di-

namikusan továbbfejlesztette.

A Dyckerhoff vállalatcsoport az ezt köve-

tő évek során a teljes országos és nem-

zetközi finomhabarcsgyártó kapacitását 

a Sopro cégnél összpontosította. Ennek 

következtében a cég európai befolyása 

jelentősen megnőtt. A termékfejlesztés 

egyre növekvő arányban az átalakítási 

és korszerűsítési munkálatok területére 

helyeződik át, mely területeken a termé-

kek és termékrendszerek minőségével és 

műszaki jellemzőivel szemben különösen 

nagy igényt támasztanak.

Magyarországon is egyre nagyobb igény 

mutatkozik a vasúti pályatestek korszerű 

és gyors építésére és javítására. Mérnö-

keink, kivitelezőink célja, hogy a vasúti 

forgalom legkisebb zavartatása mellett 

újíthassuk meg vágányhálózatunkat. Eh-

hez korszerű és innovatív anyagok beépí-

tésére van szükség. A Sopro Bauchemie 

GmbH évtizedek óta nagy hangsúlyt 

fektet arra, hogy az általuk fejlesztett és 

gyártott anyagok megfeleljenek azon el-

várásoknak, amit a modern építőipari 

technológiák megkövetelnek.

Városi vasutak építésénél szinte kizárólag 

betonlemezes pályát építenek. A zúzott-

köves pályák fenntartása városi környe-

zetben feleslegesen nagy zajterheléssel 

jár. A betonlemezes pályák nagy előnyei, 

hogy a beton pályalemez nem igényel 

karbantartást, hosszú élettartamú, nagy 

merevségének köszönhetően maradan-

dó a pályageometria, nagymértékű a vá-

gánystabilitás, valamint kisebb szerkezeti 

vastagság jellemzi. Korunk építési techno-

lógiájának elő re ha lad tá val egyre jobban 

előtérbe helyeződnek azon építési rend-

szerek, amelyek egyszerűvé teszik a beépí-

tést és emellett időhatékonyak is.

A Sopro erre a technológiára építve fej-

lesztette és fejleszti tovább speciális ki-

öntőanyagait, amik felhasználhatóak új 

pályaszerkezetek építésére és régi pálya-

szerkezetek felújítására. A Sopro VM kiön-

tőhabarcs alkalmas tőcsavarok rögzítésé-

re, sínszálak pontszerű vagy folyamatos 

alátámasztására, nagy terhelésnek kitett 

hézagok kitöltésére.

A cégünk által gyártott kiöntőhabarcsok 

cementalapúak, gyorsan kötő, zsugo-

rodáskompenzált, rendkívül folyékony 

kiöntőhabarcsok, normál és gyors ki-

keményedési folyamattal és korai szilárd-

sággal, 2–15 cm-es kiöntési magasságig. 

a sopro hungária Kft. alkalmazástechnológus képviselője-
ként szeretnék egy pár szót szólni cégünkről. magyarorszá-
gon 2003 óta vagyunk jelen, fő profilunk eddig az építőkémia, 
szigetelés és burkolati rendszerek gyártása és forgalmazása 
volt. fejlesztéseinknek köszönhetően teret nyertünk az egyéb 
speciális építési feladatokban. 

a sopro vM termékcsalád alkalmazása a sínleerősítések rögzítésében

Ha számít a gyorsaság és a nagy 
teljesítmény Próbatest a laboratóriumi vizsgálathoz
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A termékcsaládot a BME UVT pályaszer-

kezeti laboratóriumában egy már be-

vizsgált sínleerősítési rendszer (Vossloh 

336/24) felhasználásával minősítő vizs-

gálatnak vetették alá. A szabvány által 

rögzített körülményeknek megfelelő-

en elvégzett vizsgálat igazolta az anyag 

megfelelőségét és vasúti pályában való 

felhasználásra történő alkalmasságát.

A Sopro VM (Verguss Mörtel = ki ön tő ha-

barcs) kiöntőhabarcs-család 3 tagból áll:

1. Sopro VM 4: 1–4 cm között változtatha-

tó rétegvastagsággal,

2. Sopro VM 12: 2–12 cm között változtat-

ható rétegvastagsággal,

3. Sopro VM S: max. 15 cm rétegvastag-

sággal

alkalmazva terheléseknek kitett hézagki-

töltéseknél. A kiöntőhabarcsok cement-

alapú, zsugorodáskompenzált, sokáig fo-

lyékony állagú, kikeményedésükkor nagy 

szilárdságú anyagok.

legfontosabb tulajdonságok
A felhasználásra kész szárazhabarcsok ki-

váló minőségű cementből, hozzáadott 

anyagokból, célzottan válogatott szem-

csetípussal, speciális adalékokkal és szin-

tetikus szálakkal készülnek. Kiváló húzó- 

és nyomószilárdságú anyagok. A magas 

rugalmassági modulus (E = 27 000 N/

mm2) révén ellenáll a párának, hőtágulási 

együtthatója olyan, mint egy kiváló mi-

nőségű betoné.

az aljzatok előkészítésének  
körülményei
Megfelelő mennyiségű nyílásról kell gon-

doskodni ahhoz, hogy a habarcsot be le-

hessen önteni és a felesleges levegő el 

tudjon távozni. Az alap felülete legyen 

érdes és lehetőleg mattnedves. A hibás 

betonrészeket, az olajat, a szennyező-

déseket, a port, a habarcsmaradékokat, 

valamint a laza, töredezett darabokat el 

kell távolítani. Por- és olajmentesnek kell 

lennie az alapfelületben lévő mélyedé-

seknek, valamint a rögzíteni kívánt szer-

kezeteknek is. Az erősen megtapadt ha-

barcsmaradékokat homoksugárral kell 

eltávolítani kb. 3 mm-es mélységig.

A BME Út- és Vasútépítési Tanszék pálya-

szerkezeti laboratóriumában elvégzett 

vizsgálati eredmények, a rendelkezésre 

álló belföldi és külföldi dokumentumok, 

szabványok alapján a Sopro GmbH által 

gyártott Sopro VM kiöntőhabarcsok (VM 4, 

VM 12, VM S) a felsorolt műszaki paramé-

terek és használati követelmények betar-

tása esetén, az OVSZ II., a Budapesti Köz-

lekedési Zrt. (BKV Zrt.), érvényben levő 

közúti vasúti, valamint földalatti gyorsvas-

úti pályaépítési és fenntartási előírásaival, 

műszaki követelményeivel összhangban 

a vasútépítés és pályafenntartás minden 

követelményének megfelelnek.

A Sopro VM kiöntőhabarcsok (VM 4, VM 

12, VM S) a magyarországi közúti vas-

utak, közúti gyorsvasutak és gyorsvas-

utak (földalatti és elővárosi gyorsvasutak) 

betonszerkezetű vágányaiba (betonle-

mezes, beton hosszgerendás, betonosz-

lopos vágányaiba), folyó és járműtelepi 

vágányokba, kitérőkbe, átszelésekbe be-

építhetők, s ott üzemeltethetők.

A Sopro VM kiöntőhabarcsok (VM 4, VM 

12, VM S) vasúti sínszálak és sínleerősí-

tések betonszerkezet feletti ágyazására, 

valamint sínleerősítések tőcsavarjainak 

lehorgonyzására alkalmazhatók a vasúti 

pályaépítés területén.

Kiss Balázs, idei dániel 

1. táblázat   a Sopro vM termékcsalád legfontosabb műszaki adatai

tárgy sopro Vm 4 sopro Vm 12 sopro Vm s

Kiöntési magasság 1–4 cm 2–12 cm max. 15 cm

Keverési arány 3,25-3,50 l víz :  2,60-3,00 l víz :  3,00-3,25 l víz : 

 25 kg VM 4 25 kg VM 12 25 kg VM S

Bedolgozási  + 5 – + 30 ºC + 5 – + 30 ºC + 5 – + 25 ºC

hőmérséklet

felhasználható Kb. 60 percig 80–90 percig Kb. 15 percig

megszilárdulás Kezdet: kb. 5 óra, Kezdet: kb. 11 óra, Kezdet: kb. 15 perc,

 teljes: kb. 5,5 óra  teljes: kb. 12 óra teljes: kb. 30 perc

térfogatsűrűség Kb. 1,30 kg/l Kb. 1,62 kg/l Kb. 1,30 kg/l

nyers sűrűség Friss habarcs:  Friss habarcs: Friss habarcs: 

 kb. 2,35 kg/l kb. 2,30 kg/l kb. 2,30 kg/l

 Szilárd habarcs:  Szilárd habarcs:  Szilárd habarcs: 

 kb. 2,35 kg/l kb. 2,30 kg/l kb. 2,30 kg/l

terülés (EN 13395-2) > 45 cm > 28 cm 

Kiadósság Kb. 2100 kg szárazhabarcs / / m3 friss habarcs

Idő Nyomó- Hajlító- Nyomó- Hajlító- Nyomó- Hajlító-

 szilárdság szilárdság szilárdság szilárdság szilárdság szilárdság

18 óra (* 2 óra) - - 15 3 * 4/15/20 * 2/4/4

24 óra (* 4 óra) 30 5 25 4 * 20/25/25 * 4/5/5

7 nap (* 1 nap) 60 10 85 12 * 34/34/34 * 7/7/7

28 nap (* 7 nap) 80 11 100 13 * 45/45/45 * 8/8/8

90 nap (*28 nap) - - 110 13 * 55/55/55 * 9/9/9

Kiszerelés 25 kg-os papírzsák 25 kg-os papírzsák 25 kg-os papírzsák

sz
ilá

rd
sá

g 
n

/m
m

2

Kiss Balázs
Alkalmazástechnológia, 

képviselet

Sopro Hungária Kft.

soprobalazs@gmail.com

Idei Dániel 
vasútépítő mérnök

idani2005@gmail.com
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Sűrűn lakott területeken ez az átadódott 

rezgés hatással lehet az életkörülmények-

re, az egészségre, csökkentheti a területek 

értékét a magas rázkódási foknak köszön-

hetően, valamint a rezgésekre érzékeny 

tevékenységet végző ipari létesítmények 

munkáját is gátolhatja, megnehezítheti.  

A növekvő populáció, a városközpontúság, 

a tömegközlekedés radikális fokozódása 

mind közelebb hozza egymáshoz a lakott 

területeket az ipari övezetekkel, rezgést kel-

tő infrastrukturális létesítményekkel, ezért 

innovatív megoldásokra van szükség.

Ilyen megoldásként kezelhetjük azokat a 

multifunkciós geokompozitokat, amelyek 

a víz elvezetése, azaz a szerkezetek dré-

nezése mellett rezgéscsillapító hatással is 

bírnak. Ezen geoműanyagok magja hur-

kolt, térhálós poliamid szálakat tartalmaz, 

amelyek össze vannak olvasztva ott, ahol 

keresztezik egymást, így képezhetnek egy 

jó teherbíró képességű, rugalmas, rezgés-

csillapító hatású anyagot (1. kép).

Az Enkadrain® ST és Enkadrain® CK 20 ter-

mékek a vízszintesen terjedő rezgéseket 

csökkentik, a beépítésük így értelemszerű-

en függőlegesen történik.

Funkciók
Az Enkadrain® ST és CK 20 termékek beépí-

tésük esetén a következő funkcióknak tesz-

nek eleget:

•	 rezgés-	és	rázkódáscsillapítás;

•	 vízelvezetés;

•	 védelem,	szűrés	és	elválasztás,

•	 bennmaradó zsaluzat, monolit betono-

zás esetén (csak az Enkadrain® CK esetén).

Beépítés
Az Enkadrain® ST és CK 20 geo kom po zi to-

kat lényegében három különböző módon 

építhetjük be:

1) Új építésű lakóházak, irodaépületek 

vagy ipari létesítmények esetén a rez-

géscsillapító réteget érdemes közvetle-

nül a szerkezet alapjára, esetleg az épü-

let függőleges pincefalára rögzíteni, így 

a rezgéscsillapításon kívül drénező funk-

ciót is ellát a termék (2. kép).

2) Egyes esetekben funkcionálisan kedve-

zőbb megoldást eredményezhet, ameny-

a vasutak, villamosok akár a föld alatt, akár a térszínen, vala-
mint a különböző ipari tevékenységeket végző berendezések 
rezgéseket, rázkódásokat keltenek, amelyek a talajon és más 
anyagokon keresztül átadódnak a környező szerkezetekre.

Rezgés- és rázkódásvédelem geoműanyagok segítségével

Függőleges rezgéscsillapító 
geokompozit

1. kép Az Enkadrain® ST és CK 20 termékek felépítése

2. kép
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nyiben a rezgéscsillapító geo kom po zi tot a 

rezgést keltő szerkezethez, például vasút-

hoz csatlakoztatva valósítjuk meg (3. kép).

3) Amennyiben a rezgéseket utólagosan 

akarjuk csökkenteni, vagy a pincefalra, 

alaptestre való beépítése korlátozott, 

a rezgést keltő létesítmény és a védett, 

mentett épület között is elhelyezhető 

szintén függőlegesen beépítve, a körül-

ményektől függő mélységben (az eset-

tanulmányban látható módon).

Mind a PVC-, mind a nem szőtt geotextília 

réteg 10 cm-rel túlnyúlik a belső magon, 

ez biztosítja az illesztések megfelelő átla-

polhatóságát, amikor több sávban fektetik 

egymás mellé a terméket.

esettanulmány: Bern, Svájc, 2005
Bernben egy igen nagy forgalmú vas-

úti szakasztól csupán 5 méter távolság-

Szatmári Tamás
okleveles építőmérnök

Bonar Geosynthetics Kft.

tamas.szatmari@bonar.com

ra lakóépületek helyezkednek el. Egy ket-

tős vágányúvá történő bővítő beruházás 

során egy kitérő kiépítésére került sor.  

A kitérő csatlakozásánál, valamint a bőví-

tésnek köszönhető forgalomnövekedés 

miatt a beépítés után a környező épületek 

fokozott rezgésterhelése lépett fel. 

A lakhatási minőség így kialakult fokozott 

korlátozását ki kellett küszöbölni. Az ezzel 

kapcsolatban elvégzett első próbálkozás, 

a sínek megcsiszolása a környező épületek 

és területek rezgésterhelésén részben még 

rontott is. 

A másodiknak betervezett és egyben vég-

leges megoldást a talajba, a sínek és a la-

kóépületek közé 2 réteg „függőleges rez-

géscsillapító geokompozit”, Enkadrain® ST 

beépítése jelentette (4. kép). A talaj két ré-

szének szétválasztásával szándékoztak a 

rezgéshullámok átterjedését lecsökkente-

ni. A tartós megoldás érdekében egy olyan 

elválasztórétegre volt szükség, amelynek a 

lehető legnagyobb a rezgéscsillapító hatá-

sa, valamint egyidejűleg kellőképpen ma-

gas nyomást is képes felvenni, tehát nagy 

teherbírással rendelkezik. 

A rezgéscsillapító réteg beépítése előtt és 

után méréseket végeztek három tájéko-

zódási ponton: az épületek lakterében, a 

pincékben (az alapozás közelében), vala-

mint a kerti részeken. Beigazolódott, hogy 

az Enkadrain® ST típusú multifunkciós 

geokompozittal a rezgések mértékének 

csökkentése meghaladta a 70%-ot is.

Végeztek még további, kiterjedtebb mé-

réseket is 20 m hosszan a függőleges 

geokompozit két oldalán. Ezzel lehetett a 

váltó mentén a rezgéseket érzékelni, mér-

ni. A rezgésátvitel mértéke a kitérő keresz-

tezési csúcsánál a tizedére csökkent a be-

avatkozás előtti állapothoz képest (1. ábra).

Egy további, a frekvenciától függő rezgés-

csillapításra irányuló vizsgálat kimutatta, 

hogy a rezgések szempontjából mérték-

adó alacsony frekvenciák tartománya je-

lentősen lecsökkent. A lakosok megkér-

dezése visszaigazolta a pozitív mérési 

eredményeket, tehát az Enkadrain® ST tí-

pusú geokompozit megfelelő megoldás-

nak bizonyult, segítségével teljesültek a 

rezgéscsillapítással összefüggésben tá-

masztott követelmények (5. kép).

szatmári tamás

3. kép

4. kép Az Enkadrain® ST 

beépítése függőlegesen, a 

vasúti pályaszerkezet mellett

5. kép A végleges állapot az Enkadrain® ST beépítése után 1. ábra Rezgésátvitel mértéke a különböző mérőpontoknál
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Az ERS-LITE vágányleerősítést a környe-

zetvédelmi szempontok egyre növek-

vő figyelembevétele hívta életre. Er-

re utal a név is, a LITE a Low Impact To 

Environment (a környezetre gyakorolt 

alacsony hatás) kezdőbetűiből alkotott 

mozaikszó. A leerősítés szintén az ERS, 

azaz a folyamatos alátámasztású rugal-

mas sínleerősítés kategóriájába tartozik, 

ami Magyarországon a legelterjedtebb 

és legismertebb sínleerősítés. Felhasznál-

ja az Edilon)(Sedra cégnél eddig kifejlesz-

tett ERS, illetve ERS-M típusú sínleerősíté-

sek alkotóelemeit.

Alkalmazható elsősorban városi vasutak 

burkolt vágányszerkezeteiben, mind 

Phönix, mind Vignol sínnel (1. és 2. ábra)

A vágány rugalmas ágyazását a sín tal-

pára felpattintható rugalmas alátétsza-

lag biztosítja. A rendszer további eleme-

it a beépítési technológia határozza meg. 

Városi vasutak egyik leggyakrabban al-

kalmazott beépítési technológiája az ún. 

top-down, azaz a felülről lefelé történő 

építés. Ennek az építési technológiának 

a lényege, hogy először a vágányt kell 

mind magassági, mind helyszínrajzi ér-

telemben pontosan beállítani, majd ezt 

követően történik a szerkezet bebetono-

zása. A vágánygeometriát erre a célra ki-

alakított ún. portálszerkezetekkel lehet 

beállítani és állandósítani.

A rugalmas alátétlemez elhelyezését kö-

veti a gumigranulátumból vagy poliszti-

rolhabból készített kamraelemek elhe-

lyezése a sínkamrába. A kamraelemeket 

ideiglenesen, míg a betonozás meg nem 

történik, rögzíteni kell (1. kép).

A vágánygeometria véglegesítése után 

következik a szerkezet bebetonozá-

sa megfelelő konzisztenciájú, legalább 

C30/37 minőségű betonnal (2. kép).

A betont célszerű légpórusképző adalék-

szerrel tervezni, különösen ott, ahol a köz-

úti forgalom a vágányzóna közvetlen kö-

zelében halad és a téli síkosságmentesítés 

során keletkező sós lének, párának a vá-

gányzóna is ki van téve. 

A beton megszilárdulását követően kö-

vetkezik a kamraelemek és a beton kö-

az edilon)(sedra saját fejlesztőlaboratóriumában folyamatos 
fejlesztőmunka folyik. ennek egyik új eredménye az ers Lite 
típusú vágányleerősítés és az stP hézagkiöntő anyag.

Új vágányleerősítés és hézagkiöntő anyag

Fejlesztések az edilon)(sedránál

1. ábra ERS-LITE Phönix sínnel 2. ábra ERS-LITE Vignol sínnel

1. kép Kamraelemek elhelyezése
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zötti rés kivágása a sín mindkét oldalán  

(3. kép). Ebbe a résbe és a kamraelemek te-

tejére Corkelast kiöntés kerül, mely a szer-

kezet vízzáróságát hivatott biztosítani.  

A viszonylag csekély kiöntőanyag-meny-

nyiség a szerkezet költséghatékonyságát 

növeli. A kamraelemek többféle síntípus-

ra is hozzáférhetők hazai forrásból (4. kép).

Ez a fajta leerősítés alkalmazható útátjá-

rókban közepes vagy kis keresztező köz-

úti forgalommal, továbbá füves pályá-

ban, burkolt vágányban.

Előnye még a korábban alkalmazott sín-

leerősítésekkel szemben, hogy síncsere 

esetén nem kell a vb. lemezt elbontani, 

így a síncsere gyorsan és olcsóbban elvé-

gezhető. 

az Stp-25 hézagkiöntő anyag
Az STP termékcsaládot a városi villamos-

vasutakon hosszú évek óta tapasztalható 

nem megfelelő minőségű hézagkiöntés és 

hézagkiöntő anyagok hívták életre. 

Nagy nyári melegekben a vágányzóná-

ban közlekedő közúti forgalom (buszok) 

a bitumenes hézagkiöntő anyagot a hé-

zagból kitépte, nyomában ott maradt a 

hézag, melyen keresztül a víz akadály-

talanul hatolhatott be a szerkezetbe.  

A bitumenes hézagkiöntő anyagok az 

UV-sugárzás hatására elöregednek, zsu-

gorodnak, ennek következtében gyako-

riak voltak a hézag falától az elválások, 

és  az így keletkezett réseken a víz szin-

tén bejutott a szerkezetbe.

A közlekedési társaságok ezen kedvezőt-

len üzemeltetési tapasztalatai, az állandó 

forrásigény, valamint a gyakori beavatko-

zás szükségessége vezettek ennek a ter-

méknek a kifejlesztéséhez.

Legfontosabb jellemzője, hogy kétkom-

ponensű anyag, mely nem igényel kellősí-

tést a beépítés során, rendkívül rugalmas, 

a bitumen rugalmas nyúlását többszörö-

sen meghaladja. Környezetvédelmi szem-

pontból azért kedvező, mert nem tar-

talmaz isocián vegyületet. Aszfalthoz is 

tökéletesen tapad, nedves időben is alkal-

mazható. A levegő hőmérséklete és a fo-

gadó felület hőmérséklete is el kell érje a 

+5 C-fokot, és nem haladhatja meg a +35 

C-fokot. A beton nedvességtartalma nem 

haladhatja meg a 6%-ot.

A terméket három különféle Shore-

keménységgel fejlesztették ki, mely a 

termék jelölésében is megjelenik (STP 

15, STP 25, STP 25). A Müncheni Műszaki 

Egyetemen elvégezték a fárasztásos vizs-

gálatát 3 millió terhelésre a DIN 45673-

8:2010-8 szerint. Eddig 60 km hézag javí-

tása történt meg ezzel a termékcsaláddal, 

szinte kizárólag németországi városok vil-

lamosvágány-hálózatán (5. kép).

Bart stollenwerk 

Vörös zoltán 

Bart Stollenwerk 
Edilon)(Sedra 

értékesítési vezető

Vörös Zoltán 
Route Consult Bt. 

ügyvezető

route.consult@invitel.hu

2. ábra ERS-LITE Vignol sínnel

2. kép Betonozás

3. kép Kamraelemek mellett kivágott rés

4. kép Kész vágány útátjáróban

5. kép Útátjáró hézagjavítása STP-vel
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Napjainkban a magyar vasúthálózat je-

lentős rekonstrukciója zajlik, melynek ke-

retében új 160 km-es pályák és kitérők 

épülnek. A jövő számára fontos, hogy mi-

lyen karbantartási stratégiákat alkalma-

zunk az új kitérők biztonságos és hosszú 

élettartamú pályában tartásához.

A kitérők karbantartásának ugyan széles 

körű szakirodalma található az interne-

ten, de sajnos magyar nyelvű tanulmány 

szinte nem elérhető, és olyan átfogó ta-

nulmány  sincs, amely az egyes vasutak 

gyakorlatát összehasonlítaná. A cikkben 

szeretném felhívni a hazai szakemberek 

figyelmét a téma fontosságára.

1. karbantartási stratégiák
1.1. a hibaelhárító karbantartás

Más néven hibaelhárító fenntartás, vagy 

üzemeltetés meghibásodásig (Failure 

Based Corrective Maintenance, FBCM). 

Nevezik még krízis- vagy kicsit rosszindu-

latúan hisztérikus karbantartásnak.

Előnyei

•	 A	teljes	elhasználódási	tartalék	kihasz-

nálható.

•	 Egyszerű	módszer,	tervezést	nem	igé-

nyel.

•	 A	károsodási	folyamatok	megismeré-

sét, kutatását nem igényli.

•	 Az	inspekciós	ciklusidőt	tapasztalattal,	

megfigyeléssel nyerjük.

•	 A	 stratégia	úgy	működik,	hogy	nem	

kell tenni érdekében semmit. 

Hátrányai

•	 Váratlan	meghibásodás.

•	 A	karbantartás	nem	tervezhető,	a	hiba	

bekövetkezéséig nem lehet megkez-

deni az előkészületeket (pótalkatrész, 

technológia, szakmunkások stb.).

•	 A	javítási	idő	hosszabb.

•	 Indokolatlanul	 nagy	 raktárkészletet	

igényel.

•	 Nagy	a	hiba	valószínűsége.

1.2. a merev ciklusú karbantartási 

stratégia

Más néven: merev ciklusú gépfenntartás 

/ tervszerű megelőző karbantartás, tmk 

(Preventive/Planned Maintenance, PM)

Előnyei

•	 A	javítási	és	karbantartási	munkák,	va-

lamint az alkatrészbeszerzés és a rak-

tárkészlet jól tervezhető és szervezhe-

tő naptári alapon. 

•	 A	karbantartói	kapacitás	egyenletesen	

terhelhető, jól kihasználható a rendel-

kezésre álló emberi és anyagi erőforrás.

•	 A	károsodási	folyamatokat	csak	hozzá-

vetőlegesen kell megismerni, követni.

•	 Javul	a	berendezések	rendelkezésre	ál-

lása, csökken az üzemzavarok száma, 

nő az üzembiztonság.

a vasúti pályák egyik legköltségesebb, egyben a forgalombiz-
tonságra legérzékenyebb elemei a kitérők. mértékadó elem-
zések szerint az éves karbantartási és felújítási költségek 
25-30%-át emésztik fel. 

számos új technológia a kitérőkarbantartás területén

Karbantartási stratégiák 
vasúti kitérőkön
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•	 Csökken	a	váratlan	gépmeghibásodá-

sok száma és a termeléskiesés.

Hátrányai 

•	 Nagyok	a	karbantartási	és	javítási	ráfor-

dítások, mivel a betervezett munkákat 

és alkatrészcseréket az ütemezés sze-

rint elvégzik, függetlenül az elhaszná-

lódás mértékétől.

•	 Az	elhasználódási	tartalékot	csak	rész-

ben használja ki ez a stratégia.

•	 A	javítások	gyakorisága	miatt	jelentő-

sek a fenntartási költségek.

•	 Nagy	raktárkészletet	és	szakszemély-

zetet kell fenntartani.

•	 A	javítási	munkák	sokszor	a	következő	

meghibásodások okozói.

1.3. Jellemző paraméterek állapota 

alapján végzett karbantartás

A stratégia alapja az üzemi, termelé-

si, gyártási folyamatok jellemző, kriti-

kus paramétereinek figyelése. A kar-

bantartási ciklusidőt, a beavatkozások 

időpontját ezeknek a paramétereknek 

az állapota vagy változása alapján hatá-

rozzák meg. (Parameter Condition Based 

Maintenance, PCBM)

Előnyei

•	 A	karbantartás	gyakoriságát	nem	az	

eltelt idő alapján határozzák meg, ha-

nem a futásteljesítmény, a gyártási fo-

lyamatok és a használati paraméterek 

mérésével.

•	 A	módszer	a	 termékjellemzők	minő-

ségét veszi alapul a gépelhasználódás 

megítélésekor.

Hátrányai 

•	 A	tervezés,	a	gyártási	méret-	és	anyag-

jellemző szórások befolyását nem lehet 

vagy nagyon nehéz figyelembe venni.

•	 Az	üzemeltetés	során	felhasznált	anya-

gok fizikai, kémiai jellemzőinek inga-

dozásai szintén befolyással vannak a fi-

gyelt jellemző paraméterek állapotára.

1.4. az állapotfüggő karbantartási stra-

tégia

Műszaki állapot szerinti gépfenntartás 

/ Állapotfüggő karbantartás (Condition 

Based Maintenance (CBM), Condition 

Centered Maintenance (CCM) vagy 

Predictive Maintenance (PdM)

Előnyei

•	 A	karbantartási	és	helyreállítási	munkák	

szervezettsége	nő;	javul	a	gépek	rendel-

kezésre állása, korszerű javítási techno-

lógiák alkalmazására nyílik lehetőség.

•	 Alkatrészcserére	csak	akkor	kerül	sor,	ha	

a műszeres mérések és elemzések alap-

ján	ez	indokolttá	válik;	csak	a	hibás	alkat-

részt cserélik.

•	 Nincs	szükség	nagy	raktárkészletre,	jól	

tervezhetően kisebb az anyag- és bér-

költség.

•	 Csökken	a	 váratlan	meghibásodások	

száma, a hibák súlyossága, növelhető a 

javítások ciklusideje.

•	 Az	alkatrészek	az	elhasználódási	tartalék	

90-95%-áig üzemeltethetők, a nagy át-

futási idejű alkatrészek beszerzését idő-

ben el lehet indítani.

Hátrányai 

•	 Felügyelőrendszerek,	műszerek	és	kép-

zett szakemberek alkalmazása szük-

séges az állapotfüggő karbantartá-

si stratégia eredményességéhez, ami 

költségekkel jár.

•	 A	kiválasztott	mérési	és	 feldolgozási	

technológiák minősége, színvonala, a 

mérőeszközök, beépített jeladók, di-

agnosztikai és adatrögzítő eszközök 

képességei és a vizsgálatokat végző 

szakértők szakmai felkészültsége je-

lentősen befolyásolja az állapotfüggő 

karbantartási stratégia sikerét.

•	 Az	időszakos	ellenőrzések	között	fel-

léphet váratlan meghibásodás is.

1.5. további modern karbantartási stra-

tégiák

A további modern karbantartási stra-

tégiákat csak nagyon röviden említem, 

mivel a cikk témájának szempontjából 

nem relevánsak, bár a karbantartási mix 

összeállításában ezek egyes elemei a 

nagy sebességű vasutaknál, főleg a gé-

pészet területén már megtalálhatók. Az 

innorail2015.hu honlapon megjelenő 

előadásban ezeknek a stratégiáknak a 

részletes leírása megtalálható.

1.6. tudásalapú karbantartás

A megelőző karbantartás gyakorlatában 

alkalmazott technológiák és az állapot-

függő karbantartás során használt techni-

kák természetes kiterjesztései. A stratégia 

erejét növeli az információk megosztása 

az összes felhasználó között. Alapvető cél-

ja az eredendő ok meghatározása (Root 

cause analysis), majd ezt követően a hibák 

feltárása, a problémák kijavítása, nem pe-

dig a szimptómák megszüntetése.

1.7. megbízhatóság-központú karban-

tartási stratégia

Ezt a karbantartási stratégiát a nagymé-

retű, összetett, bonyolult rendszerek üze-

meltetése során fellépő problémák meg-

oldására hozták létre.

1.8. teljes körű hatékony karbantartás

A teljes körű hatékony karbantartás egy 

Szeicsi Nakadzsima által kifejlesztett me-

Lőkös László
ügyvezető igazgató

MÁV-THERMIT Kft.

Laszlo.Lokos@mav-thermit.hu
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nedzsment-koncepció, olyan karbantar-

tási filozófia, amely a termelésirányítás, 

a minőségbiztosítás és a megbízhatóság 

alapú karbantartás összekapcsolásával 

jött létre. Egy vezetési folyamat, amely 

biztosítani hivatott, hogy a szervezet fo-

lyamatosan megfeleljen a fogyasztók 

igényeinek. A TPM a tömegtermelést 

végző cégeknél alkalmazható nagyon 

eredményesen.

1.9. Kockázatalapú karbantartás

Minden tevékenységben vannak kocká-

zati elemek, és bármelyik tevékenység 

sikere a kockázatkezelés módjától, ered-

ményétől függ. A kockázatkezelés lénye-

gében egy döntéshozatali folyamat.

1.10. számítógépes karbantartás me-

nedzsment rendszer

A CMMS elsősorban a kar ban tar tás ve ze-

tők munkáját segíti a naprakész adatokon 

alapuló döntések meghozatalában. Kü-

lönböző számítógépes programokat fej-

lesztettek ki, amelyekkel szemben ma már 

elvárják, hogy kapcsolódjanak a vállalati 

számítógépes irányításhoz. Ezek a szoft-

verek csupán eszközök, amelyek nagy-

mértékben segítik, de nem javítják meg 

a karbantartást. Bevezetése előtt át kell 

gondolni és rendbe kell tenni a karbantar-

tási rendszert, a karbantartási stratégiát.

2. kitérő-karbantartási stratégiák
Az általános karbantartási stratégiák után 

vizsgáljuk meg, hogy vajon milyen stra-

tégiákat alkalmazunk a vasúti kitérők kar-

bantartásában. A nyugat-európai és más 

fejlett vasutaknál leginkább állapotfüggő 

karbantartási stratégiát alkalmaznak, de 

egyre inkább előtérbe kerülnek a megbíz-

hatóság-központú karbantartási stratégi-

ák is, melyekhez folyamatosan működő di-

agnosztikai rendszereket alkalmaznak.

Magyarországon sok esetben hibaelhárí-

tó karbantartás folyik, de az állapotfüggő 

karbantartás is fellelhető. Az ehhez szük-

séges diagnosztikai háttér megfelelő, vi-

szont gyakran finanszírozási nehézségek 

lépnek fel, és sajnos a belső érdekeltség, 

motiváció sem működik megfelelően.

A jövőbeni cél lehet az állapotfüggő kar-

bantartás erősítése, tervezési módszerek 

javítása és a kiemelt fővonalakon a megbíz-

hatóság-központú stratégiák bevezetése.

A kitérőkarbantartási stratégiák másik as-

pektusa a karbantartást végző szervezet 

hovatartozása.

Ebből a szempontból a világban nagyon 

eltérő rendszerek találhatók a teljeskörűen 

az üzemeltető által végzett karbantartás-

tól a teljes körű outsourcing ig.

Magyarországon ebből a szempontból 

szintén változatos a kép. A kitérőket és ki-

térőalkatrészeket az üzemeltető a piacról 

szerzi be, a felügyeletet és diagnosztikát 

részben saját, részben önálló cég végzi. 

Az előre nem tervezhető karbantartást az 

üzemeltető, a tervszerű kitérő- és alkat-

részcseréket, karbantartást általában kül-

ső cégek végzik.

Jelen pillanatban nincs olyan egyértelmű 

álláspont, amely bármelyik megoldás (in 

House – vagy outsourcing) teljes körű elő-

nyét alátámasztaná, valószínű a követke-

ző időszakban ez a fajta együttműködés 

fennmaradhat. Szeretném megjegyezni, 

hogy tényleges elemzés talán soha nem 

készült, a döntések általában valamilyen 

prekoncepció (például létszámcsökkenté-

si elvárások) mentén születtek.

2.1 a karbantartási stratégia elemei

Az alábbiakban röviden felsorolom, hogy 

mely aspektusokat célszerű figyelembe 

venni egy jól működő kitérőkarbantartási 

stratégia esetében.

•	 Megfelelő	műszaki	 paraméterekkel	

rendelkező, gazdaságos konstrukciók 

kiválasztása LCC költségek figyelembe-

vételével.

•	 Kiindulási	minőség	pontos	meghatáro-

zása (műszaki technológiák, eljárások, 

kivitelezők minősítése).

•	 Pályaállapot	felmérése.

•	 Kitérők	teljes	cseréjének	módszerei.

•	 Nagygépi	 karbantartás	 alkalmazott	

eszközei, technológiája.

•	 Karbantartás	a	fő	alkatrészeken	(köszö-

rülés, felhegesztés, …).

•	 Megelőző	karbantartás.

•	 Használt	anyagok	újrahasznosítási	le-

hetősége.

2.2. Kitérőkarbantartás a kitérők fő ele-

mein, ajánlás új módszerekre

Az előzőekben felsorolt elemek részletes 

bemutatására a cikk terjedelmi korlátai 

nem nyújtanak lehetőséget, de a teljes-

ség igénye nélkül szeretnék ajánlásokat 

tenni néhány új módszerre. Az utóbbi 

időszakban a fejlett vasutaknál számos 

új anyag és technológia is megjelent, me-

lyek alkalmazása jelentősen javíthatja a 

karbantartás hatékonyságát. 

•	 Ágyazatragasztás	alkalmazása	a	kitérők-

ben, melynek segítségével csökkenthe-

tőek a kitérőívekben fellépő oldalirányú 

erők miatti geometriai torzulások.

•	 Új	 típusú	 aljak	 alkalmazása	 polimer	

kompozitból vagy újrahasznosított mű-

anyagokból.

•	 A	kitérőkben	a	vízszintes	csavarok	le-

pörgés elleni biztosítása Track Sure csa-

varokkal.

•	 A	sínekben	kialakult	UH	hibák	vagy	ki-

völgyelődések javítása új Thermit he-

gesztési eljárással (HR hegesztés).

•	 Félváltók,	keresztezések	javítása	felrakó	

hegesztéssel.

•	 A	kitérőkben	kialakuló	 legyűrődések,	

Head Check hibák megszüntetése sín-

köszörüléssel.

•	 Első	karbantartás	mielőbbi	bevezetése	

(beépítés után max. fél éven belül mű-

ködési méretek ellenőrzése, beállítása, 

fáncosodási hibák eltávolítása köszörü-

léssel).

•	 Specializált	szaktudású	és	felszereltségű	

karbantartóegységek létrehozása.

•	 Koncentrált	pályán	kívüli	alkatrész-fel-

újítás.

•	 Üzemi	kitérőalkatrész-felújítás	beveze-

tése.

Reméljük, hogy a következő időszakban 

a kitérők karbantartásának stratégiája ki-

emelt szerepet kaphat és segíthet a MÁV 

pályahálózatának megújulásában is.

Lőkös László
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Ennek érdekében a társaság egy köz-

beszerzési eljárás keretén belül a győz-

tes ajánlattevő Stadler csoporttól 29 db 

EC250 típusú motorvonatot rendelt. Az 

EC250 elkészülését követően a világ első 

egyszintes, nagy sebességű, alacsony-

padlós villamos motorvonata lesz. Az új, 

jórészt az SBB-vel közösen tervezett ter-

mék fantázianeve Giruno, amely rétoro-

mán nyelven héját jelent.

az SBB főbb követelményei az új 
eurocity vonattal szemben
•	3	áramnemű	üzemre	való	alkalmasság	

(25/15 kV AC, 3 kV DC),

•	4	országra	érvényes	típusengedély:	Né-

metország, Ausztria, Olaszország, Svájc

•	250	km/óra	maximális	sebesség

•	alacsony,	egy	ülőhelyre	számított	üze-

meltetési költséggel párosított ala-

csony fenntartási költség a jármű élet-

ciklusa alatt

•	karbantartásbarát	tervezés,	azaz	könnyű	

javíthatóság

•	magas	utazási	kényelem	(fő	különbség	

az alacsony költséggel üzemelő „fapa-

dos” légitársaságokkal szemben)

•	külön	zónák	kerüljenek	kialakításra:	pél-

dául elektromos kerékpárok stb. szállí-

tására

•	mozgáskorlátozott	személyek	számára	

megkülönböztetésmentes, kényelmes 

utazási lehetőség

•	nagy	mennyiségű	poggyász	szállításá-

nak lehetősége

•	magas	ülőhelyszám

•	minél	rövidebb	idő	alatt	megvalósítha-

tó ki- és beszállás

•	vezeték	nélküli	internet	

•	elegendő	számú	hálózati	csatlakozó	be-

építése

tervezett üzemeltetés 
Az első járművek várhatóan 2019 végé-

től állnak forgalomba. A jelenlegi tervek 

szerint a Giruno vonatok a Bázel–Milá-

nó és a Zürich–Milánó viszonylatokon 

közlekednek majd, de a Bázel–Frank-

a svájci szövetségi Államvasutak (a továbbiakban sBB) az új 
Gotthard bázisalagút 2016 decemberére tervezett megnyitását 
követően új, nagy sebességű vasúti járművekkel tervezi a vár-
hatóan megnövekedő nemzetközi utasforgalmat lebonyolítani. 

a stadler cégcsoport legújabb motorvonata

eC250 „Giruno”

Érdekességképpen érdemes egy kicsit 

visszatekinteni 1961-be, amikor a mosta-

nihoz hasonló összetettségű projekt 

keretében az SBB üzembe helyezte a 

TEE RAe típusú járművét. Ez a vonat  

4 áramnemű meghajtással rendelkezett, 

8 országban került engedélyeztetésre, a 

maximális sebessége pedig 160 km/óra 

volt. Ebben az időszakban a vasutak a 

légi és a közúti közlekedési módokat 

tekintették fő versenytársuknak, nem 

pedig a határokon átívelő szolgáltatást 

nyújtó nemzeti vasúttársaságokat. 

Ennek megfelelően a javarészt nemzeti, 

azaz állami üzemeltetésű vasúttársasá-

gok és közlekedési hatóságok egymás-

sal összefogva dolgoztak egy-egy jármű 

sikeres üzembehe helyezése és engedé-

lyezése érdekében.

Az előadás készítője: 

Laczó Ferenc
okleveles villamosmérnök

műszaki projektvezető

Stadler Bussnang AG

franz.laczo@stadlerrail.com

A cikk szerkesztője:

Gerzner-Vágó 
Bernadett
okleveles közgazdász

projektasszisztens

Stadler Bussnang AG
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furt vonal kapacitásbővítését követően a 

Frankfurt–Milánó viszonylaton közleke-

dő járatok is tervben vannak. Az EC250 

motorvonat várhatóan 2016 végén kezd-

heti meg próbaútjait. 

engedélyeztetés
A járművek fejlesztése és értékesítése 

során a jármű-engedélyeztetés napjaink 

egyik legköltségesebb területe. Kivált-

képp igaz ez az EC250-es projektre, ahol 

a járműveknek számtalan követelmény-

rendszernek kell megfelelniük. Ezek a fel-

tételrendszerek a következők:

•	 Az	Európai	Unió	különböző	TSI-előírásai

•	 Az	engedélyező	4	ország	nemzeti	ható-

sági követelményei

•	 Az	engedélyező	4	ország	infrastrukturá-

lis követelményei

•	 Svájc	területén	érvényes,	speciális	látás-,	

hallás- és mozgássérültekre vonatkozó 

követelmények

•	 Az	SBB	műszaki	feltétfüzetében	megha-

tározott követelmények

a Stadler válasza a kihívásokra
A Stadler válasza egy nagyon komoly 

műszaki és üzemeltetői igényeket ma-

gába foglaló kihívásra a 11 kocsiból ál-

ló, 8 hajtott tengellyel rendelkező nagy 

sebességű motorvonat. A tervezők a 

jármű tervezésekor klasszikus felosz-

tást alkalmaztak: a vonat egyik felében 

az első kocsiosztály, a jármű közepén 

az étkezőkocsi, a másik felében pedig a 

második kocsiosztály került kialakításra. 

Az étkezőkocsi mindkét végében talál-

hatók speciális PRM, azaz mozgáskorlá-

tozottak által is igénybe vehető zónák, 

amelyek elegendő helyet biztosítanak a 

kerekesszékkel utazók számára is. A be-

szállóajtók az egész járműben egymás-

tól egyenlő távolságokra elosztva talál-

hatóak.  

 

alkalmazott technológiák
A Giruno olyan könnyűszerkezetes alumí-

nium kocsiszekrénnyel rendelkezik, amely 

teljesíti a 250 km/óra sebességre vonat-

kozó ütközésvédelmi követelményeket, 

és biztosítja a nyomásellenállóságot a 

lökéshullámokkal szemben. A járművek 

ezenfelül IGBT-félvezetőkkel rendelkező 

áramirányítókkal, aszinkron vontatómo-

torral rendelkező Jacobs-forgóvázakkal, 

nyomáskülönbség-védelemmel ellátott 

klímaberendezésekkel, hermetikusan 

szigetelt ajtórendszerekkel, zárt rend-

szerű mosdórendszerrel és hagyomá-

nyos szennyvíztartállyal (nincs szükség 

bioreaktorra) is rendelkeznek.

A már jól bevált és a cégcsoport jármű-

portfóliójában egyébként gyakran al-

kalmazott technológiák továbbfejlesz-

tésével sikerült a kockázatok alacsonyan 

tartása mellett minden igényt és előírást 

teljesíteni. 

A hajtásrendszer kialakításakor a tervezők 

nagy hangsúlyt fektettek arra az igényre, 

hogy a maximális kihasználtság és terhe-

lés mellett is betartásra kerüljön a 18 ton-

nás maximális tengelyterhelésre vonat-

kozó előírás. A jármű minden forgóváza 

Jacobs típusú, azaz a kocsik között talál-

ható. A tervezők szintén komoly hang-

súlyt fektettek a redundanciára, ennek 

megfelelően több áramirányító és transz-

formátor beépítésével volt elérhető a 

biztonságos üzemeltetés. Az áramirányí-

tó koncepció az ún. 3 pontos inverteren 

alapul, amely osztott közbenső körrel ke-

rült kialakításra. Ez megengedi 3 kV alatt 

a közbenső körbe történő közvetlen be-

táplálást. Váltóáram esetén a 15/25 kV kö-

zötti átkapcsolás a szekunder tekercsen 

keresztül történik. Egy-egy inverter 2 db, 

párhuzamosan kapcsolt motort hajt meg.

aerodinamika és oldalszél-
stabilitás
Az SBB követelményei között kiemelke-

dő szerepet kapott az utazási kényelem, 

többek között az utastérben érzékelhető 

nyomáskülönbség minimálisra csökken-

tése. Az oldalszél-stabilitást, a kisiklásbiz-

tonságot, valamint az energiafogyasztást 

számos tervezési lépésen és szimuláción 

keresztül optimalizálták. Fontos szerepet 

kapott az alagutakba való bemenet és 

kimenet szimulálása is, amely szintén a 

nyomásállóság és a lökéshullámok elnye-

lése érdekében történt. 

A nyomásállóság érdekében számos 

elem került beépítésre. A passzív elemek 

között jól szigetelt ajtókat, ablakokat és 

átjárókat említhetünk. Az aktív elemek 

különböző nyomásérzékelőket, lökéshul-

lám elleni védőszelepekkel ellátott klíma-

berendezést tartalmaznak.

Belső kialakítás, színvilág
Az 1. osztály színvilágára az elegáns szür-

ke-piros párosítás jellemző, valamint 2 

plusz 1 soros üléselrendezés. A 2. osz-

tály színvilágában sötétkéket és szürkét 

találhatunk, 2 plusz 2 soros üléselrende-

zésben. Mindkét osztály világos belső 

a motorvonat fő műszaki adatai:

Ülőhelyek	száma:	 117	db	az	1.	osztályban,	286	db	a	2.	osztályban,	

 4 db a kerekesszékkel utazók számára

Ajtók/oldal: 12 db beszállóajtó, 1 db a catering részére, 

 2 db vezetőfülke-ajtó

Mosdók száma: 9 db hagyományos, 2 mozgáskorlátozott kialakí- 

 tású, 1 db az étkezőkocsi személyzete számára

Vonathossz: 202 000 mm

Kocsiszekrény szélessége: 2900 mm

Maximális tengelyterhelés: 18 tonna

Maximális sebesség: 250 km/óra (TSI 1. osztály)

Maximális vontatási teljesítmény: 6000 kW 15/25 kV AC üzemben, 

 5400 kW 3 kV DC üzemben

Indító vonóerő: 300 kN
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burkolatokkal, valamint indirekt megvilá-

gítással rendelkezik. Az étkezőkocsi ülés-

bevonatai barna színűek, és famintájú 

burkolatokkal rendelkeznek, a többi bel-

téri burkolat harmonikus, világos színt ka-

pott. Mindez kellemes, nyílt, tágas tér ér-

zetét kelti.

Mosdórendszer-koncepció
A mozgáskorlátozott-mellékhelyiségek 

az egész PRM-zónából egyszerűen el-

érhetőek. A hölgyek részére külön mel-

lékhelyiségek kerültek kialakításra, míg 

kifejezetten férfiak számára fejlesztett 

megoldások is beépítésre kerültek a rö-

videbb bent tartózkodási idő érdekében. 

A mellékhelyiségekben is visszaköszön 

az indirekt megvilágítás, amely kellemes 

környezetet teremt. 

Beszállóterek
A jármű tágas beszállóterekkel rendelke-

zik, megkönnyítve a gyors utascserét. Az 

ajtóműködtető rendszer és a burkolatok 

kialakításánál figyeltek arra, hogy a lehe-

tő legkevesebb helyet foglalja el a beszál-

lótérből.

Mivel egyre több idős korú utas is igény-

be veszi utazásához a vonatot, a beszál-

lótereket nagy számban látták el kapasz-

kodókkal.

A mozdonyvezető részére külön bejára-

tot alakítottak ki, aki ennek köszönhető-

en az utasoktól függetlenül gyorsan tud 

vezetőfülkét váltani.

prM-koncepció a motorvonat 
belterében
A Giruno vonat tervezésénél fontos elem 

volt a PRM-előírások betartása, azaz a 

motorvonat mozgáskorlátozottak számá-

ra is igénybe vehetővé tétele. Ennek meg-

felelően a járművön dedikált PRM-zónák 

kerültek kialakításra, melyeket kimondot-

tan a kerekesszékkel és egyéb korlátozás-

sal rendelkező utasok számára terveztek. 

A Stadler már a projekt kezdetekor, az-

az már az ajánlattételi szakaszban figye-

lembe vette ezen utasok igényeit, és ez-

zel sok későbbi eljárást tudott megelőzni 

már a kivitelezői fázisban. Ennek a terve-

zésnek köszönhető, hogy a kerekesszékes 

ülőhelyek minden hátrányos megkülön-

böztetéstől mentesen, teljesen integrál-

tak az utastérbe, a PRM-zóna 40 m hosz-

szú, kerekesszékkel bejárható, amelyben 

több helyen kényelmesen meg is tudnak 

fordulni az utazók, az étkezőkocsi az 1. és 

2. osztályból is megközelíthető kerekes- 

székkel, 2 különböző peronmagasságból 

is (550 mm és 760 mm) akadálymente-

sen tudnak bejutni az utastérbe, illetve az 

egyéb beszállóajtók a 760 mm-es peron-

magasság mellett is lépcsőmentes be-

szállást biztosítanak. 

poggyászelhelyezési koncepció
A vasúti közlekedés egyik előnye a lé-

gi közlekedéshez képest, hogy elegen-

dő helyet lehet kialakítani és biztosítani 

a csomagok számára, és mindezt gaz-

daságosan lehet megvalósítani, hiszen 

1 vagy 2-nél több poggyász elhelyezése 

esetében sincs külön felára a csomagok 

szállításának. Egyszintes motorvonato-

kon ráadásul egyszerűbb megoldások 

alakíthatók ki, mint például emeletes mo-

torvonatokon. Sok esetben az utasok szí-

vesebben tartják csomagjaikat maguk 

közelében, ezért a járművekben klasszi-

kus, fej fölött elhelyezett csomagtartókat 

alakítottak ki. 

Különböző modulok beépítésével variál-

ható poggyásztartók is beépítésre kerül-

tek, amelyek alkalmasak például sílécek 

szállítására is. A cantilever rendszerű ülés-

beépítésnek köszönhetően az ülések alatt 

további szabad hely található a csomagok 

számára. A járműveket külön kerékpártáro-

lóval is ellátták, amely alkalmas akár elekt-

romos kerékpárok szállítására is, ráadásul 

ezeket a közvetlenül ide beépített hálózati 

csatlakozókon keresztül fel is lehet tölteni.

összegzés
Ahogy az a fentiekből látható, az EC250-

es Giruno motorvonat minden szem-

pontból modern és kényelmes jármű, 

amely egy innovatív és kreatív gyártó 

válasza egy nagyon komoly műszaki és 

üzemeltetői igényeket magában foglaló 

kihívásra. A vasúti közösségi közlekedés 

európai szinten megvalósuló jelentős fej-

lődése és az ennek köszönhető utasfor-

galom-növekedés miatt elengedhetet-

lenül szükséges a gördülőállományba, 

valamint a határokon átnyúló vasúti köz-

lekedés lehetővé tételét szolgáló jármű-

oldali berendezésekbe való beruházás. 

Az okos megoldások eredményességét 

pedig az utasforgalom további növeke-

dése és elégedettsége fogja igazolni.

Laczó ferenc

Gerzner-Vágó Bernadett
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Az ARON-RCS rendszer egy tudományos 

kutatás keretében lett kifejlesztve, vála-

szul a megváltozott fuvarpiaci kihívások-

ra, biztosítva a vasúti áruszállítás helyét a 

jövőben. Kutatási eredményeink alapján 

ez a rendszer a kapocs, mely:

- A vasúti árufuvarozó cégeket össze-

kapcsolja a prémium fuvaroztató ügy-

félkörrel, hiszen a rendszer képes ver-

senyképes szolgáltatást biztosítani 

számukra

- Az exkluzív logisztikai szolgáltatókat 

(DHL, GLS stb.) összeköti a világ vezető 

vasúti  fuvarozó vállalataival

- Amely segít a vasúti árufuvarozó cé-

geknek a piacvezető státusz megszer-

zésében és megtartásában

Ez azt jelenti, hogy egy olyan 21. századi 

technológiát teszünk elérhetővé ügyfe-

leink számára, amellyel olyan új és egye-

di kiszolgálást nyújthatnak a fuvarpiaci 

partnereiknek, amellyel ezen cégek is je-

lentős versenyelőnyhöz jutnak.

a teheráru-szállítás a 20. század 
végére jelentős változáson ment 
keresztül
- A II. világháború alatt és után a közúti jár-

műtechnika robbanásszerűen fejlődött

- A háború utáni újjáépítés részeként a 

közutak teherbíró képességét megnö-

velték, és fokozatosan kiépítésre került 

az autópálya-hálózat.

- A szállítási igények is megváltoztak. A 

megrendelők elvárják, hogy a termé-

kek rövidebb idő alatt érkezzenek meg.

- Új tudományágazat alakult ki, a logisz-

tika, amely logikai megközelítésből ke-

zeli a szállítással, szállítmányozással 

kapcsolatos feladatokat, messzeme-

nően figyelembe veszi a rendelkezésre 

álló műszaki lehetőségeket, és azok to-

vábbi alakítására, korszerűsítésére be-

folyást gyakorol.

A fentiekben felsoroltak, valamint még 

több más – itt nem részletezett – ok miatt 

az áruszállítás súlypontja igen jelentősen 

eltolódott a közúti szállítás javára.

A vasút ugyanis a jellegénél fogva nem 

tudta követni a szállítási igények egy ré-

szét, azt a rugalmasságot, amely a vasúti 

viszonylatban kis mennyiségűnek szá-

mító áruk fuvarozását versenyképesen, 

a lehető legrövidebb idő alatt elvégzi. 

Ezeknek a tényeknek az ismeretében és 

a környezetvédelmi szempontok lehető 

legteljesebb mértékű figyelembevételé-

vel dolgozott ki az Élő Mini-Világ Környe-

zetvédelmi Közhasznú Alapítvány part-

nerei segítségével egy olyan járműtípust, 

amely a vasúti áruszállítást az eddigiek-

nél lényegesen korszerűbbé, versenyké-

pesebbé teszi. 

az aron-rCS rendszer ismertetése
Tulajdonképpen kimondható, hogy az el-

ső valóban üzembiztos és a tömeges áru-

szállítást lehetővé tevő gőzmozdonyok 

megalkotójának, George Stephensonnak 

a korától napjainkig a tehervonati szállítás 

jellege alapvetően nem változott. Ennek a 

jellegzetessége: egy vagy több mozdony 

vontatja a vágányon a mögötte gördü-

lő kocsisort, a vonatot. Természetesen a 

technika fejlődésével a mozdonyok és a 

vasúti kocsik is igen jelentősen korszerű-

södtek minden tekintetben, de a rendszer 

lényege, a teherkocsik és a rakomány ki-

zárólag A állomástól B állomásig, esetleg 

iparvágányig való eljuttatásának a felada-

ta megmaradt a vasútnak. Az egységra-

kományok, konténerek megjelenésével 

ugyan növekedett a vasút áruszállítási ver-

senyképessége, de ez nem kompenzálta 

az egyedi kocsiforgalom kiesését.

A ROLA rendszer sem jelent teljes mérté-

kű megoldást, mert költséges ROLA ter-

minálok létesítése az alapkövetelmény, 

ráadásul maguk a ROLA rendszerű ko-

aRoN-RCs – az Integrált vasúti Konténerszállítási Rendszer

Új tehermotorvonati rendszer
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csik közlekedtetése is költséges, nem be-

szélve a kísért közúti forgalom költségei-

ről. Tovább nehezíti a problémahalmazt, 

hogy a szállítmányozási útvonalak külön-

féle okok miatt időről időre változnak, és 

esetleg ezek nem feltétlenül a már meg-

lévő terminálok irányában húzódnak, 

emiatt azok forgalom nélkül maradhat-

nak, miközben a vasúthálózaton található 

állomások üresek és kihasználatlanok. 

A legfontosabb célkitűzés az volt, hogy 

egy olyan gyorsan rakodható, egységra-

kományt szállító tehervonatot hozzunk 

létre, amelyik egy hagyományos állomás 

nyílt rakodóján is képes önmagát meg-

rakodni, jelentős, telepített állomási inf-

rastruktúra nélkül. Ezáltal megszűnik a 

kombinált forgalom terminálhoz kötött-

sége, mind térben, mind időben és költ-

ségben is. A rendszernek ez a kötöttsé-

gektől mentesség a fő piaci előnye! 

Ennek tükrében a jövő tehervonatának a 

járműmeghajtás terén is új képességek-

kel kell rendelkeznie, hogy a vasutak a je-

lenleginél lényegesen versenyképesebb 

szolgáltatásokat nyújthassanak, mivel a 

rugalmasságot ötvözni kell a megfele-

lő teljesítménnyel és a vontatási módok 

kombinálhatóságával. Természetesen a 

modulrendszerűen felépülő tehermo-

torvonatok olyan részegységeket tartal-

maznak, amelyek együttesen biztosítják 

a gazdaságosabb és környezetkímélőbb 

üzemet, ami mindig a felhasználási célnak 

megfelelően állítható össze. Ez a megkö-

zelítés a hagyományos megoldásoknál 

sokkal jobb költséghatékonyságot ered-

ményez. A rendszerfejlesztést megalapo-

zó kutatás egyik alaptétele az volt, hogy 

megvizsgáltuk a gazdaságos, villamos 

hajtású tehermotorvonat megvalósítha-

tóságát. Éppen ezért a fejlesztők kizáró-

lagosan a vonat teljes hosszában meg-

osztott hajtásrendszerben gondolkodtak, 

ezzel a jármű motorvonati jelleget kapott. 

A vonat teljes hosszában szétosztott haj-

tásrendszer számtalan előnyt jelent, így a 

rendszer jellegéből adódik a többszörös 

redundancia is, amely a legfontosabb a 

megbízható fuvarozás szempontjából.

Az Élő Mini-Világ Környezetvédelmi Köz-

hasznú Alapítvány – a továbbiakban ala-

pítvány – munkatársai, partnerei, akik a 

kutatásban részt vettek, egy olyan jár-

műrendszer kifejlesztését tűzték ki célul, 

amely a korábbi megoldásokhoz képest 

lényegesen nagyobb teret engedő átjár-

hatóságot biztosít a vasút és más árufu-

varozást végző ágazatok között.

- Az alapfelvetés az volt, hogy a sze-

mélyszállító motorkocsikhoz, motor-

vonatokhoz hasonlóan gazdaságos-e 

– vagyis hol és milyen feltételek mellett 

– egy tehermotorkocsi-motorvonat.

-  A technika mai állása szerint és az elő-

írások figyelembevételével építhető-e 

ilyen jellegű motorvonat, és ez szab-

ványos megoldásokkal kivitelezhető-e, 

vagy teljesen új, különleges megoldást 

kíván-e?

- Milyen műszaki paraméterek mellett 

lehet létrehozni ilyen vonatot (tengely-

terhelés, raktérkapacitás, sebesség, 

gyorsulás stb.)?

- Milyen egyéb szolgáltatásokra van 

szükség a tehermotorvonat verseny-

képességének fokozásához (darurend-

szer, nyomtávváltós kerékpárok, pony-

varendszer)?

- A tisztán villamos üzem körülménye-

inek megvizsgálása, különösen a fel-

sővezetékkel nem ellátott pályaszaka-

szok vonatkozásában.

A kifejlesztésre került új teher mo tor vo-

nati rendszer egy rugalmasan bővíthe-

tő, korszerű, gazdaságos járműrendszer. 

A vonatok alapvetően azonos szerkezeti 

elemeket tartalmazó kocsikból épülnek 

fel. Ez azt is jelenti, hogy azonos raktér-

rel rendelkeznek, amelyek mind mérete, 

mind terhelhetősége azonos, függetle-

nül a kocsi vonatban betöltött műszaki 

szerepétől. Négy alapjárműtípusból le-

het a különböző igények szerint össze-

állítani számos konfigurációt. A jármű-

vezérlés gyakorlatilag korlátlan számú 

kocsipár besorozását és vezérlését lehe-

tővé teszi, ennek csak a forgalmi és ke-

reskedelmi igények, előírások szabnak 

határt. Mivel a vonatban műszakilag elég 

egy vezérlőkocsi, forgalmilag kettő, így 

egy vonat tetszőleges számú B, C és D je-

lű kocsiból állhat a vonat két végén lévő 

két A jelű vezérlőkocsi mellett.  

az aron-rCS rendszer járművei-
nek az ismertetése
1. A típus (1. ábra): Vezérlőállásos, négy-

tengelyes kocsi. A rendszer felépítéséből 

adódóan a vezetőállás mellett ez a kocsi 

tartalmazza a vonatvezérlő számítógé-

Lakatos Béla
kutatásvezető főmérnök

Élő Mini-Világ 

Környezetvédelmi 

Közhasznú Alapítvány

lakatosbs@t-online.hu

Major Andrea
projektvezető

Élő Mini-Világ 

Környezetvédelmi 

Közhasznú Alapítvány

1. ábra Vezérlőkocsi A típus
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pet/ket. Ez a kocsi hajtással nem rendel-

kezik, üzemszerűen állandóan összekap-

csolva közlekedik egy B vagy C jelű gépes 

kocsival, így alkotva egy műszaki alap-

egységet. A minimális forgalmi alapegy-

ség két ilyen egység négyrészes tehervo-

nati egysége.

2. B típus (2. ábra): Dízelgépteres, ötten-

gelyes gépes kocsi. Ez a kocsi a raktér 

mellett tartalmaz egy dízelgépteret is, 

valamint a géptér alatt elhelyezkedő haj-

tott, háromtengelyes forgóvázat is. A ko-

csi önmagában nem üzemképes, szük-

séges csatolni egy A jelű vezetőállásos 

kocsival, amiben a vezetőállás és a vezér-

lő számítógép található. 

3. C1 típus (3. ábra): Villamos gépteres, 

öttengelyes gépes kocsi. Ez a kocsi a rak-

tér mellett tartalmaz egy váltakozó ára-

mú nagyfeszültségű villamos gépteret az 

Európában és a világban használatos két 

szabványos nagyvasúti vontatási feszült-

ségre méretezve (25 kV 50 Hz és 15 kV 16 

2/3 Hz). A géptér alatt lévő háromtenge-

lyes forgóváz a hajtott forgóváz. Önálló-

an ez a kocsi sem forgalomképes, szük-

séges csatolni egy A jelű vezérlőkocsival. 

A kocsit azonban lehet csatolni egy D je-

lű mellékkocsival is, ha a vonatban van 

egyébként vezérlőkocsi.

C2 típus: Egyenáramú gépteres, öttenge-

lyes gépes kocsi. Ez a kocsi a raktér mel-

lett tartalmaz egy egyenáramú nagyfe-

szültségű gépteret az Európában és a 

világban használatos két egyenáramú 

rendszernek megfelelően (1,5 kV és 3 

kV). A géptér alatt lévő háromtengelyes 

forgóváz a hajtott forgóváz. Önállóan ez 

a kocsi sem forgalomképes, szükséges 

csatolni egy A jelű vezérlőkocsival. A ko-

csit azonban lehet csatolni egy D jelű 

mellékkocsival is, ha a vonatban egyéb-

ként van vezérlőkocsi. Ezek a kocsik – a 

jellegüket tekintve – csak minimális rész-

letekben különböznek egymástól.

4. C3 típus (4. ábra): Akkumulátoros gép-

teres kocsi, mely a járműkoncepcióba il-

leszkedően azonos géptérkubatúrával 

rendelkezik, azonban a géptérben a vonta-

tómotorok inverterén kívül egy körülbelül 

2. ábra Dízelaggregátoros gépes kocsi B típus

3. ábra Felsővezetékről üzemelő villamos gépes 

kocsi C1, C2 típus

4. ábra Akkumulátoros üzemű villamos gépes 

kocsi C3 típus

5. ábra Hajtás nélküli betétkocsi
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10-12 tonna tömegű, 600-800 Ah/5 h kapa-

citású akkumulátoregység helyezhető el. 

D típus (5. ábra): Géptér nélküli, négyten-

gelyes mellékkocsi. A kocsi önállóan nem 

forgalomképes, szükséges csatolni egy B 

vagy C jelű kocsival. 

5. D típus: Géptér nélküli, négytengelyes 

mellékkocsi. A kocsi önállóan nem forga-

lomképes, szükséges csatolni egy B vagy 

C jelű kocsival.

Az ARON-RCS motorvonati rendszer 

üzemszerű végsebességét 160 km/óra ér-

tékben határoztuk meg.

Valamennyi kocsitípus el van látva több-

funkciós gépi mozgatású ponyvarend-

szerrel.

A ponyvarendszer egyfelől védelmet 

nyújt a rakománynak a meteorológiai té-

nyezők kedvezőtlen hatásaival szemben, 

így fedett teherkocsiként is használható. 

A másik funkciója a jármű áramvonalazá-

sa, ugyanis a járművek 80-100 km/óra fe-

lett ponyva nélkül igen nagy légellenállá-

súak lennének, és a szabadon elhelyezett 

konténerek, félpótkocsik sem viselnének 

el nagyobb sebességet. További funkci-

ója a rakomány dézsmálás elleni védel-

me, valamint az adott vasúti fuvarozó cég 

egységes megjelenésének biztosítása.

az aron-rCS motorvonat 
hajtásrendszere
A vonat minden második kocsijának, a 

gépes kocsik háromtengelyes forgóvá-

zainak kettő kerékpárja hajtott. A gépes 

kocsik kialakítása azért öttengelyes, mert 

a kocsik teljes kiterhelhetősége mellett 

is a tengelynyomások az adott korlátok 

között tarthatók. A járműhajtás felépí-

tése intelligens szabályozású villamos 

erőátvitelű, és ennek köszönhetően a 

vonat összes hajtott tengelye dolgozik, 

mind menet-, mind fékezési üzemmód-

ban egyszerre azonos fordulaton, min-

den esetben a kocsik terhelésének meg-

felelő teljesítménnyel. Valamennyi kocsi 

esetében villamos erőátviteli fővezeték 

került beépítésre, amely fővezetékek 

ikerkocsinként csak műhelyben bontha-

tóan állandó kapcsolatban vannak, míg 

a kocsik másik végén önműködő ütkö-

ző- és vonókészüléken keresztül kapcso-

lódnak. Normál esetben valamennyi gé-

pes kocsi rátáplál erre a fővezetékre, az 

erőátviteli fővezeték egyenáramú, ezzel 

a megoldással elkerülhető a szórt fluxus 

okozta biztosítóberendezési zavarok ki-

alakulásának a veszélye. Az erőátviteli 

fővezetékre kapcsolódnak rá a minden 

hajtott forgóvázhoz tartozó inverterek, 

amelyek a központi járművezérlőről kap-

ják az egyes gépes kocsik hajtott forgó-

vázaira a szabályozás által figyelt para-

métereknek megfelelően folyamatosan 

változó szabályozási parancsokat. Ezek 

célja, hogy vontatási üzemmódban ke-

rékpár-megperdülés, fékezési üzemmód-

ban kerékpárblokkolás ne jöhessen létre, 

azonban a maximális vontatási és fék-

teljesítmény kihasználható legyen. Ha a 

gépes kocsi dízel-villamos aggregátoros 

üzemű, akkor az aggregátor adja az ener-

giát a villamos fővezetékre, ha felsőve-

zetéki villamos üzemű, akkor a villamos 

motorvonatoknál szokásos felépítésű az 

energiabetáplálási rendszer. Az egyelőre 

csak lehetséges alternatívaként kezelt ak-

kumulátoros hajtásnál a géptérben elhe-

lyezett akkumulátorok töltik be az ener-

giaforrás szerepét. Valamennyi gépes 

kocsiban beépítésre kerülhet kapacitoros 

energiafogadó egység a lökésszerűen 

fellépő fékezési energia fogadására. In-

dításkor először a szabályozórendszer a 

kapacitorokban tárolt energiamennyi-

séget használja fel, rásegítve a felsőve-

zetékes vagy a dízelaggregátoros ener-

giabetáplálásra, villamos fékezés esetén 

alapvetően visszatáplál a hálózatba a vo-

nat, ha azonban nincs felsővezeték vagy 

nem fogadóképes, akkor az beépített fék-

ellenállásokon hővé alakul.

Az ARON-RCS motorvonatrendszer el-

sődleges üzemi fékje a vontatómotorok 

generátorüzemén alapuló elektrodina-

mikus fék, de természetesen a járművek 

felszerelésre kerülnek hagyományos nyo-

másmódosítós légfékkel is, amely ugyan-

úgy üzemi féknek tekintendő, mint az 

elektrodinamikus fékrendszer. Az elekt-

rodinamikus fékezés nagy előnye, hogy 

csúszó-kopó alkatrészek nincsenek ben-

ne, ráadásul a fékteljesítmény a teljes be-

épített vontatómotor-teljesítmény hatás-

fokkal elosztott értékével azonos, tehát 

nagyobb, mint a vontatási teljesítmény! 

Ez rövid fékutakat tesz lehetővé, valamint 

ha felsővezetékes üzemmódban működik 

a vonat, akkor – mint az a fentiekben le-

írásra került – a fékezési energia jelentős 

része visszatáplálásra kerül.

A vegyes felsővezetékről táplált gépes 

kocsi és a dízelaggregátoros gépes kocsi 

üzemnek figyelemre méltó előnye, hogy 

a vonat akár felsővezetékes, akár felsőve-

zeték nélküli pályaszakaszokon önerőből 

haladhat teljes sebességgel. Természe-

tesen a dízelaggregátoros üzemmódban 

csökken a vontatási teljesítmény, mivel a 

dízelaggregát – azonos tömeg mellett – 

kisebb energiasűrűséget képes csak biz-

tosítani. Ez a kisebb sebességű (70-80 

km/óra) tartományban nem jelent érez-

hető különbséget, mivel ebben a sebes-

ségtartományban még közel azonos a 

gépezeti vonóerő. Az erőátviteli villamos 

fővezetékre csatlakoznak a gépészeti 

rendszer segédüzemei (légsűrítő, szellő-

ző motorok, fülke klimatizálás, akkumu-

látortöltés, világítási áramkörök stb.). Ez 

a villamos erőátviteli fővezeték táplálja 

átalakító inverterek útján a minden ko-

csin kiépített 3x0,4 kV 50 Hz feszültségű 

hálózatot, amely a szállított konténerek, 

félpótkocsik, stb. szállítás közbeni ener-

giaellátását teszi lehetővé, ha ez szüksé-

ges, például hűtőkonténereknél, félpót-

kocsiknál.

az aron-rCS motorvonati 
rendszer hajtásszabályozásának 
a működési elve
Minden vezérlőkocsiban üzemel egy-egy 

központi járművezérlő egység, amelyek 

együttese alkotja a Központi Járműve-

zérlő Rendszert (KJR). Ezek az egységek 

a vonat működése során folyamatosan 

kommunikálnak egymással, és normál 

esetben mindig a vonat elején lévő jár-

művezérlő egység a „master”. A többi jár-
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művezérlő egység „slave” üzemmódban 

működik. Amennyiben a menetirány sze-

rinti első vezérlőkocsinak a járművezérlő 

egysége valamilyen okból meghibáso-

dik, akkor bármelyik, a vonatban működő 

járművezérlő egységet ki lehet nevezni 

„master” funkciósra. Ez esetben a meghi-

básodott egység önműködően kiiktató-

dik. A járművek hajtásszabályozásainak 

az összeszabályozása a járművezérlő el-

sődleges feladata.  A hajtásszabályozás 

valamennyi gépes kocsinál azonos rend-

szerű elemekből épül fel. Nyilvánvalóan a 

dízelaggregát esetében a villamos rend-

szeren kívül a dízelmotor hajtásszabályo-

zását is végzi. A KJR végzi az önműködő 

kapcsolókészülékek vezérlését is. Igen lé-

nyeges, hogy minden egység (kocsipár) 

saját járművezérlőinek használatával 

komplett vonat-összeállítási és -vezérlé-

si rendszer áll rendelkezésünkre. Mindig 

a vonat végén lévő vezérlőkocsi KJR-je a 

vonat elején közlekedő vezérlőkocsi KJR-

jével közösen lesz, amelyik ellátja a vezér-

lési-hajtásszabályozási feladatokat, a töb-

bi neki engedelmeskedik. Ez a vontatási 

és elrendezési koncepció egy teljesen új 

megközelítést tesz lehetővé, és jelentős 

műszaki és gazdasági előnnyel jár, egy-

szerűen szervezhető és üzemeltethető, 

és szinte végtelen számú vonat-összeállí-

tási lehetőséget biztosít, akár a napi igé-

nyeknek megfelelően. 

logisztikai megoldások
Az ARON-RCS rendszer alkalmas ar-

ra, hogy a nemzetközi szabványoknak 

megfelelő konténereket 45’-53’, 2XC820 

csereszekrényeket, közúti nyerges fél-

pótkocsikat, 15,5 méter hosszúságig szál-

lítson, kocsinként legfeljebb 40 000 kg 

raktömegig. A rakodáshoz viszont külső 

rakodórendszerre egyáltalán nincs szük-

ség. Egyedüli igénye, hogy az indulási, il-

letve a célállomásokon a rakodásra kije-

lölt vágányok mellett legyen olyan szilárd 

burkolatú rakodótér, amely biztonságo-

san elviseli a teherautók, kamionok ke-

réknyomását. Hazai viszonylatban – még 

a mellékvonalakon is – ezek rendelkezés-

re állnak. A vonat ugyanis egy, vagy adott 

hosszúság esetén több rakodógéppárt 

visz magával. A rakodógépegységek hor-

dozókereteken foglalnak helyet (6. ábra). 

A hordozó-rögzítő keretek rögzített al-

só keretből, a mindkét oldalra kifordulni 

képes felső keretből és a felső kerethez 

csatlakozó, gépi úton mozgatott rámpá-

ból állnak. A rögzítőkeret mérete egye-

zik egy 20’-as konténerével, és a rögzítő-

csatlakozási helyei is. A hordozó-rögzítő 

kereteket a rakodógépek bármelyik ko-

csira képesek felrakni. Gépészeti rendsze-

rük a vonat mellől a védő-áramvonalazó 

ponyva leengedése után vezérelhető. A 

felrakás után a szabványos konténerfel-

erősítő tüskékkel lehet rögzíteni, és a gé-

pészeti egységét a kocsi rakterében elhe-

lyezkedő, hozzájuk legközelebb eső 3x0,4 

kV 50 Hz feszültségű dugaszolóaljzatok 

valamelyikére csatlakoztatni kell. Arról 

gondoskodni kell, hogy a hordozó-rako-

dó keretek saját akkutelepei a felrakáskor 

mindig feltöltött állapotban legyenek.  

A vonat mellől a vezérlődoboz segítsé-

gével ki kell vezérelni, hogy ekkor a felső 

kifordulni képes kerete „Ki” helyzetbe for-

duljon, majd a rámpát kell a talajszintig 

való lehajlásra vezérelni. Maga az emelő-

gép akkumulátoros táplálású, és menet 

közben, amikor parkolási helyzetben van 

a hordozó-rögzítő kereten, az akkumu-

látor a keretben kiépített csatlakozásra 

önműködően rákapcsolódik és töltődik 

a gép fedélzeti akkumulátora. Az emelő-

gép kisebb terheket (raklapokon szállí-

tott árukat pl.) egymaga emel, nagyobb 

terheknél (pl. kamion, nyerges félpótko-

csik, konténerek esetében) a másik azo-

nos kialakítású emelőgéppel összeszink-

ronizál, és párban emelnek.

Biztonsági rendszerek
Az ARON-RCS motorvonat valamennyi 

kocsija térfigyelő rendszerrel van ellátva.

Ennek a feladata kettős. Egyfelől bizto-

sítja a rakodási mozgások elvégzéséhez a 

6. ábra A rakodógéppár egyik tagjának 

a vázlatos jellegrajza

7. ábra A biztonsági figyelőkamera 

„figyelő” állásban

8. ábra A biztonsági figyelőkamera 

„menet” állásban
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mozdonyvezető számára a jó megfigyel-

hetőséget a vezetőszékből, másfelől fo-

lyamatosan – álló állapotban és indulás-

kor 20 km/óra sebesség eléréséig – figyeli 

a motorvonat mindkét oldalát (7. és 8. áb-

ra). A kamerák felvételei a vezetőfülkében 

elhelyezett nagyméretű kijelzőn látha-

tók, továbbá a kocsik fedélzeti adatrög-

zítőjén tárolásra kerülnek. A rakodáshoz 

szükséges megvilágítást az adott kocsi-

nak és az előtte-utána besorozott kocsik 

reflektorainak a működtetésével végzik, 

és csak a rakodás oldalán, hogy a normá-

lis vasútüzemi tevékenységet ne zavarja 

meg a fővágányon, fővágányokon közle-

kedő vonatok esetében.

A különféle ikerkocsi-összeállítási variá-

ciókból néhány, valamint egy hatrészes 

vonat összeállítása a 9., 10., 11., és 12. ábrá-

kon tanulmányozható. Az ikeregységekre 

való széttagolást azért választottuk, mert 

így a járművek tervszerű ellenőrzése 

vagy esetleges meghibásodás miatti ja-

vítása gyakorlatilag bármelyik jelenleg is 

működő fenntartási telephelyen megold-

ható. A teljesen önműködő, a motorvo-

nat járművezérlő rendszere által vezérelt 

rendszer az ikeregység gyors kisorozását 

lehetővé teszi, a fenntartási műhelyben 

pedig a járműveket összekötő kapcsoló-

rúd gyors szétszerelési lehetőségével a 

javítási-ellenőrzési tevékenység igen rö-

vid idő elteltével megkezdhető. 

 major andrea, Lakatos Béla

9. ábra Vezérlőkocsi – dízelaggregátos gépeskocsi-pár

10. ábra Felsővezetékről üzemelő villamos gépes kocsi – Hajtás nélküli kocsipár

11. ábra Gépes kocsik kapcsolva B típus + C1; C2 típus

12. ábra Hatrészes ARON-RCS vonat térbeli jellegrajza
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A teljes áttekintés eléréséhez természetes 

út a centralizáció, ami azt jelenti, hogy az 

irányítást és az ellenőrzést egyetlen hely-

re koncentráljuk. A centralizáció azon-

ban új kihívásokat is magában hordoz, és 

nemcsak az emberek egy épületbe helye-

zését jelenti, hanem a közös munka egész 

koncepciójának megváltoztatását, a tevé-

kenységükhöz szükséges minden bizton-

ságkritikus technológia újratervezését is.

a történelem – önmagában is 
kihívás
A múltban gyökerező funkciók a mai kor 

kihívásaival találkoznak, amelyeknek 

meg kell felelni. Melyek ezek a funkciók, 

és honnan jönnek?

A legtöbb vasúti hálózat a kezdetekkor 

nem a jelenlegi állapotában került meg-

tervezésre. A múltban különálló elgondo-

lások	és	projektek	valósultak	meg;	ezek	a	

történelmi megoldások néha adaptálva, 

kiegészülve, megváltozva, optimalizálva 

önmagukban is hatalmas komplexitást 

eredményeztek. Természetesen manap-

ság is törekednek az üzemeltetők a már 

meglévő rendszerek együttműködésére, 

azonban nem lehet minden vágányt új-

raépíteni, vagy minden rendszert annak 

egy korszerűbb változatával helyettesíte-

ni. Emellett a meglévő rendszerek komp-

lexitása a kormányzat és a szabályozó 

szervezetek újonnan jelentkező igényei 

miatt is nő.

A klasszikus megközelítés a magas szintű 

összetettségre – egy múltbeli megoldás 

– a műszaki és üzemeltetési területek fel-

osztása kisebb egységekre. Minden fel-

adatot helyben oldanak meg, míg a koor-

dináció egy magasabb, távolabbi szintről 

történik, telefonon, rádión vagy hason-

ló csatornákon keresztül. Ez azt jelenti, 

hogy az állomásokon a helyi személyzet 

teljesít szolgálatot. A forgalmista a fel-

sőbbség által előírt menetrendet hajtja 

végre, ugyanakkor egyben felelős a vo-

nat- és tolatási mozgásokért, az állomás 

területén dolgozó munkások biztonsá-

gáért, az utastájékoztatásért is. A felada-

tok földrajzi alapú felosztásával a rend-

szer ugyan irányítható marad, de ez az 

összteljesítmény rovására megy, és hát-

ránya, hogy nagyban függ az egyéntől és 

az ő helyi korlátozott ismereteitől. Példá-

ul egy A-ból B-be haladó vonat áthalad 

több állomáson is. A vonattal kapcsola-

tos ismereteknek néha csak azok vannak 

birtokában, akik közvetlenül megfigyelik 

azokat (pl. vontatási jellemzők, műszaki 

korlátozások stb.). A forgalmista, ha nem 

tájékoztatják a vonat-

tal kapcsolatos korlá-

tozásokról, nem tud 

felkészülni a változá-

sokra és nem tudja 

megelőzni a zavarokat, 

mielőtt azok a hálóza-

ton megjelennének.  

A vezetőknek nincs tel-

jes rálátásuk a helyzet-

re, nem kapják meg a 

szükséges informáci-

ót, esetleg nincs elég idejük, hogy meg-

találják az optimális megoldást, továbbá 

a legtöbb információ élőszóval terjed, 

amely azt hiányossá és összetéveszthető-

vé teszi. Végül arra jutunk, hogy a klasszi-

kus megközelítés túlterhelést okoz, és ez 

a túlterhelés lefoglal egy személyt vagy 

többletidőt igényel, így nem megakadá-

lyozható a probléma továbbgyűrűzése 

a többi állomásra. Ebből az következik, 

hogy a hálózat teljesítménye nagyban 

függ a forgalmista szakértelmétől, akinek 

a helyzetet további segítség vagy eszköz 

nélkül kell megoldania. A szükséges in-

formáció kiválasztásának vagy kiszűrésé-

nek esélye nélkül csak korlátozott képet 

kaphat. Ez egy félig-meddig sziget jel-

legű munkamódszert eredményez, ami 

azt jelenti, hogy a hálózat teljesítménye 

egyenlő a forgalmista be- és kimenő ese-

mények kezelésével kapcsolatos képes-

a korszerű, nagy forgalomsűrűségű vasúti közlekedés sokrétű 
igényei új stratégiát követelnek a vasútüzemeltetés terén. nagy 
kapacitású környezetben a legkisebb zavaró tényező vagy aka-
dály a teljes hálózatot befolyásolja. ezért a vasútüzemeltetőknek 
fel kell adniuk a jelenlegi, régióközpontú nézőpontjukat, és 
átfogó hálózatszintű nézőpontból kell felismerniük, minősíte-
niük és megoldaniuk a problémákat. 

a globálisan irányított, gyors reakcióidővel rendelkező hálózat ma már nem álom

a központi forgalomirányítás 
komplex modellje

1. ábra NMS/OMC rendszermodell
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ségeivel és teljesítményével – az általa 

belátható területtel kapcsolatos korlátok-

kal együtt. Azonban egy forgalmista ese-

tén az információkhoz való hozzáférés 

korlátozásával az emberek foglalkoztatá-

sának a legnagyobb előnyét veszítjük el, 

mely a dolgok kombinálásának és logikai 

környezetük megértésének képessége.

Ez a megközelítés hosszú ideig érvényes 

volt, de a dolgok megváltoztak. Eljött az 

idő a múltbéli módszerek felülvizsgálatá-

ra, és következő lépések végrehajtására a 

vasútüzemeltetés fejlesztése terén.

a modern megközelítés
Több érvényes módszer is létezik a fej-

lődésre, de a kiegyensúlyozott módon 

centralizált rendszerek megközelítése el-

fogadott és kiforrott megoldás. Az alábbi 

bekezdések áttekintést adnak arról, ho-

gyan kell értelmezni ezt a megközelítést.

A legtöbb üzemeltető a napi munkáját 

egy szövevényes ügymenetként fogja fel. 

Mi a munkájukat egy többrétegű rend-

szermodellként értelmezzük (1. ábra) úgy, 

hogy felosztjuk a feladatokat különböző 

felelősségi körökre és területekre.

1. A piramis tetején a hálózati irányítási 

rendszer (NMS) határozza meg a me-

netrendet az évestől a napi bázisig.

2. Az alatta lévő réteg kezeli a napi elté-

réseket, előrejelzést készít, észleli és ke-

zeli a konfliktusokat. 

3. Az automatizálási réteg felelős az au-

tomatikus vágányút-beállításért, az 

utastájékoztatásért és az automatikus 

tolatási műveletekért. 

4. Legalul a biztosítóberendezési réteg 

kezel minden beérkező kérést a perifé-

riáktól, azaz a biztosítóberendezések-

től, az ETCS-től és a távvezérléstől.

Az automatizálási réteg és a biztosítóbe-

rendezési	réteg	együtt	alkotják	az	Üzem-

irányító Központot (OMC). 

Ennek a modellnek a vasúti hálózatokra 

történő alkalmazásával egy kevésbé ösz-

szetett és szövevényes struktúra alakul 

ki. A korábban helyből üzemeltetett állo-

mást most távvezérli a forgalmista. Nem 

csak a technológiának kell megváltoznia, 

a csapatmunka egy új módjára is szük-

ség van. A korábbi „sziget” most egy cél-

szerűen csoportosított kontinenssé, egy 

OMC-vé válik. Ez lehetővé teszi, hogy az 

üzemeltető forgalmistái, akik korábban 

különálló állomásokért voltak felelősök, 

most egy egész régió csapataként dol-

gozzanak. Természetesen most is vannak 

kapcsolódási felületek, azonban önma-

gukkal koherensek, így a legtöbb infor-

mációs gát megszűnik. A könnyebb kom-

munikáció minden (gazdasági, emberi, 

műszaki stb.) szempontból hatékonyab-

bá teszi az üzemeltetést.

Az üzemeltető jelentős előnyökre tehet 

szert. Új szolgáltatások jöhetnek létre, a 

minőségi munka minimalizálja a késése-

ket. A centralizált adatok rendelkezésre ál-

lása miatt az ellentmondások könnyebben 

kezelhetőek. A forgalmista a szomszéd 

állomással együtt kezelheti a felmerülő 

konfliktusokat. Az utasoknak pontosabb 

információkat szolgáltathatnak.

az osztrák helyzetelemzés
Ez a megközelítés Ausztriában egy sokkal 

egyszerűbb szervezeti felépítéshez veze-

tett (2. ábra), mely egy Hálózati Irányítá-

si	Központból	(NMC)	és	öt	Üzemirányító	

Központból (OMC) épül fel. Az NMC koor-

dinálja a teljes osztrák hálózat forgalmát. 

Ez az irányítási réteg minden informáci-

óval rendelkezik az aktuális helyzetnek 

megfelelően, és valós időben tud reagál-

ni annak minden szegmensében (terve-

zés és konfliktusmenedzsment). 

Másfelől minden OMC ellátja a diszpo-

zíciót és a forgalomirányítást, regionális 

szinten szervezi a vonatok közlekedését 

több mint 80 (al)állomáson, irányítja az 

utastájékoztatást és rendelkezik olyan 

műszaki központtal, amely a műszaki 

hibák javításával és általános karbantar-

tási kérdéseivel összefüggésben áll ren-

delkezésre.

példa oMC: linz és Salzburg
Néhány információ a két Thales által szál-

lított	Üzemirányitó	Központról:

OMC Linz:

•	 mintegy	90	távvezérelt	állomás	irányí-

tása

•	 több	mint	1600	váltó

•	 üzembe	helyezve	2015	novemberében

OMC Salzburg:

•	 több	mint	45	távvezérelt	állomásért	fe-

lelős

•	 több	mint	1000	váltóval

•	 1.	fázisa	üzembe	helyezve	2009-ben

Ez a példa jól érzékelteti, hogy mit jelent 

a centralizáció a tények és adatok tükré-

ben. 90 állomás távvezérlése 90 kommu-

nikációs akadállyal jelent kevesebbet.

Kurt Eigner
Head of Traffic Management

Thales Ausztria GmbH

kurt.eigner@thalesgroup.com

2. ábra Az osztrák OMC-k elosztása
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a bemutatott munkamódszert 
támogató rendszerek  
A rendszertopológia teljesen integrált 

termékekből áll (3. ábra). A korábban is-

mertetett rendszermodell minden lé-

pésnél megtalálható a rendszermodell-

ben alkalmazott 

minden rendszer-

ben és termék-

ben. Az integrált 

koncepció lehe-

tővé teszi a klasz-

szikus, korlátozott 

megoldások meg-

haladását, és lehe-

tővé teszi minden 

forgalmistának, 

hogy elérje az ösz-

szes, számára el-

érhető és releváns 

információt. Ez a folyamat a napi munkát 

könnyebbé és sokkal hatékonyabban ke-

zelhetővé teszi.

A különböző típusú biztosítóberende-

zések és a meglévő rendszerek nem fel-

tétlenül korlátozó tényezők, de meg kell 

érteni, hogy a helyből kezelt állomások-

tól a központi forgalomirányításig veze-

tő lépések evolúciós jellegűek – még ha 

fel is vannak gyorsítva. Mindenképpen 

szükséges megismerni a meglévő kör-

nyezetet, készen kell állni az új termékek 

használatára és egy ilyen rendszermo-

dell megalkotására.

Az osztrák kon-

cep ció az AR A-

M I S  (A d v a n ce d 

R a i l  M a n a g i n g 

and Information 

System) rendsze-

ren alapul, melyen 

keresztül minden, 

a tervezéshez és 

forgalomirányí-

táshoz szükséges 

információ ren-

delkezésre áll. Az 

OMC-k biztosítják 

az automatizált vágányút-beállítás ké-

pességét, a különböző állomások és biz-

tosítóberendezési típusok távvezérlését 

és az automatizált tolatási szolgáltatáso-

kat. Ahogy az a 4. ábrán is látszik, a teljes 

lánc az éves tervezéstől a napi tervezésen 

át az azonnali cselekvésig gyorsan meg-

valósítható és egységes, miközben hiány-

talan információval rendelkezik minden 

szomszédos kapcsolódási felülettől (füg-

getlenül annak típusától, hogy az műsza-

ki vagy emberi).

Végül ez a modell minden, a vasúti há-

lózat napi forgalmának ellenőrzéséhez, 

előrejelzéséhez és irányításához felhasz-

nálandó, szerkesztendő vagy megerősí-

tendő adatokra vonatkozó kérdésre (mit, 

ki, hogyan, hol) választ ad. Amint minden 

adat központosítva van, a különböző elő-

írások már nem számítanak kötöttség-

nek. Az utastájékoztatás minőségének 

javulása magától értetődő. Csak tükrözés 

kérdése a kiválasztott adatok megjelení-

tése webes szolgáltatásokon, azok céljá-

tól függetlenül (pl. információk tehervo-

natokról a fuvarozók vagy a társvasutak 

részére stb.).

Az NMS réteg egy új kapcsolódási felüle-

te lehetővé teszi, hogy egy egész ország 

megfeleljen a versenyképesség kormány-

zati igényeinek más hálózati megrende-

lőkkel és vasútüzemeltetőkkel szemben.

összegzés
A centralizáció modern megközelítése 

megmutatja, hogy a globálisan irányí-

tott, gyors reakcióidővel rendelkező háló-

zat ma már nem álom. Figyelembe véve 

a történelmileg kialakult rendszereket és 

frissítve a meglévő munkafolyamatokat, 

több csoport elégedettsége is biztosítha-

tó. Gazdaságilag is hatékonyabb, hiszen a 

különféle problémák orvoslásának költ-

sége drasztikusan csökkenthető. A dolgo-

zók kevésbé stresszesek, mert munkájuk 

jobban irányítható, és a forgalomirányí-

tás többé nem bűvészmutatvány. Kor-

mányzati és nemzetközi szabványoknak 

is könnyebb megfelelni a központosított 

rendszer naprakészen tartásával, mint ál-

lomások és biztosítóberendezések száza-

inak egyedi fejlesztésével.

Ezt a fejlesztést lépésről lépésre kell vég-

rehajtani, egyes fázisait átalakulásnak kell 

tekinteni. Mindazonáltal az elért előnyök 

össze sem hasonlíthatóak az azt megelő-

ző állapotokkal.

 Kurt eiGner, robert hoLzKneCht

3. ábra A rendszertopológia

4. ábra Folyamatmodell, normál üzem
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Mivel az Európai Unió törekvése a piac-

nyitás és az átláthatóság növelése, hosszú 

távon a magyar megrendelői szervezetek 

sem vonhatják ki magukat ebből a játsz-

mából. Ennek kapcsán nem haszonta-

lan néhány megoldással megismerkedni, 

hogy erősségeikből és hibáikból tanulva 

alakíthassuk ki a hazai rendszert. Cikkünk 

szerzői két, nagyon eltérő logika men-

tén működő országot vesznek górcső alá 

ebből a szempontból – célkeresztben a 

szociális piacgazdaság útján járó Német-

ország, valamint az alapelveket tekintve 

tisztán kapitalista Egyesült Államok.

Az Európában sokáig egyeduralkodó mo-

dell szerint Németországban is hagyo-

mányosan állami feladat volt a vasúti sze-

mélyszállítási közszolgáltatás, melyet az 

állami kézben lévő szövetségi vasúttársa-

ság (napjainkban Deutsche Bahn AG) biz-

tosított. Az elmúlt években egyre több 

tartomány tért át a regionális személy-

szállítás pályáztatására, melynek során az 

adott régió vonatait a legkedvezőbb aján-

latot adó üzemeltető közlekedtetheti: a 

költségek (sok esetben a minél kisebb tá-

mogatási igény) mellett fontos szempont 

a járművek akadálymentessége vagy ép-

pen a férőhelyek száma is. Mostanra már 

nyugodtan mondhatjuk, hogy „dübörög 

a piac” a regionális vasúti szolgáltatások 

pályáztatásában, és a 2015/2016-os vas-

úti menetrend is számos változást ho-

zott ezen a területen. A DB AG regionális 

közlekedésért felelős ágazata, a DB Regio 

komoly veszteségeket szenvedett el a pi-

acon, és az idei vasúti menetrend életbe-

lépésével számos térségben változott a 

regionális közlekedésben a szolgáltató 

kiléte. Ez az utasok számára – legalábbis 

a megrendelők várakozásai szerint – szá-

mos pozitív változást hoz: új járműveket 

és pontosabb vonatokat, kényelmesebb 

és sokszor sűrűbb utazási lehetőséget. 

Vajon miért választanak egyre több terü-

leten a magánvasúti operátorok közül a 

megrendelők az állami vasútvállalat szol-

gáltatásai helyett? A következőkben tar-

tományok szerint tekintjük át az érdeke-

sebb szolgáltatóváltásokat.

észak-rajna–vesztfália
Észak-Rajna–Vesztfália tartományban a 

regionális vasúti közlekedésben megha-

tározó szereppel bír a DB Regio, ám már 

2013 elején nyilvánvalóvá vált, hogy két 

fontos vasúti viszonylat üzemeltetője a 

2015/2016-os menetrendi évadtól már a 

minden tekintetben jobb szolgáltatást 

ígérő brit National Express és vasútválla-

lati partnere, az IntEgro Verkehr lesz. Az 

érintett viszonylatok az RE7-es (Rheine–

Hamm–Wuppertal–Köln–Krefeld) és az 

RB48-as (Wuppertal–Solingen–Köln–

Bonn) vonalak. 

A korábbi szolgáltató, a DB Regio az RE7-

es vonalon az 1990-es években beszer-

zett, részben klímaberendezés nélküli, 

4-5 emeletes kocsiból álló ingavonato-

KözLeKedésPoLitiKa

a hagyományosan állami kézben lévő vasúti közszolgáltatások 
pályáztatása néhány országban már olajozottan működik, míg 
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kat közlekedtetett (1. kép), míg az RB48-

as vonalon a 2000-es évek elejétől nagy 

példányszámban beszerzett négyrészes 

425-ös motorvonatokat járatott szóló-

ban vagy párba csatolva (2. kép). Utób-

bi viszonylaton szinte sohasem sikerült 

a megfelelő darabszámú motorvonatot 

kiadni, így egy-két régi, az 1960-as évek-

ben gyártott n-Wagenből (népszerű ne-

vükön: Silberling) álló ingavonattal segí-

tették ki a fordulót. Bár az ingavonatokat 

az 1990-es években felújították, ezek 

szolgáltatási színvonala már nem felel 

meg a mai kor elvárásainak, sőt a 425-

ös motorvonatokra is ráférne már a fel-

újítás. Mindezekkel szemben a National 

Express pályázatában három- és ötré-

szes Talent 2-es motorvonatokat kínált: 

az RE7-es vonalon a nagy kapacitású sze-

relvények párba csatolva, az RB48-ason 

pedig igény szerint párba csatolva vagy 

szólóban közlekednek majd. Az üzleti 

modell szerint az új üzemeltető 36 mo-

torvonatot szerez be a Bombardiertől, 

amelyeket eladnak a megrendelő szer-

vezeteknek, majd visszabérlik azokat. 

Ezzel garantálható, hogy a 15 évre szó-

ló szerződés rendkívüli megszünteté-

se vagy éppen rendes lejárta után is 

megfelelő színvonalú járművek ma-

radhassanak forgalomban. A National 

Expresstől a két vonalra évi 5,1 millió 

vonatkilométernyi teljesítményt rendel-

tek meg, és az RE7-es vonalon vonaton-

ként 510 ülőhelyet (a mainál harminccal 

többet) kínálnak, míg az RB48-as eseté-

ben vonatonként 415 ülőhely az előírás. 

Az utasok biztonságérzetét javítandó 

mindennap 19 órától kötelezően előír-

ják az utaskísérők jelenlétét a vonatokon.  

A közszolgáltatási szerződés érdekes ki-

tétele, hogy a megszokott 4-5 perces 

késési tűrés helyett 2 perc késésért már 

szankcionálhat a megrendelő, amennyi-

ben az az operátor hibájára vezethető 

vissza. Ilyen és ehhez hasonló szigorítá-

sokat nehéz elérni egy komoly politikai 

súllyal bíró országos vállalattal szemben, 

a szerződések megújítása (itthon is) álta-

lában kimerül a formaságokban.

Szász-anhalt, türingia, Szászország
A menetrendváltás Németország kele-

ti részein is komoly változásokat hozott, 

elsősorban Erfurt és Halle (Saale) térsé-

gében. A most életbe lépő menetrendi 

időszakkal veszik fel a forgalmat a Saale-

Thüringen-Südharz-Netz nevű regioná-

lis vasúti hálózaton. A kilenc vonalból 

álló hálózat sarokpontjai Halle (Saale), 

Saalfeld (Saale), Erfurt, Eisenach, Kassel 

és Lipcse pályaudvarai. Eddig kizárólag a 

DB Regio szolgáltatott ezeken a viszony-

latokon, ám a tartományok megrendelő 

szervezetei már nem tőlük, hanem a hol-

land vasút, az NS leánycégétől, az Abellio 

Railtől rendelték meg a közszolgáltatást.

A 15 évig érvényes szerződés értelmében 

az új operátor 35 motorvonata (3. kép) a 

677 kilométeres hálózaton évi 9,2 millió 

Halász Péter
felelős szerkesztő

regionalbahn.hu

peter.halasz@regionalbahn.hu

Dr. Magyarics Zoltán
szerkesztő

www.regionalbahn.hu
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vonatkilométert teljesíthet majd. Álta-

lában 120 perces ütemben közlekednek 

majd a vonatok, a csúcsidőszakban pedig 

egyes szakaszokon 60 perces követést 

kell biztosítani. Ami a járműveket illeti: az 

erfurti csomópont környéke volt az utol-

só olyan régió, ahol az egykori NDK-ban 

épített, majd az 1990-es évektől főjaví-

tott elővárosi személykocsik, a Magyar-

országon sem ismeretlen Halberstädter 

Wagenek szállították az utasokat. Bár a 

140 km/h-s tempóra alkalmas ingavona-

tokat a vasútbarátok az utóbbi időben 

nagyon megszerették (a „klasszikus sze-

mélyvonatok” utolsó mementói a tér-

ségben), az átlagos utas szemével néz-

ve ezek már nem korszerű és kényelmes 

járművek. Az Abellio Rail motorvonatai 

ezekhez képest előrelépést jelentenek 

a klimatizált és részben akadálymentes 

utastérrel.

A DB Regio másik nagy bukása Szászor-

szághoz kötődik: a Lipcse és Chemnitz 

közötti RegionalExpress-vonalon (RE6) 

a menetrendváltástól a Mitteldeutsche 

Regiobahn (MRB) szolgáltat. Ebben az 

esetben visszalépés is történt: a bille-

nőszekrényes, klimatizált 612-es soro-

zatú motorvonatok helyét az MRB üze-

meltette mozdonyos ingavonatok veszik 

át. A kocsik az egykori NDK-ban épített 

Halberstädter Wagenek, a betétkocsik 

fülkés, a vezérlőkocsi termes kivitelű lesz. 

A járművek persze alapos felújításon es-

tek át már a korábbi üzemeltetőnél, a 

Nord-Ostsee-Bahnnál (NOB). Ezen jármű-

vekkel a 2025-ig tartó időszakban szol-

gáltat majd az MRB – eddigre tervezik a 

most még dízeles Lipcse–Chemnitz-vo-

nal villamosítását. A szerződés átmeneti 

jellege miatt engedélyezték a megrende-

lők a használt járművekkel való indulást 

is – alig tíz évre nem éri meg új járműve-

ket beszerezni. Az MRB a vonalon a kocsik 

klímabeli hiányosságait a felújítással és a 

plusz vonatkísérő személyzet alkalmazá-

sával próbálja meg kompenzálni, akik tel-

jes körű ügyfélszolgálati feladatot látnak 

majd el. Emellett a fülkés kocsikat prefe-

ráló utasok is örülhetnek majd az egykori 

gyorsvonati kocsik bevetésének. A meg-

rendelők évi 1 millió vonatkilométer tel-

jesítését írják elő.

a csatának nincs vége
A DB Regio az utóbbi időben szinte folya-

matosan bukja el a közszolgáltatási pá-

lyázatokat, és ezen folyamat csúcspontja 

talán a Rajna–Ruhr-vidéki regionális há-

lózat, az RRX márkanéven ismertté vált 

vonatok üzemeltetésének átadása. Itt a 

nyertes a National Express és az Abellio 

Rail lett. A tartomány által finanszíro-

zott járműparkkal – a Siemenstől 82 

négyrészes, részben emeletes Desiro 

High Capacity (HC) motorvonatot ren-

deltek – ez a két operátor 2018-tól ti-

zenöt évig szolgáltathat. Az Abelliótól 

az RE1-es (Aachen–Köln–Essen–Hamm) 

és az RE11-es (Düsseldorf–Essen–Dort-

mund–Hamm–Kassel) viszonylatok üze-

meltetését	rendelték	meg;	ez	évente	6,2	

millió vonatkilométert foglal magában. 

A National Express az RE5-ös (Koblenz–

Köln–Düsseldorf–Wesel) és az RE6-os 

(Köln/Bonn Flughafen–Köln–Düssel-

dorf–Essen–Hamm–Minden) és az RE4-

es (Aachen–Mönchengladbach–Hagen–

Dortmund) vonalakat üzemeltetheti, itt 

összesen évi 8,4 millió vonatkilométert 

rendelt meg a tartomány nevében eljá-

ró megrendelőszervezet. A váltás hát-

terében az olcsóbb szolgáltatás áll, és a 

hangsúly itt valóban a szolgáltatáson és 

az üzemeltetésen van, hiszen a beruhá-

zás drágább részét, a járműveket nem az 

operátor hozza.

Komoly érvágás Baden-Württemberg tar-

tomány döntése is: Stuttgart térségében 

több viszonylaton 2019-től, illetve 2020-

tól a DB Regio helyett az Abellio Rail, il-

letve a németországi piacon eddig isme-

retlen Go Ahead brit cégcsoport veheti 

fel a forgalmat. A tartomány közlekedési 

tárcája a szerződés kapcsán kiemelte: a 

2003-ban a DB Regióval kötött közszol-

gáltatási szerződésben 11,69 eurót hatá-

roztak meg egy vonatkilométer ellenté-

telezéseként, míg az új szerződés szerint 

3. kép
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ez a költség a réginek nagyjából a fele 

(!) lesz majd. A két operátortól összesen 

évi 14,8 millió vonatkilométert rendel-

nek meg, és a szolgáltatók a Bombardier 

Talent 2-eseire, illetve a Stadler Rail 

FLIRT3-asaira cserélik a DB Regio jelenle-

gi járműveit.

A DB Regiónak van még egy függőben 

lévő, ám hosszú távon nehezen tartha-

tó szerződése is. A Bajor Szabadállam 

megrendelőszervezete, a Bayerische 

Eisenbahngesselschaft (BEG) a nürnbergi 

S-Bahn-hálózat üzemeltetésére vonatkozó 

pályázat nyertesének a National Expresst 

választotta, ám a DB Regio sikeresen fel-

lebbezett, és a tartományi bíróságok sor-

ra tiltották meg a szerződéskötést a BEG 

és a National Express között. A 2018-tól a 

Škoda RegioPanter motorvonataival ter-

vezett szolgáltatóváltás így egyelőre nem 

jöhetett létre, a trend azonban világos: 

nem áll jól az állami tulajdonú vasút, és a 

jelek szerint nem tudnak versenyképes 

feltételeket kínálni – javarészt talán épp a 

saját tulajdonú, ám korosodó járműpark 

miatt. Ezzel szemben a magáncégek az 

egyes feladatokhoz bérelt vagy lízingelt 

járművekkel rugalmasabban tudnak rea-

gálni a piaci igények változására.

Miért jobb a szabadpiaci 
szolgáltatás?
A szolgáltatóváltások okainak megérté-

séhez néhány szóban érdemes megem-

lékezni arról, hogy miért is alakulhatott ki 

ilyen szövevényes helyzet Németország-

ban. A vasúti közlekedés tekintetében a re-

gionális és a távolsági forgalmat az 1994-

es vasúti reformok során elválasztották 

egymástól. Utóbbit elvileg piaci alapon 

intézi a DB Fernverkehr, ám a regionális 

közlekedés államilag (szövetségi és tarto-

mányi szinten) támogatott tevékenység 

maradt. A támogatásért cserében viszont 

a versenyjogi előírásoknak megfelelően 

pályázatokat kell kiírni – igaz, speciális és 

indokolt esetekben a közvetlen szerződés-

kötés sem lehetetlen. Amennyiben ten-

dereztetésre kerül egy-egy szolgáltatá-

si terület (vonal, vonalcsoport), akkor ott 

számos szempontot mérlegelve választják 

ki a nyertest vagy nyerteseket. Szempont a 

költségek mellett a korszerű járműpark, a 

hatékony üzemeltetés és az utóbbi időben 

a fedélzeti szolgáltatások minél szélesebb 

kínálata mellett a vonatkísérők jelenléte is. 

A fedélzeti szolgáltatások között nem csak 

az 1. osztályt vagy éppen a wifit lehet érte-

ni, hanem azt is, hogy a vonatkísérő példá-

ul egy kis büfét is üzemeltet, pár ropogtat-

nivaló és ital közül lehet választani.

A járművek kapcsán sokszor felmerült az 

is, hogy az állami szolgáltató egyes ten-

derekhez a kellően hosszú távú elkötele-

zettség nélkül vásárolt meg új járműve-

ket. Mivel üzleti modelljük szerint a saját 

tulajdonú járműveket részesítik előnyben, 

egyik-másik ilyen ügylet „kényszervásár-

lásnak” bizonyult a későbbiekben. Jó pél-

da erre a Köln-környéki Vareo-hálózat 

tendere. Ezeken a vonalakon szolgáltak 

többek között a DB 1999-ben beszerzett 

644-es sorozatú, dízel-villamos meghaj-

tású, háromrészes Talent motorvonatai.  

A DB Regio megnyerte az új pályázatot is, 

ám a 2014-től érvényes szerződésben új 

járműveket garantált a megrendelőnek. 

A váltás után a vasúttársaság a 15 év után 

kivont, ma is korszerűnek számító jármű-

vekkel nem tudott mit kezdeni, míg végül 

a Düsseldorf–Grevenbroich–Köln-szaka-

szon állította őket újra forgalomba.

Ha pedig már járművek: az sem mindegy, 

ki veszi meg azokat. Alsó-Szászországban 

például a legtöbb esetben a vonatok tulaj-

donosa a Landesnahverkehrsgesselschaft 

(LNVG), aki egyben a megrendelő is, a 

pályázatokon nyertes operátorok pe-

dig megkapják üzemeltetésre a járműve-

ket. Hasonló modellt próbál meg követni 

Észak-Rajna–Vesztfália is a National Exp-

ress tendere és az RRX-hálózat járművei 

esetében, és ilyen elképzelések bontakoz-

nak most ki a járművek tekintetében rég-

óta problémásnak számító berlini gyors-

vasút kapcsán is. Máshol – a példaként 

már említett Baden-Württembergben – az 

operátor hozza az új járműveket, melyeket 

jellemzően lízingel vagy bérel. Németor-

szág ebben a tekintetben érdekes úttö-

rő, ugyanis a személyszállítás pályáztatá-

sának őshazájában, Nagy-Britanniában 

csak az egyik megoldást próbálták ki – az 

üzemeltetők erre szakosodott cégektől lí-

zingelik vagy bérlik a járműveket. Mind-

két esetben nő viszont a rugalmasság a 

megrendelő szempontjából: saját tulaj-

donú járművek esetén az üzemeltető cse-

réje könnyebb, míg lízingelt járműveknél 

az üzemeltető és a jármű szükség esetén 

egyszerre vagy akár külön is cserélhető.

A járművek kapcsán nem szabad figyel-

men kívül hagyni az utasok komfort-

érzetét sem: hiába teljesít egy ötrészes 

Talent 2-es motorvonat ülőhelyszámban 

pont úgy, mint egy háromkocsis emele-

tes szerelvény, összességében az utasok 

komfortérzetén aligha javít az, ha a 3+2-

es ülésosztásban kell összezsúfolódniuk. 

Ráadásul a zsúfoltság mellett sokkal ke-

vesebb mellékhelyiség is jut ugyanannyi 

utasra, vagy éppen az ülőhelyek száma 

jelentősen csökken, ha már kerékpáros 

utazik a vonattal. Fontos kényelmi szem-

pont a vonatkísérő személyzet jelenléte 

is. Németországban – Magyarországgal 

ellentétben – semmilyen forgalmi tevé-

kenysége nincs a vonatkísérőknek, azok 

csak jegyvizsgálatot, értékesítési és tájé-

koztatási tevékenységet végeznek. Emi-

att sok motorvonatról le is kerültek, ezzel 

azonban nemcsak a bevételek csökken-

tek érezhetően, hanem az utasok bizton-

ságérzete is romlott: a segélyhívó mellett 

sokan biztonságosabbnak érzik az élő 

munkatársak jelenlétét.

németország: tovább a 
megkezdett úton
Németország esetében a legtöbb vasúti 

vonalra jó hatással van a piacnyitás és a 

nyílt versenyeztetés: az utasok magasabb 

színvonalú szolgáltatást kapnak, korszerű 

járművek közlekednek, és komoly árver-

seny van a szolgáltatási díjak tekinteté-

ben az operátorok között. Az eddigi ta-

pasztalatok szerint a megrendelők (tehát 

végső soron az adófizetők) és a szolgálta-

tást ténylegesen igénybe vevő utasok is 

jól jártak a piacnyitással.
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egyesült államok: óvatos nyitás és 
történelmi dilemmák
A németországi helyzethez képest gyö-

keresen eltérő példaként tekintsük át a 

vasúti személyszállítási közszolgáltatá-

sok megrendelésének kérdését az Egye-

sült Államokban! Amint látni fogjuk, a 

tisztább kapitalista logikát követő gazda-

ság ellenére egyrészt gyerekcipőben jár a 

pályáztatásos üzemeltetés, ám a fejlődés 

korai stádiuma és a piaci viszonyok miatt 

vannak Magyarország számára is rele-

váns tapasztalatok a tengerentúlon.

Magántól az államiig és vissza
Az Egyesült Államok vasúttörténetéből 

lényegében kimaradt az Európában a 

20. század első felére tehető államosítá-

si hullám, így a személyszállítás is a ma-

gánvasutak működési körében maradt.  

A közúti és légi közlekedés erősödése mi-

att romló piaci kilátásokra a rövid távú vá-

lasz a keresztfinanszírozás (a teherszállí-

tás nyereségéből eltartani a veszteséges 

személyvonatokat) volt, ám ezen a pon-

ton a profitorientált vasutak szabadulni 

kezdtek a távolsági és regionális személy-

szállítástól. A járatmegszüntetésekhez 

a piacfelügyeleti szerepet ellátó Állam-

közi Kereskedelmi Bizottság (Interstate 

Commerce Commission, ICC) jóváhagyá-

sára volt szükség, és az ICC a szövetségi 

közérdek letéteményeseként sokáig tu-

dott egy-egy vonatmegszüntetést elhúz-

ni. Ugyanakkor világos volt, hogy az ICC 

sem kényszerítheti veszteséges üzemre 

a vasutakat, így mind az elővárosi, mind 

pedig a regionális és távolsági vasúti 

személyszállítás finanszírozását részben 

vagy egészben közpénzből kell biztosíta-

ni. A csendes vegetálást a kényszerházas-

ságban született Penn Central vasúttár-

saság 1970-ben bekövetkezett látványos 

csődje törte meg, ekkor ugyanis a Bos-

ton, New York, Newark, Philadelphia, Bal-

timore és Washington nevekkel fémjel-

zett északkeleti régió (a vasúti fővonal 

neve Northeast Corridor, azaz Északkele-

ti Folyosó) vasúti személyszállítása is ve-

szélybe került. Ekkor – évtizedekkel Né-

metország előtt – vált ketté az elővárosi 

és távolsági szolgáltatási szegmensek fi-

nanszírozása. Közös elem a két területen, 

hogy a közszolgáltatásként végzett vas-

úti személyszállítás megrendelése és fi-

nanszírozása helyi vagy szövetségi közin-

tézmények hatáskörébe került.

távolsági személyszállítás: átme-
neti állapot örökre?
A Penn Central csődje lépéskényszerbe 

hozta a döntéshozókat. A Kongresszus-

ban elfogadott Rail Passenger Service 

Act (Vasúti Személyszállítási Törvény) 

1970-ben lépett életbe Richard Nixon 

elnök aláírásával. A törvény lényegi 

elemeként létrehozták a szövetségi (a 

mi fogalmaink szerint állami) többsé-

gi tulajdonban lévő National Railroad 

Passenger Corporationt, mely Amtrak 

márkanéven, 1971 májusában kezdte 

meg működését. A személyvonataiktól 

szabadulni kívánó vasutak „bevásárol-

hatták” magukat járműveik átadásával 

és a veszteségeik arányában meghatá-

rozott összeg megfizetésével – a lehető-

séggel néhány csődközeli állapotban lé-

vő vagy a személyszállításban vallásosan 

hívő cég kivételével az iparág résztvevői 

mind éltek is.

Az Amtrak bizonyos értelemben bűnben 

fogant: mindenki átmeneti megoldásként 

tekintett a közpénzből finanszírozott vál-

lalatra, és a politikusok többsége abban a 

hitben szavazta meg az Amtrak létreho-

zását, hogy a céget néhány éven belül a 

távolsági vonatok körüli érdektelenség 

okán egyszerűen felszámolják. A hivata-

los pénzügyi elvárás a cég vezetése felé 

az önnfenntartó, nullszaldós működés el-

érése volt 1974-re, ám ez már az első pil-

lanattól illúziónak bizonyult. Az Amtrak 

szövetségi támogatása 1981-re érte el a 

rekordot jelentő 1,25 milliárd dolláros ösz-

szeget.  A politikusok viszont hiába fenték 

a baltát: az 1970-es években az olajválság 

miatt megugró üzemanyagárak miatt so-

kan találtak vissza a vasúthoz, és politikai 

kényszer lett a vasútfinanszírozási status 

quo fenntartása. (Adja magát a szociális 

kedvezményrendszerrel kapcsolatos ha-

zai áthallás.) A Reagan-kormányzat idején 

sikerült évi 600 millió dollárra csökken-

teni a vasúti személyszállítás támogatási 

igényét, de azon az áron, hogy 1995-re 

az Amtrak lényegében fizetésképtelen 

lett (ez a stádium is ismerős itthonról). 

A gyors megoldás egy ötéves, 5 milliárd 

dolláros szanálási program volt, ám a két-

ezres évek elejére ismét kiürült a kassza 

– innentől egészen napjainking évente 

1,2-1,5 milliárd dollár közötti támogatást 

kapott az Amtrak. Rendszeresen felme-

rül a teljes magánosítás, elsősorban a si-

kerágazatnak számító Northeast Corridor 

kapcsán (4. kép), ám – hasonlóan a hazai 

helyzethez – a politikai következmények-

től való félelem, illetve az állami támo-

4. kép
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gatás nélküli fenntarthatóságot illető bi-

zonytalanság miatt minden alkalommal 

zátonyra futnak az egyeztetések. 

helyi érdek, helyi adó – újraoszt-
ják a lapokat
A kilencvenes évek szolgáltatási bizony-

talanságai miatt a vasúti közlekedésben 

érdekelt tagállamok (például Illinois, Mi-

chigan, North Carolina, Maine és New 

York) helyi adóbevételek felhasználásá-

val kezdtek hozzájárulni az Amtrak finan-

szírozásához. A csapásirányt az Amtrak 

és Kalifornia állam között 1976 óta fenn-

álló, úttörőnek számító szerződés jelöl-

te ki, melynek értelmében az Amtrak 

California márkanéven nyújtott államon 

belüli, regionális szolgáltatást Kalifornia 

saját költségvetésből finanszírozza, és a 

vonatok is a megrendelő által meghatá-

rozott arculatot viselik (5. kép). A legmesz-

szebbre North Carolina (Észak-Karolina) 

ment, ugyanis 1995-ben megvásárolták 

a Raleigh és Charlotte között közleke-

dő Piedmont vonatok járműveit, és csak 

az üzemeltetést bízzák az Amtrakre. Ez a 

megoldás kiváló ugródeszka az üzemel-

tetési pályázat kiírására, de erre eddig 

még nem került sor.

A partizánakciók és különalkuk végül a 

2008-as hitelválság hatására főszabály-

lyá nemesedtek: a 2008 októberében el-

fogadott Passenger Rail Investment and 

Improvement Act (PRIIA) előírta, hogy a 

750 mérföldnél (kb. 1200 kilométer) rövi-

debb útvonalon közlekedő személyvo-

natok finanszírozását az érintett tagálla-

moknak kell átvenniük 2013 végéig. Az új 

helyzetre nagyon eltérően reagáltak a tag-

államok. Többségük némi hezitálás és a 

szolgáltatás minőségét (tipikusan az étke-

zőkocsikat) érintő egyezkedés után aláírta 

az Amtrak által eléjük tett számlát, azaz to-

vábbra is az immár szinte kizárólag szövet-

ségi tulajdonban lévő vasutat bízták meg 

a vonatok közlekedtetésével. A korábban 

is társfinanszírozóként jelen lévő tagálla-

mok közül Michigan ezen a ponton már 

infrastrukturális befektetéseket is ki tudott 

csikarni a személyszállító vasúttól, mivel 

itt az Amtrak pályaüzemeltetőként is je-

len van egy szakaszon – a pályasebesség 

növelése mellett új, folyamatos vonatbe-

folyásoló berendezést (Incremental Train 

Control System, az ETCS L2 helyi megfele-

lője) építettek ki. A regionális forgalom tel-

jes mértékben helyi finanszírozása komoly 

lépés a pályáztatás felé, a tagállamoknak 

ugyanis elvi szinten már nem kötelező az 

Amtrakkel szerződni a vonatok közleked-

tetésére. Napjainkig egyetlen esetben ke-

rült sor tényleges, majdnem teljes mér-

tékű szolgáltatóváltásra, az alábbiakban 

tárgyalt ügy pedig pozitív és elrettentő 

példa is egyben.

indiana, a renitens
Indiana állam egyetlen helyiérdekű vo-

nata a hetente négyszer közlekedő, Chi-

cago–Indianapolis viszonylatú Hoosier 

State. A vonat érdekessége, hogy az 

Amtrak Indianapolis melletti főműhe-

lye és az országos hálózat központjá-

nak számító Chicago között a Hoosier 

State szerelvényében mozgatja a javítás-

ra szánt vagy onnan visszatérő kocsikat. 

Ezen üzemviteli nüanszon kívül viszont 

Indiana állam közlekedési minisztériuma 

szerint az állami vasút nem sokat foglal-

kozott a vonat színvonalával – étkezőko-

csi sem volt, és a személykocsik minősége 

is esetleges maradt. A PRIIA szellemében 

2011 és 2013 között alkudoztak a szövet-

ségi vasúttal a szolgáltatás ár-érték ará-

nyának javításáról, sikertelenül. Ezt kö-

vetően üzemeltetési pályázatot írtak ki, 

az országban elsőként, ám a vesszőfutás 

5. kép

KözLeKedésPoLitiKa



44 2015/4 www.innorail.hu

KözLeKedésPoLitiKa

csak ezzel kezdődött igazán. Több siker-

telen tender és tárgyalás után sikerült 

megállapodásra jutni a regionális vasuta-

kat tömörítő és kirándulóvonatokban is 

érdekelt Iowa Pacific holdinggal. Ekkor vi-

szont a Szövetségi Vasúti Hivatal (Federal 

Railroad Administration, FRA) jelezte, 

hogy szerintük tisztázatlanok a felelőssé-

gi körök egy ilyen üzemeltetési modell-

ben, mivel az Iowa Pacific a jegyvizsgáló-

kat és a mozdonyvezetőket az Amtraktől 

bérli a vonalismeret és egyéb tényezők 

okán, miközben a vonat öt teherszállí-

tó vasút pályahálózatát érinti – nehéz el-

dönteni, hogy végső soron melyik vas-

útvállalat viseli a felelősséget a vonatért, 

ki(k)nek kell például vasútbiztonsági ta-

núsítvánnyal rendelkeznie. Az FRA szak-

emberei szerint például a megrendelői 

szervezetnek is vasútvállalattá kell válnia 

– hazai analógiával: a Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium vasútvállalatként felelne 

egy magánvasúttól megrendelt személy-

vonatért. A nyilvánvalóan képtelen hely-

zetet végül sikerült feloldani az Amtrak 

és az Iowa Pacific közös felelősségvállalá-

sával, ám a Hoosier State példája jól mu-

tatja, hogy egy új közszolgáltatási modell 

meghonosítása néha egészen meghök-

kentő akadályokba ütközhet.

elővárosi szegmens: helyi adó, 
helyi érdek
Az elővárosi vasúti személyszállítás finan-

szírozása gyökeresen eltérő irányt vett az 

1960-as és 1970-es években. A világos he-

lyi érdek miatt szinte mindenütt a regio-

nális, közlekedésért felelős városi, régiós 

vagy tagállami szervezetek vették saját 

kezelésbe a vonatközlekedést. A magán-

vasutak személyszállításának megszün-

tetése idején sorra alakultak közlekedési 

ügynökségek saját üzemeltetésű vasútjai: 

a New York-i MTA megrendelőszervezet 

átvette a Long Island Railroadot, New 

Jersey közlekedési minisztériuma a New 

Jersey Transit égisze alatt vonta össze az 

elővárosi vonalakat, Chicagóban megala-

kult a Metra (6. kép). Ez a modell a BKK-éra 

előtti integrált modellt követi, és megle-

hetősen idegen az amerikai gazdaságfilo-

zófiától. A megrendelés és teljesítés egy 

kézben egyesítése alól akadtak történel-

mi kivételek is – a Metra például átvette 

a megszűnő Rock Island és a Milwaukee 

vasúttársaságok elővárosi vonalait, ám 

a Union Pacific és a Burlington Northern 

Santa Fe (BNSF) esetében továbbra is 

csak megrendeli a közszolgáltatást. Pá-

lyáztatásról nincs szó, ezek a cégek 

ugyanis csak a saját vonalaikat érintő vo-

natokat üzemeltetik.

A pályáztatásos üzemeltetőválasztás a 

közelmúlt és napjaink trendje, mely a 

távolsági szegmenshez hasonlóan Ka-

liforniából indult útjára. Az első komo-

lyabb pályázatot a Los Angeles környéki 

Metrolink-vonatok üzemeltetésére írták ki, 

ezt 2004-ben az európai gyökerű Connex/

Veolia páros nyerte el. Az üzemeltetés vé-

gül csak 5 évig maradt náluk, 2009-ben az 

Amtrak újra megnyerte a pályázatot, és 

azóta is őrzi helyét. Másutt viszont nem 

tudtak még visszatérni: 2006-ban a San 

Diego–Oceanside viszonylatú Coaster vo-

6. kép
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natok üzemeltetését vette át az Amtraktől 

a TransitAmerica holding 2006-ban, majd 

2012-ben ugyanilyen átadás zajlott a 

két cég között a San Francisco–San Jose 

Caltrain vonalon (7. kép). A TransitAmerica 

a skóciai székhelyű Stagecoach-csoport 

Érdekes módon a teherszállító vasutak is 

visszatértek a piacra mint közszolgálta-

tási üzemeltetők. A Metra, illetve a Uni-

on Pacific és a BNSF kapcsolatáról már 

esett szó, ám a BNSF máshol is jelen van: 

a Minneapolis-St. Paul régió Northstar há-

lózatán a vontatójárműveket üzemeltetik, 

míg Seattle környékének Sounder márka-

néven közlekedtetett elővárosi vonatainál 

teljes körű üzemeltetőként vannak jelen.

Az Egyesült Államok vasúti közszolgál-

tatása az 1970-es évektől napjainkig tel-

jes kört írt le. Négy évtizeddel ezelőtt a 

magántőke sikertelensége, pontosab-

ban a profitorientált szolgáltatási mo-

dell életképtelensége miatt hívták élet-

re a szövetségi és tagállami kézben lévő 

szolgáltatókat. Napjainkra viszont a köz-

finanszírozású és közüzemi cégként tör-

ténő modell hiányosságai arra sarkall-

ták a döntéshozókat, hogy a távolsági 

forgalomban a helyi források bevonása, 

az elővárosi forgalomban pedig a költ-

séghatékony, versenyeztetéses alapon 

kiszervezett üzemeltetés felé mozdulja-

nak el. Az elkövetkezendő évek főleg a 

távolsági szegmensben ígérkeznek ér-

dekesnek, és minden bizonnyal a hazai 

gyakorlat szempontjából is érdekes fejle-

ményeknek lehetünk majd szemtanúi.

 halász Péter, dr. magyarics zoltán

és az amerikai Herzog Transit Services ve-

gyesvállalata – a Stagecoach az európai 

piacon is aktív szereplő. A Caltrain-vonal 

azóta dinamikus növekedést mutat, és si-

keresen bevezették, majd bővítették az 

expresszjáratokat tartalmazó új menet-

rendi koncepciót.

2010-ben egy újabb, európai piacon 

edződött résztvevő is színre lépett: a 

francia nemzeti vasútvállalat érdekelt-

ségébe tartozó Keolis az Amtrak elől 

nyerte el a Virginia Railway Express 

vonatok üzemeltetését Washing-

ton D.C. és Fredericksburg, 

i l let ve Manassas között .  

A Keolishoz fűződik az ed-

digi legnagyobb tender 

elnyerése is: a cég 2014-

ben vette át a Boston 

környéki elővárosi vo-

natok üzemeltetését 

a Massachuset ts Bay 

Transportation Authority 

megbízásából. A piac-

nyitás korai szakaszát jel-

lemzi, hogy a Keolis 2010-

ben többek között azért 

nem nyerte el a MARC-hálózat 

(Maryland állam) tenderét, mert 

egyedüli indulóként adott ajánlatot, 

így a tendert érvénytelenítették.

7. kép
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Ezzel kellő referenciát és gyakorlatot sze-

reztünk ahhoz, hogy az elkövetkező évek 

vasúti beruházásainak megvalósítására si-

keresen pályázhassunk, illetve részt is ve-

hessünk a projektek megvalósításában. 

Cikkünk célja, hogy rövid összefoglalót 

adjunk az elmúlt időszak legnagyobb 

vasúti beruházásáról a Szajol(kiz.)–Püs-

pök ladány(bez .)  vonalszakasz kor-

szerűsítéséről és az ugyanezen a szaka-

szon megvalósított, Szolnok (kiz.)–Szajol 

(kiz.) között zajlott vasútihíd-építések-

ről. A Dél-Balaton I. ütem Lepsény(bez.)–

Szántód-Kőröshegy(kiz.) projekt össze-

foglalója és ezen projekten keresztül a 

nagygépes átépítés megválasztásának 

indokrendszere az 50-52. oldalon, egy kü-

lön cikkben kerül bemutatásra.

a Szajol–püspökladány vonalsza-
kasz átépítése (2011–2015)
A beruházás szerződéskötései 2011. év-

ben történtek. Ez négy szerződést je-

lentett: a Szajol–Püspökladány mérnök-

szerződést, a Szajol–Kisújszállás pályás 

kivitelezői szerződést, a Kisújszállás–Püs-

pökladány pályás kivitelezői szerződést, 

valamint a Szajol–Püspökladány bizto-

sítóberendezési és távközlési kivitelezői 

szerződést. A szerződéskötések után ki-

alakítottuk a mérnökkonzorcium szerve-

zetét. A konzorcium vezetője az Utiber 

Kft., tagjai az Oviber Kft. és a Kömi Kft. 

voltak. A munkák során valamennyi szak-

ági mérnököt integráltuk szervezetünk-

be, és a Kisújszálláson kialakított közpon-

tunkban berendeztük mérnökirodánkat 

a szükséges infrastruktúrával. A kivitele-

zéseket a Swietelsky Vasúttechnika Kft., 

a Közgép Zrt. és a Strabag Vasútépítő Kft. 

által alakított konzorcium a szükséges 

dokumentumok benyújtása után kezd-

hette el a terep-előkészítéssel, felsőveze-

téki oszlopok állításával. A vonalszakasz 

biztosítóberendezési és távközlési mun-

káit a Thales Austria GmbH és a Dunántúli 

Kft. mint közös ajánlattevők végezték. 

A benyújtott bázisütemtervnek megfele-

lően Karcag állomáson indult el az alépít-

mény, felépítmény, peronaluljáró és az 

első közúti aluljáró megépítése. Mérnök-

szervezetünk szakági mérnökei folyama-

tos felügyeletet végeztek. A nyíltvonali 

átépítések nagygépes technológiával – 

alépítményjavító, felépítménycserélő, vo-

nali ellenállás hegesztő és nagygépes vá-

gányszabályozó gépekkel – történtek. Az 

állomásközök 2012–2013. években, két év 

alatt kerültek átépítésre. Mérnöki felada-

taink, ellenőrzéseink azt bizonyították, 

hogy a kivitelezés igen jó minőségben 

történt. A mérési eredmények a tömörsé-

gi és teherbírási határértékeknél lényege-

sen jobb értékeket mutattak. 

harc a határidőkkel 
A határidők sikeres teljesítését több ese-

mény is veszélyeztette. Kritikus prob-

léma alakulhatott volna ki Fegyver-

az Utiber Közúti Beruházó Kft. mint mérnök 2011 elejétől vett 
részt a 2007–2013 között uniós forrásokból hazánkban megva-
lósított vasúti beruházásokon, konzorciumvezetőként, illetve 
konzorciumi tagként. nevezetesen a szajol–Püspökladány, 
Gyoma–Békéscsaba, szolnok–szajol és Lepsény–szántód-
Kőröshegy közötti vasúti szakaszok voltak azok a beruházások, 
amelyeken sikerrel teljesítettünk az elmúlt években. 

az Utiber Kft. sikeresen teljesített négy vasúti beruházáson

Gyors döntések, 
betartott határidők 
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nek–Örményes határában, ahol nagy 

mennyiségű világháborús robbanószer-

kezetet találtak. A mentesítésre azonnal 

bevezetett, mindkét vágányra vonat-

kozó vágányzárral, a MÁV szakemberei 

segítségével sikerült kivédeni az ebből 

adódó esetleges csúszást. A probléma 

nagyságrendjét mutatja, hogy a mint-

egy 200 folyóméteres hosszon 584 db 

különböző méretű éles robbanószer-

kezetet találtak a tűzszerészek, melye-

ket hatástalanításra (felrobbantásra) el-

szállítottak! Az Apavára melletti vasúti 

híd javítása közben a kivitelezővel kö-

zösen megállapítottuk, hogy a hídfők 

nem képesek biztonsággal felvenni a 

160 km/h sebességnél fellépő fékező- és 

gyorsítóerőket. Ezért azonnal intézked-

tünk a hídfők megfelelő megerősítésé-

ről. A gyors döntés eredményeként a 

határidő veszélyeztetése nélkül sikerült 

elvégezni az előre nem látott munkákat. 

Az állomások átépítése során meszes, ce-

mentes és vegyes talajstabilizálás történt. 

A stabilizálással az előírtnál jobb tömörségi 

és teherbírási értékeket mértünk a felépít-

mény építése előtt. Valamennyi állomáson 

határidőre jó minőségű vágányhálózat, 

magas peron, perontetők, gyalogos-pe-

ronaluljárók kerültek megépíttetésre.  

A peronok megközelítésére minden állo-

máson utaslifteket telepített a kivitelező, 

ezek üzembe helyezésénél is közreműköd-

tünk. A határidőre történő teljesítést az ál-

lomások esetében leginkább Püspökla-

dány állomáson a mozdonyszín bontása 

veszélyeztette. A bontási engedély megké-

résekor derült ki, hogy a mozdonyszín mű-

emléki védettség alatt áll, így a tervezett 

időben nem kezdődhetett meg a bontás. 

Az állomások építésének átütemezése vált 

szükségessé. Fegyvernek–Örményes állo-

más átépítése korábban kezdődött, míg 

Püspökladány csak később indulhatott. 

Püspökladány fűtőház áthelyezését írta elő 

a műemléki felügyelet. A bontás így lénye-

gesen több időt, mintegy három hónapot 

vett igénybe, és az újraépítésnél használha-

tó anyagok elszállítását is meg kellett szer-

vezni. A közreműködésünkkel meghozott 

gyors döntésekkel sikerült úgy változtatni 

az ütemezésen, hogy a befejezési határidőt 

nem kellett módosítani. A mérnökszerve-

zet feladatai ezeknek a gyors döntések-

nek a meghozatalával, a változások lekö-

vetésével lényegesen megnőttek. Minden 

esetben készek voltunk erre, és ennek is 

köszönhetően sikeresen kezeltük az előre 

nem látott problémákat, garantálva az át-

adási határidő betartását.

Az elvégzett feladataink nagyságát az 

alábbi néhány adat szemlélteti:

- 67,7 km kétvágányú fővonal komplex 

átépítése, nyíltvonalon nagygépes al-

építmény-javítási technológiával, az 

állomásokon talajstabilizálásos alépít-

mény-kialakítással

- 5 állomáson komplex állomáskorszerű-

sítés, peron és peronaluljáró építésével, 

akadálymentesítéssel, állomási előtér ki-

alakításával, térfigyelő kamerarendszerrel

- Törökszentmiklós, Karcag, Püspökladány 

állomásokon közúti aluljáró építése

- Karcagi puszta térségében közúti felül-

járó építése

- Püspökladány térségében gyalogos- 

és kerékpáros-aluljáró építése

- Zajvédő falak építése az állomások tér-

ségében

- A vonal teljes hosszában elektronikus 

biztosítóberendezések és korszerű táv-

közlési rendszer telepítése

A kivitelezés a biztosítóberendezés vonat-

kozásában a szerződésnek megfelelően 

még tart, egyéb vonatkozásokban befeje-

ződött, és az ünnepélyes forgalomba he-

lyezés 2015. november 5-én megtörtént.

Vállas Csaba
beruházási igazgató

Utiber Kft.

vallas@utiber.hu

Kollár István
projektvezető

UTIBER Kft.

kollar@utiber.hu

Dobó Gábor
projektvezető

UTIBER Kft.

dobo@utiber.hu
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Szolnok–Szajol vasúti vonalsza-
kasz felújítása (2013–2015)
A NIF Zrt. beruházásában elkészült mint-

egy 6,4 km hosszúságú vasútipálya-fel-

újítás, mely 85%-ban európai uniós forrás 

igénybevételével 2014. év elejétől 2015 

végéig tartott. A projekt 20,6 Mrd forint 

teljes költséggel valósult meg, amelynél 

a kivitelezést a Tisza-2013 Konzorcium vé-

gezte (Közgép Zrt., Swietelsky Vasúttech-

nika Kft., Strabag Vasútépítő Kft.). 

A kivitelezési munkák előrehaladásának, 

illetve azok minőségének műszaki el-

lenőrzését mérnökként, az Eco-Tec Kft., 

az Utiber Kft., valamint az Oviber Kft. 

mint közös ajánlattevők bonyolították le.  

A felújított vasúti vonalszakaszon az át-

lagosnál jóval több műtárgy található, 

mivel a Zagyvát és a Tiszát itt kereszte-

zi a közös 100-as és 120-as vonalszakasz. 

Magyarországi viszonylatban az egyik 

legnagyobb forgalmú pályaszakasz-

ról van szó, mely egyben európai uniós 

korridorként is üzemel, így nemcsak a 

magyarországi, hanem az európai vas-

úti hálózatnak is fontos ütőere. A vasúti 

felújítás eredményeként az új vonalsza-

kaszon 160 km/órás sebességgel 225 kN 

max. tengelyterhelésű szerelvények jár-

hatnak a jövőben. 

Számos műtárgy, bonyolult felada-
tok, folyamatos forgalom mellett
Komoly kihívást jelentett a kivitelezési 

munka során, hogy félpályán folyamato-

san fenn kellett tartani a forgalmat, ettől 

csak egy eltérés volt, amikor 7 nap alatt 

kicserélésre került a vasúti Tisza-híd me-

derszakasza, nagyságrendileg 200 m hosz-

szúságban 2014. október elején. Az ekkor 

rendelkezésre álló vágányzári időszakot 

az első perctől az utolsóig kihasználták a 

kivitelezők, a szorosan tartott ütemterv 

szerinti folyamatos munkavégzéssel. A Ti-

sza-híd új meder feletti részét egy, a hely-

színen felállított szerelőterületen hegesz-

tette össze a vállalkozó, amelyről egyben 

tolták a Tisza fölé hosszirányban, ahol a 

régi hídszerkezet kitolása után, keresztirá-

nyú betolással foglalta el helyét a bal vá-

gányt átvivő szerkezet. Az acélszerkezet 

betolását megelőzően el kellett készíteni 

az alépítményi betonszerkezetek átépí-

tését, megerősítését. Ennek során a me-

derhídra jutó fékezőerőt átvevő fix saru is 

áthelyezésre került, a mederben lévő pil-

lérről a jobb oldali ártéren elhelyezkedő 

alépítményre. Így a vasúti forgalomból 

eredő igénybevételek megfelelő statikai 

módon történő átvitele a talajra alapve-

tően megváltozott. Ezen munkálatok fel-

tételezték a pillérek nagyobb részénél az 

alapozások megerősítését, illetve a felme-

nő szerkezet köpenyezését egyaránt. Ezt a 

szakmailag komoly kihívást jelentő terve-

zési, illetve kivitelezési munkát a mérnök 

részéről is kiemelt figyelem kísérte, ame-

lyeknek eredményességét a statikai és di-

namikus próbaterhelések megfelelősége 

is bizonyította. 

A jobb oldali pálya átvezetését biztosító 

mederhíd 2014–2015 telén került a he-

lyére. Komoly kihívást jelentett a hídon 

átvezetett sínek és az acélszerkezet kö-

zötti kapcsolatot létrehozó ún. edilon 

rendszer kiépítése, mivel e technológiai 

folyamat elvégzése csak megfelelő idő-

járási körülmények között lehetséges. 

A Tisza-híd többi, ártéri részei, illetve 

a Zagyva-híd, a régi acélszerkezeti váz 

megtartásával a helyszínen kerültek fel-

újításra. A vonalszakaszon átépítésre ke-

rültek még kisebb műtárgyak, átereszek, 

valamint egy teljesen új szerkezet a Tisza 

bal árterületén, nem messzire a nagy Ti-

sza-hídtól. Ez egy 40 méteres nyílású, új 

ártéri Tisza-híd, amely megnövelt átfo-

lyási keresztmetszetével segíti az árvizek 

biztonságosabb és gyorsabb lefolyását. 

Az új acélszerkezetű híd ágyazatátveze-

téssel készült, mely a nagy Tisza-híd és a 

Zagyva-híd edilonos megoldásához ké-

pest a hagyományos sínátvezetési tech-

nológiát képviseli. 

A vasútfejlesztési beruházás mintegy két 

évig tartó kivitelezése során jó kapcsolat 

alakult ki a résztvevők között, melynek je-

lentős színtere volt a hetente megtartott 

koordinációs értekezlet. 2015. november 

végére sikerült a műszaki átadás-átvételt 

lezárni, így nemsokára megkérhető a sza-

kaszra a használatbavételi engedély. 

 Vállas Csaba, 

 Kollár istván, 

 dobó Gábor

PÁLya
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VÁrosi síneK

A tavalyi év februárjában kezdtük a Széll 

Kálmán tér vágányainak felújítását. A vá-

gányok bontását követően elkészítettük 

az új vágányok földmű alépítményét, majd 

a bebetonozott talpfás felépítményeket.  

A Széll Kálmán téren beépítettünk 6 cso-

port egyszerű kitérőt, 1 csoport átszelést, 

1 csoport átszelési kitérőt, 635 vm bebe-

tonozott talpfás felépítményt, valamint  

60 vm Edilon körülöntéses vágányt. 

A budai fonódó villamoshálózat megte-

remtésében cégünk kivitelezésében zaj-

lott a Margit híd alatti fonódó vágánysza-

kasz építése. A Margit híd alatt a fonódó 

villamos vágányainál bebetonozott acél-

vályúkban Edilon leerősítésű vágányt épí-

tünk. Hasonló felépítményt építettünk 

2013-ban a Kossuth téren is. 

A kivitelezés megkezdése előtt a vá-

gánytervek alapján megterveztük az 

acélvályúkat. Az acélvályúk gyártását 

követően, az elkészült CKt rétegen a vá-

lyúkiosztási tervnek megfelelően kiosz-

tottuk a vályúkat, majd speciális portál-

szerkezetek segítségével beállítottuk 

a vályúkat a helyszínrajznak és a hossz-

szelvénynek megfelelően. A vályúk beál-

lítását követően elkészítettük a vasalási 

tervnek megfelelő vasbeton lemez va-

salást a vályúk alatt. A vasszerelést és az 

ellenőrző méréseket követően történt a 

vályúk bebetonozása sínkorona mínusz 

11 cm-es szintig. Betonozást követően 

leszereltük a portálszerkezeteket, majd 

elkészítettük a vályúk felső éléig a ba-

zaltbeton burkolatot. 

A betonozást követően elvégeztük az acél-

vályúk homokszórással történő tisztítását, 

majd felhordtuk a vályúk oldalára az Edilon 

U90WB kellősítőt, és elvégeztük a talpgu-

miszalagok ragasztását a vályúkban. Ezen 

munkafolyamatok után végeztük el a te-

lephelyen előre hajlított, homokszórt és 

kellősített sínek helyszínre szállítását, he-

gesztését. Hegesztést követően a síneket 

leengedtük a vályúkba, elvégeztük a sí-

nek magassági, irány- és nyomtávbeállítá-

sát, majd a síneket Edilon Corcelast VA 70 

anyaggal beragasztottuk az acélvályúkba.

A budai fonódó villamoshálózat kereté-

ben építettünk a Frankel Leó úton 1440 

vm CDM rendszerű, részben gumipaplan-

ágyazatú vágányt. A CDM vágány esetében 

a sínekre a telephelyen előre felragasztot-

tuk a CDM gumiprofilokat, majd a gumizott 

síneket szállítottuk ki a beépítés helyszíné-

re, ahol a sínek hegesztését követően spe-

ciális portálszerkezetekkel befüggesztettük 

a síneket, majd elvégeztük a sínek körülbe-

tonozását makroszálas betonnal. 

Szintén cégünk kivitelezésében készültek 

el a Szajol és Szolnok között található Ti-

sza- és Zagyva-hidak Edilon leerősítésű, 

950 m hosszú vágányai.

Továbbá cégünk kivitelezésében Szarvas, 

Lakitelek, Kisszállás, Mélykút, Jászfénysza-

ru nagyvasúti útátjárói épültek át előre 

gyártott vasbeton paneles, Edilon körülön-

téses felépítményre. 

Társaságunk nyitott az új technológiák al-

kalmazására, valamint a speciális vágány-

építés adta kihívásokra. Munkáink során a 

tisztelt megrendelőink elégedettségének 

folyamatos fenntartására, növelésére, vala-

mint hosszú távú vevői kapcsolatok kiépí-

tésére törekszünk. Megrendelőink igényeit 

korszerű technológiákkal, felkészült sze-

mélyzettel, gyors és pontos munkavégzés-

sel igyekszünk kielégíteni. matusek János

a kötöttpályás közlekedés napjainkban reneszánszát éli, ez 
egyszerre vezethető vissza a technika fejlődésére, a gazdaság 
oldaláról jelentkező igényekre és a környezetvédelmi szem-
pontok mind markánsabb érvényesítésére. e kritériumok mel-
lett még számos egyéb követelmény figyelembevételével fej-
lesztette meghatározó profiljává a városi villamosvasúti 
vágányépítési rendszerek, valamint a speciális nagyvasúti fel-
építményrendszerek építését, felújítását a szigetszentmiklósi 
székhelyű normálnyomtáv Kft.

a budai fonódó villamoson keresztül a széll Kálmán térre

edilon leerősítésű 
vágányok

Matusek János 
ügyvezető igazgató

Normálnyomtáv Kft.

normalnyomtav@gmail.com
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A Lepsény–Balatonaliga vasútvonalsza-

kasz korszerűsítésének engedélyezési ter-

vei 2013-ban a MÁV Zrt. közreműködésével 

készültek, a Balatonaliga(kiz.)–Szántód-

Kőröshegy(kiz.)-vonalszakasz terveit a 

Főmterv Zrt. készítette. Balatonaliga állo-

más és Siófok térségében a 2. vágány ter-

veit a Trenecon Cowi Tanácsadó és Ter-

vező Kft. készítette. A nyertes kivitelező a 

kiviteli tervek elkészítésével és a szükséges 

engedélyek beszerzésével a Ring Mérnöki 

Iroda Kft. és a Speciálterv Kft. által alkotott 

tervezői társulást bízta meg. Mérnöki fel-

adatok ellátására a megbízási szerződés 

2014. június 13-án került aláírásra, a Dél-

Balaton I. Mérnök Konzorciummal. Tag-

jai az ECO-TEC Kft., az Utiber Kft., vala-

mint az Országos Vízügyi Beruházási 

Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

Megvalósítás
A 32,8 km hosszú, 30. számú Budapest–

Nagykanizsa elsőrendű vasúti fővonal 

a 943+60 szelvénytől a 1271+37 szelvé-

nyig tart. A beruházás során két vágány-

zári időszak volt meghatározó: 2014. 

szeptember 1. – 2015. június 13. között: 

Siófok(kiz.)–Szántód-Kőröshegy(kiz.) 

vonalszakaszon, és 2015. március 2. – 

2015. június 13. között: Lepsény(kiz.)–

Siófok(bez.) közötti vonalszakaszon folya-

matos vágányzár.

A tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra, 

a sebesség 100-120 km/h-ra lett emelve. 

Ennek megfelelő alépítmény és felépít-

mény került kialakításra UIC 60-as sínek-

kel, kitérőkkel, vályúaljas hajtóművekkel, 

B60-XI, B60-1800, B60-800 rendszerű ki-

térőkkel, speciális közlőművekkel.

Az utasok biztonságának javítása érde-

kében az átépítéssel érintett állomáso-

kon és megállóhelyeken sínkorona+55 

cm magas peronok kerültek kialakításra, 

rámpás megközelítéssel.

A szakaszon 11 db megállóhely, állomás 

lett átépítve, felújítva, korszerűsítve. Fel-

újításra került 4 db kis műtárgy, átépült 

10 db 5,0 m-nél kisebb, 4 db 5,0 m-nél na-

gyobb	műtárgy;	újjáépült	a	Balatonaliga	

állomási Gabion rendszerű támfal, a ba-

latonvilágosi támfalak, Siófokon a Vitorlás 

utcában új közúti aluljáró épült.

Siófok, vitorlás utcai 
műtárgy építése
Itt is beton-próbakeverés és betonacél-

mintavétel, illetve kiértékelés, vizsgálat 

előzte meg a kivitelezést. A szerkezeti be-

tonokat a siófoki TBG Interbeton Kft. gyár-

totta, tartalékkeverő a Danubiusbeton 

Dunántúl Kft. siófoki telepe volt. A mé-

retre vágott, hajlított betonacélokat pe-

dig a Betonacél Szerelő Kft. csepeli üze-

me állította elő.

Résfalak építésével kezdődtek a kivitele-

zési munkák a Strabag MML kivitelezé-

sében. A munkavégzés zökkenőmentes-

nek volt mondható, annak ellenére, hogy 

a nemzeti infrastruktúra fejlesztő zrt. mint ajánlatkérő ajánlati 
felhívást tett a Lepsény(bez.)–szántód-Kőröshegy(kiz.) vasúti 
vonalszakasz tervezésére és megvalósítására. ezen eljárás 
lefolytatásának eredményeképpen 2014. május 27-én megren-
delő a déli Part 2013 Konzorciummal szerződéses megállapo-
dást kötött a feladat megvalósítására. a konzorcium vezetője a 
swietelsky Vasúttechnika Kft., tagjai a Közgép építő- és fém-
szerkezetgyártó zrt. és a strabag Vasútépítő Kft. a tervezett 
befejezési határidő 2015. október 31. volt.

a dél-Balaton I. projekt néhány különleges műtárgya

Kihívásokkal teli magaspart
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építménymaradványokat tártak fel a rés-

falak vonalában. Résösszefogó gerendák 

és fejgerendák építése zajlott még 2014-

ben. 2015 elején kezdődött a híd monolit 

vasbeton felszerkezetének építése, mely 

a munkavonatok áthaladása szempont-

jából elsődleges volt. A szerkezet érde-

kessége, hogy Edilon rendszerű vágány-

leerősítés volt tervezve a hídra, így annak 

vályúját a vasbeton szerkezetben ki kel-

lett rekeszteni (1. kép). A híd elkészülte 

után következhetett a földkitermelés az 

aluljáróból, melyet folyamatában követett 

az alaplemez, illetve a bélésfalak építése.

Az aluljáró a helyi adottságok miatt két 

utca közé lett „beszorítva”, ezért 7,6%-

os emelkedőn lehet feljutni a csatlakozó 

utcák szintjére. A vasúti híd alatti űrszel-

vényből 3,60 m belmagasság adódott, 

melyre magasságkorlátozó kapu is felhív-

ja a figyelmet (2. kép).

a balatonaligai állomási támfal 
Tárgyi támfal egy geotechnikailag igen 

érzékeny területen fekszik, a Balaton ke-

leti medencéjét övező magasparton, 

mely ősidők óta mozgásban van. A permi 

és triász kori aljzatra nagy vastagságban 

(kb. 150 m) pliocén kori pannónia pontusi 

rétegek rakódtak, amelyeket vékony 

pleisztocén takaró borít. A pannónia 

összletet sűrűn rétegezett agyag, homok, 

édesvízi mészkő, partszélei turzás-kavics 

és konglomerát, vékony ligniterek, ke-

mény lemezes homokkövek és márgapa-

dok alkotják.

A falszerkezet 50 cm vastag, mely 50 

cm-enként, vízszintesen, egyirányú 

georáccsal került bekötésre a háttöltés-

be. A fal magassága a terepviszonyokhoz 

lett igazítva. A szerkezet mögött a szivár-

gó vizeket egy drénpaplan gyűjti össze, 

vezeti a hátszivárgóba, onnan a mélyszi-

várgóba. A kitöltő kőzet andezit. A partfal 

biztosítása vert, illetve fúrt talajszegekkel 

történt (3. kép).

Az ideiglenes rézsűbiztosítás után kö-

vetkezett a régi mélyszivárgó feltárása 

és újjáépítése 200 mm-es keresztmet-

szettel, mely be lett kötve a meglévő 

1. kép Aluljáró a Balaton felől

2. kép Felszerkezet az Edilon leerősítéssel

3. kép Szegezett rézsűvédelem
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szivárgórendszer aknájába, innen került 

kivezetésre a vasút alatt a befogadóba. 

A mélyszivárgó elkészülte után kezdőd-

hetett el a támfal építése. A fal építésé-

vel párhuzamosan készült a háttöltés, 

melybe 50 cm-enként került bekötésre 

georáccsal a szerkezet (4. kép). 

a balatonvilágosi útát- és lejáró a 
1043+59 hmsz-ben
A terület magaspart, melynek oldalában 

vezetett a vasúti pálya. Cölöpözött szög-

támfal került megtervezésre mintegy 

74,50 m hosszon a rézsű külső oldalán 

az út terheinek viselésére, annak belső 

részén pedig a vasúti pálya megtámasz-

tására 35,0 m hosszú Gabion súlytámfal 

épült. A cölöpözés megindításához mun-

kasíkot kellett kialakítani a töltésoldal-

ban szádlemezes munkatér-biztosítás-

sal. Bevágásban készültek a CFA cölöpök.  

A cölöpök elkészülte után megépültek a 

lépcsősen vezetett támfalalaplemezek, 

majd a vasbeton falak. A geopaplanból 

és drénekből álló szivárgóépítést kö-

vetően a háttöltés megépítése követ-

kezett, amely a helyi anyagból került 

visszaépítésre, a felső 1,0 m pedig a pol-

gárdi bánya 0/56 mm-es szemcsés anya-

gából készült erősítő rétegként. A hát-

töltés felső 1,0 m-es rétegének építése 

előtt került elhelyezésre az ún. 2. számú 

Gabion támfal, a vasúti töltés megtá-

masztására. A 3. számú útpályát megtá-

masztó vasbeton szögtámfal a balatoni 

kerékpárutat szegélyezi (5. és 6. kép).

a 78. sz. mélyszivárgó táró felújí-
tása és kapacitásbővítése 
Ez a műtárgy a balatonaligai támfalat 

követő szelvényekben helyezkedik el a 

vasút alatt mintegy 22 m mélyen, ugyan-

abban a geotechnikai környezetben. Itt 

már az 1900-as évek eleje óta történtek 

kisebb-nagyobb rézsűmozgások, ek-

kor betonfolyókás talpszivárgó épült a 

vasút mellett, a táró felett 2,5 m fenék-

szinttel. Az évek múlásával több rézsű-

csúszás következményeként sok be-

avatkozás történt. A MÁVTI javaslatára 

és tervei alapján 1972–74 között bányá-

szati módszerekkel megépült egy 170 m 

hosszú víztelenítő táró. Az 1980-as évek 

végén a rézsű állékonysága még mindig 

nem volt megfelelő, így a magasparton 

több ütemben 42 db ejtőkutat fúrtak a 

táró szintjéig, a táróból pedig csápokat 

a kutakra. Időközben több kutat is fúr-

tak még a kapacitás bővítésére. A mű-

tárgy vizét a Balatonba vezették. Állan-

dósult vízhozama mintegy 60-70 l/min. 

Későbbiekben a helyszíni vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a táró víztelenítő hatá-

sa nem megfelelő. A rézsűlábaknál több 

helyen	is	megjelentek	vizek;	a	táróban	a	

Budapest felőli vágatban a csápok nem 

működtek. Ezért került a tervekbe 13 db 

vízgyűjtő kút, illetve a táróból rá merő-

leges	csáp	fúrása;	továbbá	a	III.	vízeme-

let vizeinek megcsapolása dréncsövek 

fúrásával. A táró szelvénye egy 2,50 m 

belső átmérőjű, 25 cm vastag bányaido-

mokból épített, körszelvényű falazott 

szerkezet. Kiemelésre került a kitöltő 

betonként megépült betonfolyóka, így 

felszabadult a falazat. A 8. fülkénél és a 

végfalaknál cementes injektálás történt 

az üregek feltöltésére. A szelvénybe épül 

a 3,5 m-enként tervezett 86 db 20×50 

cm keresztmetszetű erősítő lőttbeton 

(SSB 8P-HS  szilika szulfátálló beton) 

gyűrű (7. kép). A gyűrűk megépítése után 

készült el két ütemben a talpfolyóka (8. 

kép). Elkészült a 8. (törött) fülkének az 

eltömedékelése vízépítési terméskőből. 

A talpon a vízkivezetés a folyókába egy 

160 mm-es dréncső beépítésével bizto-

sított maradt.

Ezen munkálatokkal egyidejűleg folytak 

a magasparton a 600 mm-es vízgyűjtő 

kavicskutak fúrásai. Mivel a bejárati vá-

gattól balra a csápok nem működtek, 

ide 13 db ejtőkút lett tervezve a fülkék-

hez igazodva. Ezek fúrásakor egyes réte-

gekben utat talált magának a fúróiszap 

(nem bentonit!) a táróba. A végleges 

monitoring rendszer kiépítése megtör-

tént, az ideiglenes rendszer elemei is 

hasznosítva vannak. 

 ritterwald roland

műszaki ellenőr, Utiber Kft.

4. kép A megépült támfal 5. kép Az 1. támfal          6. kép A lejáró fentről az átjárótól

7. kép Az erősítő gyűrű vasszerelése

8. kép A megépült talpi folyóka
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Felavatták a MÁv-start gyermekrajzokkal díszített mozdonyát 

Ünnepélyesen	felavatták,	így	hamarosan	

forgalomba állhat a MÁV-Start azon TRAXX 

mozdonya, amelyet a „Ha nagy leszek, vas-

utas leszek!” című gyermekrajzpályázat 

győztes alkotásai díszítenek. A pályázatot 

holtversenyben megnyerő 9 éves, buda-

pesti Haidekker Zsófia, illetve a 12 éves, 

zagyvarékasi Farkas András rajzai alapján 

készült grafikák a jármű két oldalát ékesítik. 

A vasúttársaság 8–12 éveseket érintő, Euró-

pában szinte egyedülálló kezdeményezése 

nagy sikert aratott.   

A 2015 őszén lebonyolított pályázatra a 

vártnál is többen jelentkeztek: több mint 

500 gyermek küldött be – ceruzával, fes-

tékkel, tollal, filctollal, zsírkrétával készí-

tett – alkotást. A pályaműveknek vasúttal 

kapcsolatos élményt kellett ábrázolniuk. 

A többek között a MÁV szakembereiből 

és egy könyvillusztrátorból álló szakmai 

zsűri által legjobbnak ítélt két munka al-

kotója a „mozdonymatrica” mellett – is-

kolai osztályukkal közös – látogatást 

nyert a Magyar Vasúttörténeti Parkba.

Az új esztendőre az érintett TRAXX moz-

dony matricázása is elkészült. A járművet, 

amely hamarosan útra kel az országban, 

hétfőn délután a Magyar Vasúttörténeti 

Parkban avatták fel ünnepélyesen. A for-

galomban az 1-es (Budapest–Hegyesha-

lom), 8-as (Győr–Sopron), 30-as (Dél-Ba-

laton), 80-as (Budapest–Miskolc), 100-as 

(Budapest–Szolnok–Záhony) és 120-as 

(Budapest–Szolnok–Békéscsaba) vasút-

vonalakon találkozhatnak vele az utasok 

a következő időszakban.

A MÁV-csoport gyermekrajzpályázata és 

a most felavatott mozdony feldíszítésé-

nek ötlete a győztes pályaművekkel euró-

pai szinten is új kezdeményezés. Az úgy-

nevezett werbelokok, azaz a festés és/

vagy matrica formájában reklámokat hor-

dozó mozdonyok száma évről évre nő, 

ilyeneket például Ausztriában és Német-

országban is előszeretettel használnak. 

Arra azonban, hogy nem reklámozási cél-

lal gyermekrajzok kerüljenek egy moz-

donyra, a közelmúltban csak az Egyesült 

Királyságban akadt példa, ahol az egyik 

nem állami vasúttársaság ilyen módon 

díszített és helyezett forgalomba egy kü-

lönleges karácsonyi vonatot. 

Győr–Gönyű országos közforgalmú kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése 

lesztése tárgyú projekt általános cél-

ja az országos és regionális közlekedés 

intermodalitásának fokozása, a különbö-

ző közlekedési módok összekapcsolásá-

val, a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési 

módozatok összekapcsolásának elősegí-

tése. Megvalósulásával az ország jobban 

bekapcsolódik az európai gazdasági vér-

keringésbe, és a fejlődő piacok adta lehe-

tőségek jobban kihasználhatókká válnak.  

A megvalósításhoz szükséges kiviteli ter-

vek elkészítésére és az építési munkák el-

végzésére kiírt pályázatot a Kikötő Konzor-

cium (A-Híd Zrt., Swietelsky Vasúttechnika 

Kft., Mészáros és Mészáros Kft.) nyerte.

A támogatás összege nettó 5,8 milliárd 

forint, a projekt összköltsége nettó 7,9 

milliárd Ft. A munkaterület átadása 2015. 

08. 07-én megtörtént, a kivitelezési mun-

kák teljesítési határideje 2016. 07. 20.

A Győr–Gönyű Országos Közforgalmú 

Kikötő a Duna 1794 fkm-szelvényénél, a 

Mosoni-Duna torkolatában helyezkedik 

el, 38,5 km-re a Duna–Majna–Rajna vízi út 

földrajzi felezőpontjától. A kikötőből vízi 

úton szinte bárhová el lehet jutni a Du-

na–Majna–Rajna-csatornán keresztül. Itt 

halad el több országos, kiemelt jelentő-

ségű tranzitvasútvonal, valamint a gyors-

forgalmi úthálózat fővonala is. A kikötő 

fekvése tehát igen kedvező, a Nyugat-du-

nántúli régió legnagyobb intermodális 

logisztikai központja, amely lehetőséget 

nyújt vízi, közúti, vasúti árutovábbítás-

ra, belföldi és nemzetközi áruforgalom 

lebonyolítására egyaránt, ezáltal kiváló 

lehetőséget biztosít a tranzit-áruforga-

lom és az ahhoz kapcsolódó átrakodás, 

logisztikai feladatok ellátására. Megkö-

zelítése közúton az M1-es autópályáról 

Nagyszentjánoson és Gönyűn keresztül 

vagy az M19 autóúton Győrszentivánon 

keresztül, az 1. számú főúton történhet. 

Vasúti megközelítése a Budapest–Bécs 

közötti kétvágányú villamosított fővonal-

ról, a KIOP projekt keretében megvaló-

sult Győrszentiván vasútállomásról indu-

ló iparvágánnyal lehetséges. 

A Győr–Gönyű Országos Közforgal-

mú Kikötő infrastrukturális továbbfej-
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az átjáróhoz csatlakozó pályaszakaszok-

ra. Az utóbbi 5 év beépítéseinek rend-

szeres felülvizsgálatát személyesen 

végzem több évszakban, lehetőleg az 

üzemeltetővel közösen, üzem közben is. 

Az Edilon típusú átjárók tartósságára jel-

lemző, hogy szemrevételezésnél az 1990 

körül épült enyingi és a 2014-ben épült 

simontornyai átjáró állapota nem nagyon 

különbözik. (1. ábra)

1.2. találmány kialakítása:

A Rail System típusú vasúti átjáró kialakí-

tásához a gyakorlati tapasztalaton kívül 

az edilon)(sedra bv. laboratóriumi és pá-

lyamérési eredményei, dr. Kazinczy Lász-

ló 20002009 között végzett összeha-

sonlító terhelés és élettartam-vizsgálatai, 

valamint dr. Horváth Ferenc 1995-től vég-

zett vizsgálatai adtak útmutatást.

A gyártó cég tapasztalata Hollandiában 

több mint 1300 átjáró építése. Magyaror-

szágon ez a szám 2015-re 18 db, nem szá-

mítva a 480 vfm budapesti vb. elemes vil-

lamos vasúti szakaszt. 

2. a rail System típusú átjáró 
kialakítása (2. ábra)
2.1. Geometria:

Trapéz keresztmetszetű, adott sínrend-

szerhez méretezett vályúkkal kialakított 

min. 450 mm vtg vasbeton panel. A pa-

nel középvonalában utólagos aláinjektá-

lásra kialakított átmenő lyukak találhatók.  

A vályúk két végén, a lemez folytatásaként 

min. 200 mm vastagsággal, 14002000 

mm hosszú túlnyúló rész található. A túl-

nyúló részen rugalmas átmeneti szakasz 

A BudapestKelebia-vonalon Kisszállásnál 

és a 154-es vonalon Mélykút állomásnál 

2015 májusában 1 héten belül két átjárót 

építettünk át. A tervezett átépítéseket csak 

úgy lehetett a 8 órás vágányzár alatt meg-

valósítani, hogy az átjárók minden elemét 

 a vágány körülöntéses beragasztásával 

együtt  előre elkészítettük. A tényleges 

átépítés így a vágány- és alépítmény bon-

tására, új alépítmény építésére és a kész vá-

gányos vb. panel beemelésére rövidült le.

1. előzmények
Az edilon)(sedra által kifejlesztett rezgés-

csillapítási és rugalmas vágányrögzítési 

módszerek 23 éve használatosak Magyar-

országon. A többéves hídépítési és pálya-

építési, valamint üzemeltetési tapasztalat 

alapján a MÁV PHMSZA P-5626 számon 

2001-ben adta ki a rendszer karbantartási 

előírásait. A rendszergazda és az üzemel-

tető ajánlásokat dolgozott ki a vasúti át-

járók kialakításához, különös tekintettel 

2015. évtől a rail system típusú átmeneti szakaszos, nagyele-
mes átjáró bevezetése lehetővé tette, hogy az edilon)(sedra 
útmutatása alapján egy eddig csak külföldön kipróbált, telje-
sen előregyártott nagyvasúti átjárót építsünk be 8 óra alatt.

a teljes vasúti átjáró cseréje 8 óra alatt

amikor nincs idő tévedni

1. ábra

2. ábra
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kialakítása készül 2 vagy 3 keresztmet-

szetben egyedi, rugalmas alátámasztású 

és ágyazású Edilon DFS kapcsolószerekkel.

2.2. Új átjáró építése :

A BudapestKelebia-vonalon Kisszállás-

nál 2015 májusában történt.

A vágányzárat a két nemzetközi vonat át-

haladása közötti időszakban kellett meg-

tartani.

A rendelkezésre álló idő a következő mun-

kafolyamatokat tartalmazta:

- közúti forgalom átterelése a kiépített te-

relőútra, 

- sínek vágása, kiselemes burkolat és vá-

gánymezők bontása,

- a szennyezett ágyazati anyag eltávolítá-

sa, alépítmény bontása SK-1,0 m mély-

ségben,

- egyoldali szivárgó beépítése tükör-

szint alá,

- ágyazati tükör kialakítása,

- teherbírásmérések, 

- geotextil és georács beépítése,

- ágyazati beépítés SK-0,52 szintre, két ré-

tegben, finom ágyazat készítése

- vb. elem bedaruzása beragasztott vá-

gánnyal együtt, szintre emeléssel,

- a csatlakozó vágányszakaszok zúzalék-

pótlása vb. aljak elhelyezése után,

- hevederes illesztések elhelyezése a csat-

lakozó szakaszokba.

- mindezt egy olyan 12 m hosszú, 36 to 

emelési súlyú elemmel, amiből a bera-

gasztott vágányon kívül még 5 m hosz-

szan szabadon állnak ki a sínszálak.

Az átjáró beépítésének különleges 

felté telei:

- a helyszínre kiszállított elembe legalább 

előző nap be kell építeni a vágányokat,

- a vágányok fekszintjét a beépítéskor  

2 mm pontossággal kell beállítani.

A vályúkba helyezendő sínek elhelyezése 

és ragasztása az edilon)(sedra cég előírá-

sai szerint (Orange Booklet, 2014.) történik.  

A beépítés utolsó fázisáig részletes jegy-

zőkönyv készül, melyet a kivitelező az 

építési naplóhoz csatol, valamint bizony-

latként megküld a magyarországi Edilon-

képviseletnek, a Route Consult Bt- nek.

2.3. alkalmazott anyagok:

Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton 

C40/50 értékkel, gyártó FERROBETON Zrt.

Kiöntőanyag: Corkelast V60 és a rendszer 

anyagai

Egyedi kapcsolószerek: Edilon DFS 140

25-35 mm vastagságú műgumi alátétek 

Shore 4570 keménységgel

Vb. lemezbe ragasztott műanyag Edilon 

hüvelyek

3. a rail System típusú 
átjárók alkalmazásának kedvező 
tapasztalatai
- az útátjáró a teljes előregyártásnak kö-

szönhetően 8 óra után visszaadható a 

forgalomnak,

- a túlnyúló részen elhelyezett DFS kap-

csolószerek függőlegesen és vízszinte-

sen is állíthatók,

- lehetővé vált a gépi vágányszabályozás 

közvetlen a vb. panel folyóvágányhoz 

csatlakozó szakaszainál. Az átmene-

ti szakasz előtti aljak is megemelhetők 

aláverésnél.

Hatvani Jenő 
okl. építőmérnök 

ügyvezető Rail System Kft.

hatvani.jeno@railsystem.hu

www.railsystem.hu

- a DFS lefogatások alatt változó rugal-

masságú lemezek elhelyezése csökken-

ti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az 

átmeneti szakasz utólagos „hangolása”, 

gyors cseréje, javítása is lehetővé vált.

- az élvédő acélidomok jelenlegi alkal-

mazási módja elhagyható,

- a panelekről és a nyomcsatornából ki-

jutó víz és szennyeződés az átmeneti 

panelekről könnyen eltávolítható.

- az átjárókhoz közvetlenül kapcsolódó kis 

terhelésű szakaszok (pl. gyalogosátjáró) 

az átmeneti rész felett bármilyen kisele-

mes vágányburkolattal megépíthetők.

Szerzői bemutatkozó: 
Hatvani Jenő okl. építőmérnök, a Rail 

System Kf t ügy vezetője. A holland 

edilon)(sedra bv. partnere a vasúti átjá-

rók és burkolt vágányszakaszok fejlesz-

tésében, tervezésében, beépítésében.  

A Ferrobeton Zrt. fejlesztő és vasúti beépí-

tő partnere. Társasága által képviselt sza-

badalmai: bordás utófeszített teherelosztó 

lemez és Rail System típusú vasúti átjáró 

kialakítás. Feltaláló és beépítő közreműkö-

dő a Ferrobeton típusú előregyártott busz-

öböl szabadalmi mintaoltalomnál. Opti-

kai szenzoros mérések kivitelezője a vasúti 

műtárgyak diagnosztikában. Honlap: www.

railsystem.hu, hatvani.jeno@railsystem.hu

összefoglaló: 
A cikkben a Rail System típusú, rugalmas át-

meneti szakasszal kialakított, előregyártott 

vasbeton nagypaneles, Edilon ágyazá-

sú vasúti átjáró rendszert mutatom be. 

(Szabadalmi bejelentés száma P 1400535, 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, 2014. 

no vember 13-án.) Ismertetem az edilon)

(sedra cég rendszerénél 2015-től beveze-

tett minőségi és minősítési elvárásokat, a 

vizsgálat módját. hatvani Jenő 
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A European Locomotive Leasing (ELL), a 

páneurópai mozdonyszolgáltató vállalko-

zás számára a műszaki felszereltség a lé-

nyeg. A cég már 28 mozdonyt vonultat 

fel gördülőállományában a legújabb Sie-

mens Vectron mozdonyok közül. Összesen 

50 ilyen mozdonyt szeretnének vásárolni, 

amelyekért körülbelül 200 millió eurót fizet 

majd az ELL. Christoph Katzensteiner, oszt-

rák menedzser 2013-ban alapította a céget, 

amelynek mára irodája működik Bécsben, 

Ratingenben (Németország) és München-

ben is. 2014 volt az ELL első teljes üzleti éve 

– és jó év volt.

Az ELL Siemens mozdonyait az Európa kü-

lönböző országaiban működő kisebb és 

közepes méretű vasúti teherfuvarozási 

üzemeltetők számára adja bérbe. „Ágaza-

tunkban az egyik kulcsfontosságú ténye-

ző, hogy képesnek kell lennünk ügyfeleink 

számára nagyfokú rugalmasságot bizto-

sítani, ami lehetővé teszi számukra, hogy 

ennek köszönhetően ők is megfelelően 

szolgálhassák ki az ügyfeleiket” – mond-

ta Katzensteiner az ITJ-nek, és ez hangzott 

el az InnoRail 2015 konferencián, melynek 

előadója volt. Az ELL-nek mint teljes körű 

szolgáltatást biztosító lízingpartnernek a 

szolgáltatási köre a modern mozdonykíná-

laton túl a karbantartásra, az ECM (Karban-

tartásért Felelős Szervezet) biztosítására, 

a flottakezelésre és a biztosításra is kiter-

jed. Teljes körű megoldásaik mind a teher-, 

mind a személyszállítási szektor számára 

elérhetőek. „Meg kell határoznunk, hogy 

mely folyosókra összpontosítunk, és ideális 

járműveket kell biztosítanunk ügyfeleink-

nek, amelyek hozzáadott értéket jelente-

nek minden kereskedelmi útvonalon – fej-

tette ki Katzensteiner. – Gyakran tesszük fel 

magunknak a kérdést: mire van szüksége 

egy vasútvállalatnak? Milyen követelmé-

nyek vonatkoznak az üzemeltetésre példá-

ul a Duna-folyosó esetében?”

országspecifikus orientáció
Az ELL által kínált úgynevezett „ország-

csomag” azt jelenti, hogy az itt említett 

Vectron mozdonyokat azoknak a műszaki 

lehetőségeknek megfelelően adaptálják, 

amelyekre egy vasútvállalatnak a sikeres 

üzemeléshez az adott országban szüksége 

van. Az ELL központi üzleti működési tere-

ként a Duna-folyosó mentén fekvő orszá-

gokat jelölte meg, Lengyelországgal, Cseh-

országgal és Szlovákiával egyetemben 

– bár természetesen tervezi ezeken az or-

szágokon túlra is a terjeszkedést. Hollan-

dia, Olaszország és Szlovénia jelentik töb-

bek között jövőbeli piacaikat. Katzensteiner 

elégedett a Siemens mozdonyokkal, mi-

vel ahogy mondja: „Ez a legmodernebb és 

legkorszerűbb: a jövő mozdonya – és már 

ma is rendelkezésünkre áll a piacon. Mind-

ezeken túl és fölött van még két döntő elő-

nye más mozdonyokkal szemben. A jár-

műkonstrukció moduláris vonalak mentén 

jött létre, váltakozó és egyenáramú, illetve 

multirendszerű üzemhez egyaránt megfe-

lelőre tervezték, és a járművek ETCS 2-vel 

is felszereltek. Így mindazoknak az előfel-

tételeknek megfelelnek, amelyekre az ELL 

ügyfeleinek szüksége van ahhoz, hogy 

eredményesen alkalmazhassák ezeket a 

járműveket hazai és nemzetközi viszonylat-

ban	egyaránt.	Ügyfeleink	teljes	körben	po-

zitív visszajelzést adtak.”

„Annak alapján ítélnek meg bennünket, 

hogy milyen gyorsan és jól reagálunk sür-

gős igények esetén” – mondta el az igaz-

gató. Az ELL-nek már tíz ügyfele van, a 

legtöbbjük vasúti fuvarvállalat, amelyek 

(egy kivétellel) más Vectron mozdonyo-

kat használnak tevékenységükhöz. „Ezek a 

mozdonyok segítik ügyfeleink cégméreté-

nek növekedését” – mondta Katzensteiner.  

A mozdonyok bérlése azért éri meg, mert 

a kis és közepes vasútvállalatok számára le-

hetővé teszi, hogy a legújabb mozdonyo-

kat vonják be járműflottájukba, amelyeket 

egyébként nem tudnának megengedni 

maguknak. A lízing nagy szervezetek szá-

mára is életképes opció, ez az egyik módja, 

hogy úgy jussanak új járművekhez, hogy 

nem kell házon belül kialakítaniuk műszaki 

karbantartási lehetőségeket.   

 Josef müller

Megjelent: az International Transport Journal 

2015/3536. számában

a vasúti teherfuvarozás üzemeltetőinek megfelelő gördülőállo-
mányra van szükségük ahhoz, hogy a növekedés igazán haté-
kony motorjai legyenek. a viszonylag új osztrák szolgáltató, az 
eLL lehetőségek széles körét kínálja.

vasútifolyosó-specifikus mozdonyok pályára állítása 

európai lízing

A mozdonyok bérlése új lehetőségeket nyit meg a vasúti árufuvarozók számára
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A KTI Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft. az utóbbi években je-

lentős lépéseket tett a vasúti rendszer 

megfelelőségértékelésének végzéséhez 

szükséges európai közösségi és nemze-

ti jogosultságok megszerzésére. Ezek-

nek az első jelentős eredménye volt a 

KTI bejelentett szervezetként (Notified 

Body [NoBo]) és kijelölt szervezetként 

(Designated Body [DeBo]) történő kijelö-

lése az „ellenőrzés-irányítás és jelzés” al-

rendszer területére 2013 szeptemberében, 

amelyet 2014-ben és 2015-ben az „infra-

struktúra” és az „energia” alrendszerek 

megfelelőségértékelés tanúsítására vo-

natkozó státuszok megszerzése követett. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az UVH/

VF/2544/5/2015 határozatával a KTI Köz-

lekedéstudományi Intézetet – a koráb-

ban már megszerzett „infrastruktúra”, 

„energia”, „ellenőrzés, irányítás és jelzés” 

alrendszerekre vonatkozó jogosultságok 

mellett – 2015. november 26-án a „jármű-

vek” alrendszerre vonatkozó nemzeti sza-

bályok szerinti megfelelőségértékelési 

tevékenységre is kijelölte.

A KTI mint Kijelölt Szervezet (DeBo) az 

ÁME-k 4.2. fejezetében szereplő nyitott 

kérdések esetében, az ÁME-k 7.3. fejezeté-

ben felsorolt különleges esetekben, vagy 

ha nincs ÁME-követelmény az európai 

vasúti rendszer részeire, és a tagállam által 

a 2008/57/EK irányelv végrehajtása kereté-

ben elfogadott intézkedésekből kizárt:

- metrók, villamosok és más könnyű vas-

úti	rendszerek;

- a vasúti rendszer többi részétől műkö-

désükben különálló hálózatok, ame-

lyek csak helyi, városi vagy elővárosi 

személyszállításra szolgálnak, valamint 

a kizárólag ilyen hálózatokon működő 

vasúttársaságok;

- magántulajdonban lévő vasúti infra-

struktúra és az ilyen infrastruktúrán 

használt járművek, amelyeket kizáró-

lag a tulajdonos használ saját áruszállí-

tási	műveleteire;

- szigorúan helyi, történelmi vagy turisz-

tikai célra használt infrastruktúra és jár-

művek

alrendszerekre vonatkozó teljes körű 

megfelelőségértékelési szolgáltatást tud 

nyújtani a kérelmezőknek, a következő 

nemzeti szabályok alapján:

- Nemzeti Referenciadokumentum: Ma-

gyarország – A vasúti járművek 2008/57/

EK Irányelv 27. cikke szerinti engedélye-

zésével kapcsolatban Magyarországon 

alkalmazott nemzeti szabályok.

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet – Or-

szágos Vasúti Szabályzat OVSZ I. 

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet – Or-

szágos Vasúti Szabályzat OVSZ II. 

 malatinszky sándor

 járműtanúsítási szakértő, KTI

deBo kijelölés „járművek” 
alrendszerre
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A szervező vállalatok vezetőiben először 

2015 nyarának a végén merült fel egy kö-

zös szakmai nap megrendezésének az öt-

lete. Az ötlet a feladatokban gazdag na-

pi teendők ellenére nem csupán elmélet 

maradt, hanem – felismerve a szakma ki-

emelkedő résztvevőivel való találkozás-

ban és eszmecserében rejlő lehetőségeket 

– a cégvezetők rögvest a tettek mezejére 

léptek. Szeptember első napjaiban létre is 

jött az első ún. kick-off meeting, melynek 

kimenete konkrét határidőkkel és felelő-

sökkel ellátott akciólistában testesült meg. 

A szoros együttműködés „kényszere” nem 

hatott az újdonság erejével a cégveze-

tőkre, mivel az ország több kiemelkedő 

utastájékoztatási projektjében lehetősé-

gük volt már az egymásrautaltság jegyé-

ben a kooperációra.

A minden részletre kiterjedő előkészítést 

követően elérkezett a nagy nap, mely-

nek kiválóságához a természet – a no-

vember közepén egyébként egyáltalán 

nem megszokott – szikrázó napsütéssel 

és 20 C-fok feletti hőmérséklettel járult 

hozzá. A valóban kivételesen csodála-

tos időjárás addicionális értékként jelent 

meg a rendezvényen, mivel számos ven-

dég arcán látható módon kirajzolódott a 

mosoly és derű.

A rendezvény egyébként is családias 

hangulatát tovább emelte a Várpalo-

táról érkezett, mindösszesen 11 éves, 

Szalkai Huba nevű kisf iú részvétele, 

akiben már ilyen fiatalon kialakult az 

utastájékoztatás iránti vonzalom és elkö-

teleződés. Minden túlzás nélkül kijelent-

hető, hogy Huba nem csupán érdeklődik 

az utastájékoztatás rejtelmei és szépsé-

ge iránt, hanem egyenesen szerelmese 

annak. Véget nem érő érdeklődéssel fo-

galmazta meg kérdéseit a rendezvény 

helyszínén kiállításra került audiovizuális 

és akusztikus eszközökkel kapcsolatban, 

melyekre a helyszínen tartózkodó szak-

emberek alig győztek válaszolni. Huba 

szüntelen jókedve, mosolya és érdeklő-

dése azért is egészen egyedülálló, mert 

2012 augusztusában a csigolyákból és 

keresztcsontból kiinduló osteosarcomát, 

azaz csontból kiinduló rosszindulatú da-

ganatot diagnosztizáltak a szervezeté-

ben. Mivel a bénulás veszélye állt fenn, 

azonnali műtéti eltávolítás történt az 

idegsebészeten, ezt követően pedig ke-

moterápiás kezelés következett. Huba 

fantasztikus helytállása ebben az em-

bert próbáló betegségben, valamint az 

utastájékoztatás iránti szinte végtelen 

érdeklődése példaértékű lehet mindany-

nyiunk számára.

Szakmai napról lévén szó, a rendezvé-

nyen kiváló szakemberek előadásainak 

lehettünk szem- és fültanúi. Az előadá-

sok apropóját azok a már megvalósított 

utastájékoztató specifikus projektek ad-

ták, melyek a négy cég együttműködé-

sének gyümölcsei. Az alábbiakban rövid 

összefoglalókat olvashatunk az előadá-

sokról, ill. a vállalatokról.

Budapest, keleti pályaudvar
Az INTERTON Group hang-, fény-, szín-

pad-, vizuál-, vezérléstechnikai rendszerek 

tervezésével és kivitelezésével, valamint 

világszínvonalú audiovizuális termékek 

kereskedelmével, digitális kreatív tartal-

mak készítésével foglalkozik. Az INTERTON 

Group saját fejlesztésű kardiodid vonal-

sugárzója, az IVS a visszhangos terekben 

biztosít professzionális megoldást a jó 

beszédérthetőségre. A Keleti pályaudvar 

hangos utastájékoztató rendszere is az 

IVS vonalsugárzókkal került megvalósí-

tásra. Kiemelkedő beszédérthetőséget si-

került elérnünk, ami nemcsak az IVS-nek, 

de az IP-alapú, központi QSC Q-Sys rend-

szernek is köszönhető. A komplett han-

gos utastájékoztató rendszer így képes 

összehangoltan együttműködni a vizuális 

utastájékoztató rendszerrel, a diszpécser-

rendszerrel, valamint teljes mértékben 

távvezérelhető és távfelügyelhető vezér-

lővel, amely az utasokon kívül az üzemel-

tetők számára is komoly előrelépést jelent.

debrecen
Az IT.DOT Kft. ügyvezetője, Veszely Balázs 

a debreceni utastájékoztató projekt vizuá-

lis rendszerének részleteit ismertette.

A megvalósítás során a felvételi épületben 

lecserélésre kerültek a régi lapozós rend-

szerű nagy összesítő táblák, új, modern, 

színes, 72“-os méretű TFT-LCD monitorok-

ra. A táblák cseréjekor a képernyőkép nagy 

Rück Zsolt
ügyvezető igazgató

Schauer-Hungária Kft.

zsolt.ruck@schauer.hu

2015. november 11-én, közel 150 fő részvételével, első alkalom-
mal került megrendezésre a kifejezetten utastájékoztatás-specifi-
kus szakmai nap, melynek szervezői az interton Group, az it-dot 
Kft., a pro monteL zrt. és a schauer-hungária Kft. voltak.

Komoly szakmai felkészültség és összehangolt csapatmunka

Korszerű integrált utastájékoztató 
megoldások
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fejlődésen ment keresztül, mivel a kezdeti, 

utaspanaszokra is okot adó kis betűméret 

jelentősen meg lett növelve, a MÁV Kommu-

nikációs Igazgatósága által kialakított grafi-

kus design pedig a MÁV arculatát tükrözi.

A pergetős perontáblák helyett az or-

szágban elsőként lettek a színes TFT pe-

rontáblák felszerelve, amelyek sokkal in-

formatívabb tájékoztatást tudnak adni az 

induló-érkező vonatokról.

Az aluljáró-feljáróknál elhelyezett 42“-os 

monitorok a régi, megrongált aluljárótáb-

lákat váltották le, a felvételi épületben el-

helyezett új monitorok pedig az utasok 

kényelmét szolgálják.

Az üzemeltetők életét könnyíti meg nagy-

ban az új felügyeleti rendszer, ahol grafi-

kus képernyőn tudja ellenőrizni a rendszer 

működését a diszpécser.

120a vonal
A Schauer-Hungária Kft. nevében Lan-

tos Gábor projektvezető tartott előadást, 

melynek középpontjában a 120A jelű vas-

útvonalon megvalósított utastájékoztató 

rendszer állt. A bevezetésben egy kis hu-

morral is fűszerezve bemutatásra kerültek 

az itt-ott ma is fellelhető, de inkább maguk 

az utasok által létrehozott utastájékoztató 

„eszközök”, melyek nyilvánvalóan nem fe-

lelnek meg a kor elvárásainak.

A rövid bevezetőt követően megérthet-

tük a vezérlőrendszerek általános funk-

cióját, melynek lényege a megfelelő in-

formáció begyűjtése, annak a megfelelő 

időben a megfelelő helyre és a megfe-

lelő formátumban történő eljuttatása. 

Alapvetően két típusú információt külön-

böztethetünk meg, melyekhez a vezér-

lő különböző forrásokon keresztül juthat 

hozzá. A statikus adatok adatbázis formá-

ban állnak rendelkezésre, míg a dinami-

kus, azaz változó adatok interfészen ke-

resztül egyrészt az „UTAS” rendszerből, 

másrészt a biztosítóberendezésből jut-

nak el a vezérlő „agyáig”. 

Az előadás keretében különböző újdon-

ságok is napirendre kerültek. Többek kö-

zött a hangos utastájékoztatásban egyre 

inkább teret nyerő TTS (Text To Speech) 

rendszerről hallhattunk, amely a dinami-

kusan változó verbális információigényt 

szoftveres megoldással képes kielégíteni. 

Ezen a vonalon került először alkalmazás-

ra a PIS (Passenger Information System) 

központi szerver, amely a forgalmi szol-

gálattevő lokális PIS klienseivel közvetle-

nül képes kommunikálni.

A korábbi gyakorlattal ellentétben (kivé-

ve KÖFI-KÖFE rendszerek) ezen a vonal-

szakaszon a hangsugárzókhoz, valamint 

a kijelzőtáblákhoz érkező információk 

nem az adott állomás vagy megállóhely 

lokális vezérlőiből indulnak ki, hanem a 

központi PIS-szerverből.

70-es vonal
Hiába a kiváló hangrendszer vagy éppen 

a jó láthatóságot biztosító kijelzőtáblák, 

és hiába a precízen működő vezérlő, ha 

mindezek egymással nem összehangol-

tan és mérnöki pontossággal előre nem 

megtervezett módon működnek. A pro 

MONTEL Zrt. biztosította az egyes vál-

lalatok termékeinek összehangolt mű-

ködését biztosító kiviteli terveket, ők 

végezték a helyszíni kivitelezési munká-

latokat, valamint a pro MONTEL Zrt. látta 

el a teljes rendszert magába foglaló fő-

vállalkozói menedzselési tevékenységet. 

A tervezés és kivitelezés, valamint a tel-

jes projektért való felelősségvállalás, ill. 

a projektmenedzsment kihívásairól Mira 

László és Tóth Péter számolt be.

Az utastájékoztatás a külső szemlélők 

számára sok esetben egy relatíve egy-

szerűnek tűnő feladat. Az előadások se-

gítséget nyújtottak a hallgatóság szá-

mára annak megértésében, hogy a XXI. 

századi modern utastájékoztató rend-

szerek megvalósítása bizony komoly 

szakmai felkészültséget és összehangolt 

csapatmunkát feltételez. A mai világban 

egyre kevésbé érhető tetten a kiegyen-

súlyozott kooperációra való képesség és 

hajlam. A szakmai napot szervező cégek 

azonban megcáfolták ezen állítást, hisz 

mind a projektekben való együttműkö-

dés, mind a rendezvény megszervezé-

se sokunk számára pozitív példa lehet, 

és reméljük, hogy ennek gyümölcseit a 

közösségi közlekedés utasai, valamint az 

utastájékoztató rendszerek üzemelteté-

sével foglalkozó szakemberek egyaránt 

tapasztalják.

Végül felmerül a kérdés: Hogyan to-

vább? Lesz folytatása a rendezvénynek? 

Ez nyilvánvalóan egy összetett kérdés, 

melyre ma még talán senki sem tudja a 

pontos választ. Egy azonban biztos: ami 

késik, az jön!

 rück zsolt

A konferencia legifjabb résztvevője: 

Szalkai Huba, az utastájékoztatás szerelmese
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Az államvasúti rendszer után teljesen új 

volt a működési engedély, a pályakapa-

citás-elosztás, a hálózat-hozzáférési díj, a 

biztonsági tanúsítvány, az interoperabilitás 

és a notified body intézményrendszerének 

bevezetése. Nagyon sok vita volt Magyar-

országon arról, hogy az irányelvek átülte-

tése során mennyire kell annak előírása-

it szóról szóra átültetni. Igaz az is, hogy az 

irányelv nem közvetlenül hatályos a tag-

államokban, azokat át kell ültetni a tag-

állami szabályozásba, ami – mondhatni 

– annyiféle módon valósult meg, ahány 

tagállam van az Európai Unióban. Az el-

ső vasúti csomagot követően jött a má-

sodik, majd a harmadik, melynek során a 

jogalkotó arra törekedett, hogy egységes 

szabályozás valósuljon meg Európában, 

és ne csak a technikai feltételek, hanem a 

jogszabályok is ténylegesen biztosítsák az 

interoperabilitást.	Az	Európai	Vasúti	Ügy-

nökség (European Railway Agency, ERA) 

megalakulása nagyon fontos döntés volt 

a vasúti szektor számára, mivel egy pro-

jektszemléletű szakmai szervezet segítette 

ettől kezdődően a Bizottság munkáját. Az 

ERA által begyűjtött tapasztalatok alapján 

kitisztult az is, hogy az egységes szabályo-

zás érdekében a lehető legtöbb közvetle-

nül hatályos jogszabályra van szükség, így 

vált lehetővé, hogy a korábban irányelv-

ként kiadott TSI-k ma már kizárólag ren-

delet vagy határozat formájában kerülnek 

kiadásra. Megindult a tagállamok bizton-

sági hatóságai (National Safety Authority, 

NSA) közötti kommunikáció, vagyis az ERA 

a jogalkalmazó hatóságok közötti falakat, 

határokat elkezdte lebontani. Nagyon jó 

példával állt elő az ERA Interoperabilitási 

Főosztálya (Interoperability Unit), mikor 

a GIG WorkGroup felállításával megkezd-

te a vasúti járművek kölcsönös elfogadá-

si egyezményének kidolgozását (Cross 

Acceptance, XA). Ebben az időszakban 

kezdett el a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

vasúti szakterülete bekapcsolódni a nem-

zetközi munkába, és a Közép-kelet-dél-

európai GIG Workgroup alakuló ülésének 

már mi adtunk helyet Budapesten. A kö-

zös munka eredményeként egyre többet 

beszéltünk a csoportban részt vevő többi 

tagállam szakembereivel. Az európai uniós 

jogszabályok bevezetése, alkalmazása so-

rán felmerült újabb és újabb problémákkal 

kapcsolatban kérdeztük ezeket a szakértő 

partnereket, akik, ha nem ismerték a szak-

kérdést, átirányítottak másik szakértőhöz, 

esetleg másik tagállam szakértőjéhez. Te-

kintettel arra, hogy mindig kaptunk újabb 

és újabb impulzust, és az ismeretségi kör 

bővült, felmértük, hogy intézményesíte-

nünk kell a nemzetközi kapcsolattartást, 

amelyet egyébként az EU-jogszabályok 

is előírnak, és ráadásul még hasznosak is. 

Ezen gondolatokat tett követte, és kétol-

dalú, majd később három- és négyolda-

lú tárgyalásokat folytattunk a régió tag-

államainak NSA-ival, illetve megkezdtük 

felgyorsítani a kölcsönös elfogadási eljá-

rást, melynek keretében először az osztrák 

BMVIT, majd nemrégen a francia EPSF ve-

zetőivel írtunk alá kétoldalú kölcsönös el-

fogadási egyezményt.

Látni kell azonban azt is, hogy Európában 

az NSA-k fejlettségi szintje eltérő, melyből 

számtalan konfliktus is adódott. Megindult 

azonban egy közös munka az ERA és az 

NSA-k között, mégpedig a Kölcsönös Audit 

(Cross Audit, CA) eljárás, melynek célja az 

NSA-k tevékenységének egységesen ma-

gas színvonalra emelése, a good practise 

egységes bevezetése. Magyar NSA-ként 

elsők között jelentkeztünk a pilot eljárás-

ba, ahol 6 tagállam mérette meg magát. Az 

eljárást sikeresen zártuk, munkatársaim so-

kat dolgoztak a sikerért, de azt kell mond-

juk, hogy megérte, mert számos dologban 

megerősítést kaptunk, hogy jól végezzük 

a munkánkat, és sok kérdést ma már más-

ként ítélünk meg. A nemzetközi kapcsola-

2001-ben – magyarország európai uniós csatlakozását megelő-
zően – jelent meg az 1. Vasúti Csomag keretében az a négy 
irányelv, melyek alapvetően meghatározták a vasúti piac libe-
ralizációjának jogszabályi hátterét. Bár mára ezeket az irányel-
veket jelentősen átdolgozták, vagy helyettük teljesen újak 
kerültek kiadásra, de a jogalkotás, a vasúti szabályozás ma is 
ezen alapelvek mentén folyik. 

eRa Workshop – Budapest, 2015. november 10.

a 4. vasúti Csomag
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tok nem csak az NSA-k szakértői számára 

fontosak, hanem a vasúti szektor egésze: a 

gyártók, az üzemeltetők, az ERA és a minisz-

tériumok munkatársai számára is. A közös 

gondolkodás, a problémák őszinte feltárása 

és a megoldásra adott javaslatok vihetnek 

minket előre abban, hogy a vasúti közleke-

dés ismét sikerágazat legyen. Munkatársa-

immal ezen gondolatok mentén fogalmaz-

tuk meg azt az elképzelésünket, hogy egy 

regionális konferencia keretében segíthe-

tünk abban, hogy a párbeszéd még széle-

sebb körben folytatódjon, és kötetlenül, 

szabadon áramolhasson a piaci szereplők, 

az ERA, a hatóságok és a jogalkotók képvi-

selői között. Különösen aktuális ez abból a 

szemszögből nézve is, hogy küszöbön áll 

a 4. Vasúti Csomag (4th. Railway Package) 

bevezetése, mely új feladatokat ró a vasúti 

ügynökségre, feladatainak újragondolásá-

ra kényszeríti az NSA-kat, és nem utolsósor-

ban a piaci szereplőket, a gyártókat és üze-

meltetőket. A 4. Vasúti Csomag bevezetése 

egy folyamat lesz, melyben aktív szerep jut 

az NSA-knak, akiknek a jó gyakorlatukat át 

kell adni az ERA-nak, de ez a folyamat nem 

lehet sikeres a kérelmezők elfogadó, pozitív 

hozzájárulása nélkül. Az ERA WorkShop Bu-

dapest 2015 reményeink szerint segítette 

a 4. Vasúti Csomaggal kapcsolatos problé-

mák felvetését, a meglévő aggodalmak el-

hárítását, és segített abban, hogy az azonos 

gondokkal küzdők egymásra találjanak, 

megtalálják közösen a problémájuk keze-

lésére szolgáló helyes utat. (Alscher Tamás, 

vasúti főosztályvezető, NKH)

era WorkShop Budapest, 2015. 
november 10.
A rendezvény témáját mindezeknek meg-

felelően az európai vasút jövője, ezen be-

lül pedig a vasúti innováció, illetve a teljes 

átjárhatóság és az egységes európai vasúti 

térség megteremtéséhez szükséges lépé-

sek képezték.

A proaktív munkának is lehetőséget bizto-

sító konferencián 250 fő vett részt Európa 

minden részéről, köztük a francia, német, 

svájci, angol, horvát, román biztonsági ha-

tóságok vezetői, továbbá a magyar, horvát, 

lengyel, osztrák, román, szerb, szlovák vas-

úti szektor szereplői is.

Az előadók palettája szintén igen színes 

volt, hiszen a hazai és az ERA képviseleté-

ben felszólaló szakemberek mellett szá-

mos ország vasúti biztonsági hatóságának 

vezetői is elfogadták a felkérést, további 

érdekes és hasznos előadásokkal bővítve a 

workshop napirendjét.

A konferenciát Alscher Tamás, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság vasúti főosztályának 

vezetője nyitotta meg, és egyúttal össze-

gezte is a vasúti szektor jelenlegi európai 

helyzetét, illetve a vasúti szakemberekre 

váró feladatokat. Kiemelte, hogy a vasúti 

piacot robbanásszerű technológiai fejlődés 

jellemzi, és ugyanakkor egy erős közpon-

ti szabályozás is, ami más szektorokhoz 

képest rendhagyó, hiszen az EU alapvető-

en nem ilyen típusú törvénykezésre törek-

szik. Azonban az egyenlő versenyfeltételek 

mellett történő liberalizáció csak jól meg-

fogalmazott szabályok mentén lehet ered-

ményes – ezt mutatja, hogy az első három 

vasúti csomag az utóbbi időszakban évente 

nyolc–tíz új vasúti jogszabályt vagy jogsza-

bály-módosítást eredményezett, ugyan-

akkor a 4. Vasúti Csomag célja az egységes 

európai vasúti térség megteremtése, ami-

hez elengedhetetlen az egyszerű, átlátha-

tó szabályalkotás is. Az első három vasúti 

csomag végrehajtása során az ERA szerepe 

– megalakulásától – ennek a folyamatnak a 

felgyorsítása és a nemzeti vasútbiztonsági 

hatóságok egymással való együttműködé-

sének elősegítése volt. A 4. Vasúti Csomag 

hatálybalépésével az ERA szerepe meg fog 

változni, és egyes speciális kérdésekben ha-

tósági hatáskört fog kapni. Alscher Tamás 

azt is hangsúlyozta, hogy a jelen konferen-

cia még nem feltétlenül a megoldásokról 

szól, hanem inkább a kérdések felvetésének 

biztosít lehetőséget, hiszen pozitív ered-

ményt csak úgy lehet elérni, ha a szakma 

teljeskörűen ismeri a megoldandó problé-

mákat és azok természetét is.

Szintén az esemény megnyitója során szó-

lalt fel Horváth Zsolt Csaba, a Közlekedéstu-

dományi Egyesület Általános Közlekedési 

Tagozatának elnöke, hangsúlyozva, hogy ez 

a konferencia már második alkalommal ke-

rül ilyen formában megrendezésre, és cél, 

hogy egyúttal hagyománnyá váljon, hiszen 

a vasút versenyképessége érdekében folya-

matos párbeszédre van szükség: arra kell vá-

laszt találni, hogy a vasút mint szabályozott 

iparág hogyan válhat a gazdaság pillérévé. 

Horváth Zsolt Csaba ezzel összefüggésben 

megemlítette, hogy a megfelelő tudás, a 

magasan képzett mérnökök biztosítása e 

cél elérésének nagyon fontos eszköze, ezért 

is törekedtek arra, hogy e rendezvény a Bu-

dapesti Műszaki Egyetem falai között kerül-

jön megrendezésre, és a mérnökhallgatók 

számára is hozzáférhető legyen.

Dr. Josef Doppelbauer, az ERA ügyvezető 

igazgatója előadásának elején történelmi 

jelentőségűnek nevezte a jelen pillanatot, 

lévén, hogy a bevezetés előtti fázisban lé-

vő 4. Vasúti Csomag hatalmas lépés lesz az 

egységes európai vasúti térség megterem-

tése felé, sőt, be is jelentette, hogy éppen a 

rendezvény reggeli órái alatt fogadta el az 
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Európai Parlament a 4. Vasúti Csomag tech-

nikai pillérét, ami a közönség részéről nagy 

ovációt váltott ki. Ugyanakkor azt is hang-

súlyozta, hogy a vasút nemzetközi együtt-

működés nélkül nem válhat versenyképes-

sé, és ehhez közös megértésre van szükség 

az új csomagot illetően is. A vasutat a sze-

mélyszállítás tekintetében nem jellemzik 

túl kedvező mutatók, a nagytávolságú au-

tóbuszok, illetve alacsony árú, ún. fapados 

légitársaságok megjelenése csak tovább 

fokozta a versenyhátrányt. A vasúti áruszál-

lítás piaci részesedése (17–18%) valamivel 

jobb a személyszállításénál, de messze el-

marad a kívánatostól. Josef Doppelbauer a 

vasúti szektor ismertetését követően kitért 

az ERA működésére is, hangsúlyozva, hogy 

az ügynökség feladata a vasúti biztonság 

fokozása, a közös biztonsági célok és mód-

szerek, az egységes szabályok kialakítása, a 

kölcsönös elfogadás elősegítése, illetve az 

egységes Európai Vasúti Forgalomirányí-

tási Rendszer (ERTMS) megvalósítása. A 4. 

Vasúti Csomag révén a szervezet tanácsadó 

ügynökségből hatósággá fog előlépni, egy-

séges és egyrészes biztonsági és jármű-en-

gedélyezési feladatokat fog ellátni egyabla-

kos ügyintézés formájában, amely a vasúti 

szereplők számára jelentős idő- és költség-

megtakarítást fog eredményezni, de erre a 

feladatkörre fel kell készülni, és ez kihívást 

jelent a szervezet számára is. A 2016-ban ha-

tályba lépő és 2019-ig a nemzeti szabályo-

zásokba átültetendő 4. Vasúti Csomag kap-

csán az ügyvezető igazgató felvázolta azt is, 

hogy a cél a nemzeti szabályok számának 

jelentős csökkentése, illetve a biztonsági 

esetek, balesetek központi jelentése – hogy 

tanulhassunk egymás hibáiból –, továbbá a 

jelenleg 15 különbözőféle európai vasúti jel-

zésrendszer egységesítése is. „Mindezekre 

szükség van ahhoz, hogy az európai vasút 

globális sikertörténetté válhasson” – zárta 

előadását dr. Josef Doppelbauer.

Christopher Carr, az ERA biztonsági osztá-

lyának vezetője szellemes hangvételű, de 

igen komoly kérdéseket felvető előadása 

során azokra a problémákra irányította rá a 

közönség figyelmét, amelyeket feltétlenül 

figyelembe kell venni a szabályalkotás és a 

közös munka során. Elsőként nevesítette, 

hogy a jelentős központi szabályozás eleve 

ellenállást vált ki számos tagállamból, sok 

országban erősen ragaszkodnak a nemze-

ti szabályokhoz, illetve az eltérő nézőpon-

tok, kultúrák és érdekek sem segítik az EU-s 

szabályok átültetését a nemzeti jogrend-

be. A szabályalkotás folyamata azért sem 

egyszerű, mert az egyes országok egészen 

eltérő technológiai és biztonsági szinttel 

rendelkeznek, és nem alakult ki még egy 

egységes biztonsági kultúra az európai 

vasúthálózatok tekintetében. E problé-

mák kezelésének elsődleges eszköze, hogy 

nemcsak a szabályozást, de a hozzáállást is 

harmonizálni kell a tagállamok között, fel 

kell építeni az átláthatóság és a bizalom kö-

zös kultúráját, ami esetenként a nemzeti, 

nemzetgazdasági érdekek meghaladását is 

megkövetelheti. Mindebben segítséget je-

lenthet, ha a nemzeti biztonsági hatóságok 

szorosabbra fűzik egymással az együttmű-

ködést, ha kialakul egy nemzetközi szak-

értői csoport, illetve ha a különféle vasúti 

helyzeteket, baleseteket nemzetközi szin-

ten vitatják meg, hogy minden ország ta-

nulhasson egy-egy szerencsétlenségből.

Következő előadóként Antoine Defossez 

szólalt fel szintén az ERA képviseletében, 

aki a mozgásukban korlátozott utasok 

vasúti közlekedésére vonatkozó műsza-

ki előírást (PRM TSI) ismertette, amely igen 

aktuális téma annak fényében, hogy az 

Eurobarométer felmérése szerint az euró-

pai utazóközönségnek mindössze 37%-a 

elégedett az európai vasutak akadálymen-

tes hozzáférhetőségével. Az előírás igen 

szigorúan és részletesen szabályozza, hogy 

milyen feltételeknek kell megfelelniük a 

vasúti állomásoknak, járműveknek és a te-

lematikai rendszereknek annak érdekében, 

hogy a mozgásukban korlátozott szemé-

lyek számára is akadálymentesen igénybe 

vehetőek legyenek a vasúti szolgáltatások. 

Az előírásokat kötelező alkalmazni minden 

új létesítmény vagy jármű esetében, illetve 

már létező létesítmények, járművek eseté-

ben	azok	felújításakor;	ugyanakkor	nem	ha-

tároz meg határidőt a már létező épületek 

és eszközök akadálymentes korszerűsítésé-

re, hiszen ez elsősorban az adott ország rá-

fordítható erőforrásainak függvénye. Mind-

azonáltal az összes tagállam köteles egy 

nemzeti végrehajtási tervet összeállítani 

a korszerűsítések progresszív ütemezését 

illetően, és a tervet 2016 legvégéig az Eu-

rópai Bizottságnak bemutatni. A műszaki 

előírás mintegy negyvenezer állomást érint 

egyébként Európában, és számos követel-

ményt támaszt pl. a parkolókkal, akadály-

mentesített útvonalakkal, a csúszásmen-

tes járófelületekkel, ajtókkal, világítással, 
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az akadálymentesített mosdókkal, a vizu-

ális és az auditív információszolgáltatással, 

a peronszélességgel stb. kapcsolatban.  

A személyszállításra szolgáló vasúti jármű-

vek esetében szintén hasonlóan részletes a 

követelményrendszer. Az előírás mindezek 

mellett teret enged az észszerűségnek is: 

elsősorban az olyan átalakításokat ösztön-

zi, amelyek valóban hasznosak az utazókö-

zönség számára, és nem csupán a jogsza-

bálynak való megfelelőséget szolgálják.

Svájci előadóink egyike a svájci vasútbiz-

tonsági hatóságtól, míg másikuk a sváj-

ci infrastruktúraüzemeltetőtől érkezett, 

és az általuk bemutatott vasútbiztonsá-

gi monitoringrendszer az EU-s országok-

nak is igen ösztönző példát jelenthet. Ez 

a pálya menti monitoringrendszer 190 

monitoringpontot tartalmaz, és a 3100 km 

hosszúságú pályán naponta tízezer vona-

tot vizsgál, illetve huszonötezer vizsgálatot 

hajt végre. Különböző műszerekkel ellenőr-

zi menet közben a szerelvények csapágyai-

nak és fékeinek állapotát, a tengelyterhelé-

süket, a tűzveszélyt és robbanásveszélyes 

gázszivárgást, a vonat űrszelvénynek tör-

ténő megfelelőségét és az antennákat, il-

letve az olyan természeti veszélyeket, mint 

a vasúti infrastruktúrát veszélyeztető hegy-

omlást. Az alrendszerek egyetlen központi 

IT rendszerben integráltak, a befutó riasz-

tásokat pedig 24 órás felügyeleti rendszer-

ben fogadják, a jelzéseket tapasztalt szak-

emberek értékelik, akik 90 másodpercen 

belül döntéseket hoznak, intézkedéseket 

tesznek. A rendszernek köszönhetően 2005 

óta nem történt csapágy- vagy fékhiba kö-

vetkeztében kisiklás, illetve igen jelentős 

költségeket tudnak megspórolni mind a 

járművek, mind a pálya karbantartása te-

rén, hiszen a rendszer segítségével előre fel 

tudják mérni a karbantartás szükségessé-

gét és időszerűségét. A rendszer üzemelte-

tésének eredményeként éves szinten mint-

egy 300 ezer perc késést tudnak elkerülni.

Szabó Tivadar, a Közlekedéstudományi In-

tézet (KTI) CCS tanúsítási csoportvezetője 

a tanúsító szervezetek feladatairól és a vál-

tozásokkal felmerülő kihívásokról beszélt, 

utóbbiak kapcsán hangsúlyozva, hogy egy-

séges szabványok és elvárások kidolgozá-

sára van szükség a bejelentett szervezetek 

(NoBo-k) működése kapcsán, amelyben az 

ERA-nak fontos szerepet kell vállalnia. Rá-

világított arra, hogy a jármű-engedélyezés 

folyamata Európa-szerte jelenleg nagyon 

költséges, továbbá 11 ezer nemzeti jogsza-

bály foglalkozik vele, ezért is nagyon idő-

szerű az egységesítés. Szabó Tivadar ismer-

tette továbbá a nemrégiben megalakult NB 

Rail Association célkitűzését és munkássá-

gát, amely szervezet a bejelentett szerve-

zetek jogi és érdekképviseleteként a töb-

bi érintett szervezettel (Európai Bizottság, 

ERA, nemzeti biztonsági hatóságok) való 

együttműködést kívánja elősegíteni.

A konferencia az ebédet követően három 

párhuzamos szekcióüléssel folytatódott. Az 

egyes szekcióülések a vasúti infrastruktúrá-

val, a vasúti járművekkel, illetve a vasútbiz-

tonsággal foglalkoztak. 

 Váczi Vincent
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25  a stadler cégcsoport legújabb 
       motorvonata – eC250 giruno


