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TISZTELT OLVASÓ!
A közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-ki-

bocsátásának egynegyedéért felelős, és 

ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség 

eléréséhez a közlekedésből származó ki-

bocsátások 90 százalékos csökkentésére 

van szükség 2050-ig. A fenntartható köz-

lekedés megvalósítása azt jelenti, hogy a 

felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 

jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél meg-

fizethetőbb, hozzáférhetőbb, egészsége-

sebb és tisztább alternatívákat biztosíta-

ni számukra. A környezetvédelmi célok 

eléréséhez erőteljes lendületet kell adni 

a multimodális szállításnak. Ez növelni 

fogja a közlekedési rendszer hatékonysá-

gát. Prioritásként kell kezelni, hogy a szá-

razföldi áruszállítás 75 százalékát kitevő 

közúti áruforgalom jelentős része 

átkerüljön a vasútra és a belvízi 

utakra. 2030-ig a vasúti árufuva-

rozási teljesítményeket 50 száza-

lékkal növelni kell, 2050-ig pedig 

meg kell duplázni. A nagy sebességű  

vasutak forgalmát 2030-ra meg kell dup-

lázni, 2050-re pedig meg kell triplázni.  

A vasútnak jelentős szerepet kell játszania 

a klímasemlegességi célkitűzések elérésé-

ben, hiszen ez a leginkább környezetbarát 

és energiahatékony közlekedési mód. 

A Covid–19-válság különösen súlyos ha-

tással volt a közlekedési ágazatra. A mű-

ködési és pénzügyi korlátok ellenére 

az ágazat fenntartotta a kulcsfontossá-

gú összeköttetéseket mind az emberek, 

mind az alapvető áruk szállítása számá-

ra. A válság idején a vasút által játszott 

stratégiai szerep rávilágított arra, hogy az 

egységes európai térség megvalósítása 

alapvető jelentőségű. 

A vasúti közlekedésnek az európai zöld 

megállapodás célkitűzéseivel összhang-

ban történő előmozdítása érdekében az 

Európai Unió a 2021-es évet a vasút eu-

rópai évévé nyilvánította, különös tekin-

tettel arra, hogy ez lesz az első olyan tel-

jes év, amikor uniószerte végrehajtják a 

4. Vasúti Csomag keretében elfogadott 

szabályokat. 

A vasúti közlekedés mint fenntartható, 

innovatív, összekapcsolt és intermodá-

lis, biztonságos és megfizethető közle-

kedési mód hazai előmozdítása kiemelt 

kormányzati prioritás. Ennek megfelelő-

en a következő tíz évben a magyar vasúti 

gördülőállomány fejlesztésére mintegy 

2000, a közlekedési infrastruktúrára pe-

dig megközelítőleg 4000 milliárd forintot 

szán a kormány. Ezzel nemcsak verseny-

képes, kényelmes és biztonságos vasúti 

infrastruktúrája lesz Magyarországnak, de 

előmozdíthatók a vasúthoz kapcsolódó 

ipari fejlesztések is. A vasúti szektor fej-

lesztésekor az öt legfontosabb szempont 

a vasúti hálózat minőségének, teherbíró 

képességének és biztonságtechnikájának 

javítása, a főváros és a megyeszékhelyek 

vasúti összeköttetéseinek versenyképe-

sebbé tétele, a nagyvárosok elővárosi vo-

nalainak fejlesztése, a környező országok 

fővárosaival a nagy sebességű kapcsola-

tok kialakítása, és annak elérése, hogy Ma-

gyarország Közép-Európa teherszállítási 

központja legyen.  

A közösségi közlekedésben kiemelt cél 

a kínálat összehangolt bővítése, minő-

ségének javítása, a járműállomány és a 

digitális szolgáltatások fejlesztése, va-

lamint az utasok igényeinek megfelelő 

kiszolgálása.

A menetrendi összehangolás keretében 

számos intézkedés került bevezetésre 

a vasút gerinchálózati szerepének erő-

sítése, a rá- és elhordó autóbusz-közle-

kedési rendszerek fejlesztése, a menet-

rendi párhuzamosságok funkcionális 

csökkentése érdekében. 

A vasút versenyképességének erősítését 

díjszabási intézkedések is segítik. 

Végül, de nem utolsósorban folyamato-

san újul meg a vasúti személyszállítási 

járműpark. 

A kormány intézkedései eddig soha nem 

látott mértékű vasúti fejlesztéseket irá-

nyoznak elő, melyekkel sikeresen érhe-

tők el Magyarország közlekedéspolitikai 

és környezetvédelmi céljai.

Mosóczi László 

közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár, 

ITM 

Ezzel nemcsak versenyképes, kényelmes és biztonságos 

vasúti infrastruktúrája lesz Magyarországnak, de elő-

mozdíthatók a vasúthoz kapcsolódó ipari fejlesztések is. 
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Tavaly jelentős mérföldkőhöz érkezett a 

közösségi közlekedés szervezése azzal, 

hogy július 15-től az állami tulajdonú Vo-

lánbusz Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter átadta. A közösségi köz-

lekedésért felelős döntéshozóknak és ne-

künk szolgáltatóként is egy a célunk, hogy 

a vasúthálózat váljon a közösségi közleke-

dés gerincévé. Ehhez össze kell hangolni a 

buszok és a vonatok menetrendjét, meg 

kell szüntetni a költséges és kihasználatlan 

párhuzamosságokat, meg kell teremteni 

az egységes forgalomirányítást és utas-

tájékoztatást. További menetrendi és díj-

politikai intézkedésekkel növelnünk kell a 

környezetkímélő közlekedési mód vonz-

erejét, javítva az utasok kiszolgálásának 

színvonalát. A végső cél 2022. év elejére a 

tarifaközösség létrehozása, ahol egyfajta 

bérlettel vagy jeggyel bármelyik állami-

lag finanszírozott közösségi közlekedési 

eszközön lehet majd utazni. Mindehhez 

korszerű járműpark és megfelelő pálya 

szükséges. Pályakarbantartásra évente 50 

milliárd forintot szükséges fordítani, hogy 

ne legyen zavarérzékeny a hálózat, ne le-

gyen annyi késés, és a menetidők stabilak 

legyenek. Nagyon sokat dolgozunk azon, 

hogy minden utasunknak a kényelmes és 

biztonságos vasúti utazás élményét nyújt-

suk. Célunk a szolgáltatási színvonalunk 

folyamatos emelése, versenyképes vasút 

működtetése. Folyamatosan korszerűsö-

dő járműveink a szolgáltatási színvonal ja-

vulását jelentik utasaink kiszolgálásában, 

és jelentősen javítják a kollégáink munka-

körülményeit is. Egyre több KISS motorvo-

nat közlekedik az elővárosi szakaszokon, 

és már 54 hazai gyártású IC+ van forga-

lomban. Az IC+ járműgyártásra nagyon 

büszkék vagyunk, szorgalmasan és kitar-

tóan dolgoznak a kollégák a sikerért a szol-

noki üzemben, a hazai vasútigép-gyártás 

fellegvárában. Az idén 165 éves szolno-

ki gyártóbázisunk a megvalósuló fejlesz-

téseinknek köszönhetően folyamatosan 

fejlődik. Járműveink magas magyar hoz-

záadott értékkel készülnek, fejlesztőcsa-

patunk tehetséges, fiatal mérnököknek 

ad lehetőséget. Büszkék vagyunk arra a 

tudásra, mérnöki talentumra, melyet szak-

embereink képviselnek.

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója: 

Célunk a menetrendi integráció  
és az egységes jegy- és tarifarendszer

Az IC+ család 1. osztályú bisztrószakaszos 

kocsija egy jelentős lépés a szolgáltatá-

sunkban, nem túlzás azt mondani, hogy 

új korszakot nyit a magyar vasúti közleke-

désben. Az új, 1. osztályú IC+ kocsik gyár-

tásával újraértékelhetővé válik az 1. osz-

tály helyzete. A cél az, hogy a szolgáltatás 

megfizethető áron kézzelfogható előnyö-

ket és exkluzív környezetet biztosítson.  

A vasút európai évében 21. századi, euró-

pai színvonalú prémium utazást kínálunk 

utasainknak, amellyel az 1. osztály felet-

Kerékgyártó József, a MÁV-Start vezérigazgatója: 

Új szolgáltatási színvonalat hoz az IC+
ti, 1+ kocsiosztályon találkozhatnak. Jár-

műállományunk folyamatos fejlesztésén 

dolgozunk, a modern vezérlőkocsi proto-

típusa is már tervezés alatt van, várhatóan 

2024-ben készül el az első jármű. A jármű-

gyártási programunk tovább folytatódik, 

amely közel 500 embernek ad munkát, ez 

500 magyar család megélhetését is jelenti. 

Minden kollégámnak köszönöm az eddigi 

színvonalas munkát, köszönjük mindenki-

nek a támogatást, és utasainknak kellemes 

utazást kívánok!
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Milyen pluszt nyújt az 1. osztály?
Az egyik ilyen az úgynevezett csendes 

fül ke, amelyből kettő található a kocsi-

ban. Az ide jegyet váltó utasok csendben, 

nyugalomban tölthetik el az utazásu-

kat, ebben a szakaszban a mások által is 

hallható zenehallgatás, telefonálás vagy 

egyéb zavaró tevékenység nem megen-

gedett. Egy kocsiban 12 ilyen ülőhely van, 

hagyományos fülkés elrendezésben. 

A csendes fülkék mellett helyezkedik el 

két emelt komfortfokozatú, minden ed-

diginél magasabb színvonalú 1+ osztályú 

fülke, ahol fülkénként csak négy ülés ta-

lálható. Ezek bőrborításúak, széles tarto-

mányban elektromosan állíthatók, nagy 

kényelmet biztosítva. A fülkében uta-

zók a világítást és a hőmérsékletet a ko-

csi többi részétől függetlenül saját ma-

guknak szabályozhatják, ezt az asztalba 

integrált érintőképernyők segítségével 

lehet megtenni. A fülkék formavilága a 

kocsi többi részétől és a többi kocsiétól 

merőben eltérő, elegáns kialakítású, ívelt, 

diszkrét formákkal és mintázott üvegfelü-

letekkel, tükrökkel.

A legmagasabb osztályon utazva a jegyár 

választható minőségi italokat, édessége-

ket és kisebb harapnivalókat is tartalmaz, 

amelyeket az utaskísérő az ülőhelyen 

szolgál fel, az étlapról térítés ellenében 

elérhető kínálattal együtt. A kocsi termes 

utasterében további 15, 1. osztályú ülő-

hely található, ezen ülésekhez nagy mé-

retű, munkához is kiválóan használható 

asztal, olvasólámpa is tartozik, valamint 

az elektromos eszközök töltésére kon-

nektorok és USB-csatlakozók szolgálnak.

A teljes utastér szőnyegborítású, továbbá 

a termes szakaszban és a folyosón rejtett 

LED-hangulatvilágítást alakítottak ki. Az 

ablakokon – a sorozat többi járművénél 

megszokott módon – sötétítőrolók talál-

hatóak. Az 1. osztályra érvényes jegyek 

szintén tartalmaznak egy választható üd-

vözlőitalt, és az étlapról elérhető termé-

keket itt is felszolgálják az ülőhelyen.

 

Bisztrószakasszal a színvonalas 
utazásért
A kocsi egyik végén egy kompakt mé-

retű, de jól felszerelt bisztrószakasz 

áll az utasok rendelkezésére, ahol kü-

lönféle üdítőket, alkoholos italokat, 

JÁRMŰ

Az IC+ család 1. osztályú bisztrószakaszos kocsija sok tekintet-
ben új szolgáltatási szintet képvisel majd a MÁV-Start kínálatá-
ban, új korszakot jelent a vasúti közlekedés színvonalában.  
A 35 darabos flotta első példánya áprilisban készült el a Szolno-
ki Járműjavítóban, az utasok várhatóan a nyári szezon második 
felében a Balatonon próbálhatják ki először.

Exkluzív környezet, minőségi szerviz az IC+ 1. osztályon

Prémium szolgáltatások
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forró italokat, illetve egyszerűbb fris-

sen készített ételeket (pl. Start Bur-

gert), édességet, ropogtatnivalót is 

fogyaszthatnak. Ezeket a könyöklőn tá-

maszkodva, közben akár a tájban gyö-

nyörködve vagy a helyükre visszatér-

ve kényelmesen tudják elfogyasztani.  

A minőségi szerviz mellett a különféle 

ételintoleranciákkal élők is találnak szá-

mukra megfelelő alternatívákat. 

Első osztályú fedélzeti vendéglátás
Az idei szezon második felében az Utas-

ellátó fedélzeti vendéglátási szolgál-

tatását az étkezőkocsin kívülre is kiter-

jeszti vasúttársaságunk mind a Balaton, 

mind a Kék Hullám InterCity vonato-

kon. A külföldi vasutakhoz, magánvas-

utakhoz és légitársaságokhoz hason-

lóan, a MÁV-Start az új 1. osztályú IC+ 

kocsik gyártásával és a távolsági straté-

giájával összhangban, egy lépést tesz az  

1. osztály helyzetének újraértékelése felé.  

A cél az, hogy az 1. osztályú szolgáltatás 

megfizethető áron kézzelfogható elő-

nyöket és exkluzív környezetet biztosít-

son az utasok számára, melynek eszköze 

a jegyárban foglalt üdvözlőital és a hely-

ben felszolgálás. 

A Balaton IC-n és a Kék Hullám IC-n az 1. 

osztályú utasok számára emelt színvo-

nalú szolgáltatás magában foglalja az 

utasok fogadását és helyükre kísérését, 

a segítségnyújtást a le- és felszállásban, 

a csomagok elhelyezésében; és a díj-

mentes üdvözlő termékek felszolgálá-

sát. A rendelésfelvétel és a felszolgálás 

is az ülőhelyen történik, ahol készpénz-

mentesen fizethet is utasunk.

A Kék Hullám InterCity vonatokban mu-

tatkozik be az 1. osztály feletti, legma-

gasabb 1+ kocsiosztály, ahol minden 

eddiginél jobb színvonalú szolgáltatás-

sal találkoznak az utasok.

A különleges megjelenésű, motorosan ál-

lítható ülésekkel rendelkező, jól felszerelt 

négyfős fülkékben utazva a díjmentes 

(jegyárban foglalt) üdvözlőcsomag vá-

lasztható minőségi italokat, édességet és 

egyszerűbb harapnivalókat is tartalmaz, 

emellett természetesen itt is lehetőség 

van térítés ellenében az étlapon szereplő 

kínálatból rendelni. Ez a kocsiosztály egy 

újfajta, úgynevezett globáldíjas jegytí-

pussal lesz majd igénybe vehető.

Mi a legnagyobb innováció a ko-
csiban?
Több újítást is alkalmaztak a tervező 

kollégák a járművön, amelyek eddig 

nem jelentek meg az IC+ típuscsalád-

ban, ezek között vannak az utasok által 

is érzékelhető, illetve számukra rejtve 

maradó műszaki megoldások.

Mint például:

• Az érintőképernyős rendszerek alkal-

mazása a járművön, amellyel a fül-

kékben a világítás- és hőmérséklet-ál-

lítási lehetőség mellett az 1+ osztályú 

fülkék utasai a bisztrószakasz sze-

mélyzetének is jelzést tudnak adni.

• Az 1+ osztályú fülkékben a hagyomá-

nyos ülések helyett villamos működ-

tetésű, beépített, rejtett asztallal és 

olvasólámpával ellátott, magas kom-

fortfokozatú ülések alkalmazása.

• Rejtett LED-világítások az 1+ osztályú 

fülkékben, valamint beépített hangu-

latvilágítások alkalmazása a műanyag 

burkolatokban. 

• Új burkolatrendszer (Corian) alkalma-

zása a bisztrószakaszban.

• Emellett megjelent a járművön a 

szendvicsszerkezetű elemek alkalma-

zása is, amelynek első hírvivői a biszt-

rószakasz személyzeti ajtaja és a mel-

lette található fal.
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keretében összesen öt különböző típusú 

vasúti kocsi készül, amelyek közül négy tí-

pust gyártanak Dunakeszin. Az első négy 

vasúti kocsi már február elején elhagyta a 

DJJ-t, és meg is érkezett Egyiptomba. Az-

óta folyamatos a kocsik gyártása.

A nemzetközi piacok mellett a hazai 

ügyfelek kiszolgálása továbbra is ki-

emelt célja a Dunakeszi Járműjavítónak. 

2020 nyarán a MÁV-Start a MÁV-flotta 

részét képező 403 darab vasúti személy-

kocsi fővizsga- és modernizációs mun-

káinak végrehajtásával bízta meg a vál-

lalatot, ezek a vonatok most nemzetközi 

és hazai vonalon egyaránt közlekednek. 

A 90 millió euró összértékű projekt négy 

évre biztosít munkát a Járműjavítónak.  

A projekt része a járművek időszakos fe-

lülvizsgálata, ennek keretében 209 ko-

csi modernizálására is sor kerül. Ezek 

belsejét teljesen felújítják, új, automa-

ta működésű ajtókkal, LED-világítással, 

USB-csatlakozókkal szerelik fel, és új kül-

ső bevonatrendszert kapnak a MÁV új 

arculatának megfelelően. Ez a felújítás 

az utasok kényelemérzetét jelentősen 

növelni fogja mind a belföldi, mind a 

nemzetközi vonalakon.

Van ok tehát a visszatekintésre a Dunake-

szi Járműjavítóban, egyszerre emlékeznek 

meg a vállalat magyar vasútipar történel-

mében betöltött 95 évéről, és ünneplik 

meg a tavaly nyáron elindult fejlődést és 

az ambiciózus tervek megvalósulását.

A magyar vasútijármű-gyártás korábban 

nemzetközi szinten is bizonyított, magyar 

szerelvények közlekedtek Vietnamban, 

Argentínában és Új-Zélandon is. A nem-

zetközi vasútipar vérkeringésébe kapcso-

lódott be a DJJ is tavaly júniusban. A kül-

kereskedelem szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű tranzakciónak tekintett ügy-

let eredményeként a DJJ június 9-től új ve-

zetés irányítása alatt és a TMH Csoport, a 

világ negyedik legnagyobb vasúti gördü-

lőállomány-gyártójának szakmai támoga-

tása mellett működik tovább. 

A Dunakeszi Járműjavító a tavalyi tulaj-

donosváltást követően a magyar vas-

útijármű-gyártás történetének eddi-

gi legnagyobb vasúti megrendelésére 

támaszkodva kezdte meg a cég modernizá-

cióját és a komplex vasútijármű-gyártás új-

jáélesztését. A vállalat még 2018 szeptem-

berében nyerte el az Egyiptomi Nemzeti 

Vasúttársaság (ENR) nemzetközi tenderét 

1300 vasúti személykocsi gyártására. Eb-

ből közel 700 kocsi Dunakeszin, a fenn-

maradó egységek pedig a TMH csoport 

tveri gyárában készülnek. A megrendelés 

Duplán ünnepel nyáron a Dunakeszi Járműjavító

Hétszáz személykocsi Egyiptomba
Nem kevesebb, mint 95 éve, 1926 májusában alapították  
a magyar vasútijármű-gyártás egyik legfontosabb helyszínét, a 
Dunakeszi Járműjavítót (DJJ), amelyet tavaly nyáron vett meg 
50-50 százalékban az orosz TMH csoport és a Magyar Vagon. Az új 
tulajdonosok célja, hogy a Járműjavító Közép-Európa egyik leg-
nagyobb vasútijármű-gyártó és -karbantartó központjává váljon. 
A vállalatnak szívügye a vasút fejlesztése, ebben a növekvő szeg-
mensben kíván jelentős nemzetközi versenyzővé válni.

JÁRMŰ
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Hogyan alakította át a járványhelyzet, 

kényszerűen, az oktatás, továbbképzés, 

vizsgáztatás rendszerét?

– A közlekedési ágazatot érintő képzések 

jelentős része korábban is online, e-lear-

ning formában valósult meg. Ennek oka, 

hogy a képzések jelentős része valami-

lyen jogi szabályozásra vonatkozó isme-

ret átadására irányul, ami nem igény-

li feltétlenül a közvetlen kapcsolatot a 

képzések során. A gyakorlati ismeretek 

átadása, a gyakorlati készségek fejleszté-

se azonban kifejezetten igényli a részt-

vevő jelenlétét a képzésen, emiatt ezen 

képzési modulok kiváltása a legtöbb 

esetben nem lehetséges távoli kapcso-

latokkal. A KTI-ben – reagálva a járvány-

helyzet miatt felmerült, a felnőttképzést 

is hosszú távon érintő korlátozásokra – 

kialakítottuk a virtuális tantermi képzés 

technikai hátterét. A virtuális tantermi 

képzés nem egyezik meg az e-learning 

képzéssel. A virtuális tanteremben a kon-

taktórás képzéshez hasonló előadás és 

prezentáció zajlik élő közvetítéssel, illet-

ve ezeket a tartalmakat később elérhe-

tővé – streamelhetővé – tesszük. Ehhez 

természetesen megfelelő nyomon köve-

tő technológia is párosul, amely igazolja 

a tanulók képzésen történő részvételét, 

illetve azt, hogy a közvetítés során két-

irányú legyen a kommunikáció, azaz a 

tanulók feltehessék kérdéseiket is. Az új 

technológia üzembe helyezésével a KTI-

ben folyó képzések egy része esetében az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium-

mal egyeztetve sikerült átállni a virtuális 

tantermi képzésre. A vizsgák esetében 

ugyanakkor nem volt lehetőség távo-

li részvételű események lebonyolítására, 

így itt a vizsgaesemények szünetelteté-

se, illetve a létszám korlátozása, általános 

biztonsági intézkedések bevezetése vált 

szükségessé.

Mi az, ami ezekből az online megoldá-

sokból hosszú távon is fennmaradhat?

– A járványhelyzettel kapcsolatos jog-

szabályok elsősorban a veszélyhelyzet 

időszakára engedélyezik a kontaktórás 

képzések távoli oktatással történő ki-

váltását, így a járványhelyzet elmúltá-

val visszatérünk a személyes képzésekre, 

számos esetben azonban, ahol továbbra 

sem indokolt a résztvevők személyes je-

lenléte, hosszú távon fogjuk alkalmazni 

a virtuális tantermet.

Jelentős feladatok állnak a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) 
közelmúltban kinevezett ügyvezetője előtt. A szervezet Schváb 
Zoltán vezetésével szakmai támogatást nyújt a MÁV- és a 
Volán-járatok összehangolásához, részt vesz a digitalizáció és  
a kibervédelem fejlesztésében, illetve tanúsítja a műszaki-tech-
nikai megoldások uniós előírásoknak való megfelelőségét.

Látványos eredmények születtek a vasúti és közúti menetrendek és 

szolgáltatások összehangolásában

A vasúti digitalizáció élvonalában
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A MÁV és a Volán társaságok egy cégbe 

szervezésétől sokan várják, hogy a vasúti 

és közúti menetrendeket országos, régiós 

és helyi szinten is a korábbinál szorosab-

ban összehangolják. Milyen háttérmunka 

zajlik ezen a területen a KTI berkein belül?

– A KTI-ben évtizedek óta hagyományo-

san erős a hálózatszervezési és menetrend-

tervezési szakterület. 2007 óta működnek 

a regionális közlekedésszervező irodáink, 

amelyek elsősorban a helyközi közösségi 

közlekedés szervezésével, összehangolásá-

val és ellenőrzésével foglalkoznak, a meg-

rendelői oldalt képviselve. Amíg több Volán 

társaság volt, addig nehezítette a munkát 

a szolgáltatók ellenérdekeltsége, egymás-

sal való versenye. A Volán társaságok ösz-

szevonása és a MÁV-Volán csoport meg-

alakulása megkönnyítette a menetrendek 

összehangolását is. A közös, autóbuszra és 

vasútra egyaránt érvényes tarifatermékek 

kidolgozásában is aktív szerepet tölt be a 

KTI. Az integráció révén a megrendelői és a 

szolgáltatói oldal érdekei közelebb kerültek 

egymáshoz, azonban most is előfordulnak 

eltérő vélemények. Ezért van szükség arra, 

hogy a közös célok mentén ezzel a témá-

val mindkét oldalon jól felkészült szakér-

tők foglalkozzanak. Az egyeztetések rend-

szeresek, jól haladnak, az utóbbi időben 

látványos eredményeik vannak. Például a 

Tiszaújváros környékének elérését segítő 

ütemes Eger–Nyíregyháza autóbusz-me-

netrend, amely Mezőkövesden az IC vo-

natokhoz csatlakozik, és kedvezményes 

vonat-busz átszállójegyek is válthatók. Ko-

rábban ez nehezen lett volna megoldható.

A KTI hagyományosan nagy jelentőségű 

tudományos műhelyként számos hazai 

és nemzetközi projektben vesz részt. 

Milyen irányban folynak most a legfonto-

sabb kutatások a vasúti digitalizáció, az 

autonómia, a konnektivitás területén?

– Valóban, folyamatosan bővül a vasúttal 

kapcsolatos kutatási portfóliónk, a meg-

bízásainkat a tulajdonos ITM mellett a 

magánszektorból kapjuk, valamint siker-

rel kapcsolódtunk be nemzetközi együtt-

működési projektekbe is. Nemrég a vasúti 

digitalizáció egy izgalmas területe került 

terítékre, mégpedig a digitális adatvéde-

lem. A projektben a kritikus közlekedési 

infrastruktúra vasúti elemeinek védelmi 

lehetőségeit vizsgáltuk, elsősorban ter-

mészetesen az informatikai megoldáso-

kat. Az információs terrorizmus napjaink 

egyik kiemelt támadási területe, a kiber-

védelemre ezért a korábbinál nagyobb 

figyelmet kell fordítanunk a közlekedés-

ben és benne kiemelten a vasúti alágazat-

ban. Részt veszünk a vasúti hatóság infor-

matikai rendszerének fejlesztésében is.  

A rendszer támogatja a hatósági ellenőr-

zési tevékenységeket, továbbá valós idejű 

kapcsolat alkalmazásával adatokat biztosít 

más hatóságok informatikai rendszerei szá-

mára. A kapcsolódó adatbázissal a vasúti 

hatóság eleget tesz uniós adatszolgáltatási 

kötelezettségének, és elősegíti az egységes 

adatbázis létrehozását. A konnektivitást el-

sősorban a korszerű vasútirányítási rendsze-

rek fejlesztése jelenti az 5G-hálózat minél 

nagyobb arányú felhasználásával, intéze-

tünk ugyanakkor a vasúti hálózatok térbeli 

fejlesztésével is foglalkozik. E körbe alapve-

tően azok a projektjeink tartoznak, amelyek 

a környezetbarát vasúti árufuvarozási folyo-

sók gazdaságélénkítő hatásainak kiakná-

zására törekednek. És itt érdemes említeni 

a Távol-Kelet és Nyugat-Európa között Ma-

gyarországon át vezető árufuvarozási lehe-

tőségekre vonatkozó vizsgálatainkat, me-

lyek alapján a forgalom növekedésének 

egyik megoldása kétségkívül a digitalizáció: 

legyen az a környezettudatos árufuvarozás 

elősegítése smart rendszerek vagy a kon-

téneres szállítás lehetőségének bővítése 

elektronikus fuvarlevél bevezetésével.

Milyen tervei vannak a tanúsítás terü-

letén?

– A KTI egyik fontos tevékenységi köre az 

EK-tanúsítási feladatok ellátása (EK/Eu-

rópai Közösség – European Community 

– EC). Az EK-tanúsítás olyan tevékenység, 

amely tanúsítja az EU-direktívák és jogsza-

bályok, valamint a műszaki előírások sze-

rinti megfelelőséget (vagy nem megfele-

lőséget). A tanúsítási igazgatóság látja el a 

vasúti tanúsítást és az építési termékek ta-

núsítási tevékenységét. A vasúti tanúsítást 

a KTI teljeskörűen végzi, azaz valamennyi 

vasúti szakmai területen. 

Hogyan vezetett Schváb Zoltán szakmai 

útja a szakma egyik legfontosabb hát-

térintézményének az élére?

– Az elmúlt év december 1-jén kezdtem 

meg ügyvezetőként a munkát a KTI-ben. 

Szakmai előéletemről talán annyit monda-

nék, hogy 2000-ben a Budapesti Műszaki 

Egyetemen okleveles építőmérnökként, 

majd 2002-ben szintén a BME-n okleve-

les közlekedésépítő szakmérnökként vé-

geztem. Jelenleg többek között a Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamara elnökeként 

is működöm, korábban 2010-től a Nemze-

ti Fejlesztési Minisztérium közlekedési he-

lyettes államtitkáraként, légügyi főigazga-

tóként dolgoztam. 

2010–2014 között a GYSEV Zrt.-nél köz-

gyűlési elnöki és igazgatósági, a GYSEV 

Cargo Zrt.-nél pedig alapító elnöki, majd 

felügyelőbizottsági elnöki tisztségeket 

töltöttem be.

Dolgoztam a Nemzeti Közlekedési Ha-

tóságnál, ahol a Közlekedési Szakértői 

Testület elnökeként, ezt megelőzően a 

Közlekedésbiztonsági Szakértői Testület el-

nökeként, illetve korábban a NATO Trans-

port Group magyar igazgatójaként, nem-

zeti képviselőjeként láttam el feladatokat.

 Jámbor Gyula
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A RailCert Hungary Kft. hazánkban azon 

kevés szervezetek egyike, amelyek mind-

három típusú kijelöléssel/bejelentéssel 

rendelkeznek. Büszkén mutatjuk be az új, 

független kockázatértékelő szervezeti egy-

ségünket, az AsBo-t (Assessment Body).

Bevezetés
Az Európai Unió az átjárhatósági követelmé-

nyek rendszerét egységes unión belüli sza-

bályozással teremtette meg a 2008/57/EK 

Irányelv létrehozásával. Az elmúlt években 

változások léptek életbe a vasúti rendszer 

Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósá-

gáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

(EU) 2016/797 Irányelv (2016. május 11.), va-

lamint egyéb végrehajtási rendeletek beve-

zetésével, valamint a 4. Vasúti Csomag meg-

jelenése is feladatokat ró a piaci szereplőkre.

A szabályozások értelmében a vasúti rend-

szert alkotó strukturális alrendszerek hasz-

nálatba vétele csak akkor lehetséges, ha ter-

vezésük, kivitelezésük és létesítésük során a 

vonatkozó alapvető követelmények megfe-

lelősége biztosított az üzembe helyezéskor 

hatályos előírásoknak megfelelően. 

A kölcsönös átjárhatóság lehetővé teszi, 

hogy az Európai Unión belül működő vas-

úttársaságok járművei akadálytalanul és 

biztonságosan vegyék igénybe a vasúthá-

lózatokat, valamint azok létesítményeit, 

rendszerelemeit és berendezéseit.

Az elmúlt – években mérhető – időszakban 

számtalan rekonstrukciót vagy új építést 

magába foglaló vasúti projekthez kapcso-

lódóan járultunk hozzá a hitelesítési eljárá-

sok lefolytatásához. Emellett töretlenül ér-

keznek hozzánk a kölcsönös átjárhatóságot 

lehetővé tevő rendszerelemek és egyéb 

komponensekkel kapcsolatos meg fe le lő-

ség  ér té ke lési megkeresések.

Dinamikus fejlődésünket igazolja, hogy 

ismételten új területtel bővültünk: 2021 

februárjától a RailCert Hungary Kft. kocká-

zatértékelő szervezetként is folytathatja te-

vékenységét.

Kockázatértékelés a vasúti területen
A vasúti közlekedés a közlekedési formák 

egyik legbiztonságosabb módja, ennek 

fenntartása érdekében az Európai Unió fo-

lyamatosan felülvizsgálja, fejleszti és har-

monizálja a vasútbiztonsággal és kölcsönös 

átjárhatósággal kapcsolatos előírásait.  Ezen 

törekvés eredményeképpen került megal-

kotásra a 402/2013/EU végrehajtási rende-

let (továbbiakban: CSM rendelet), amely a 

tervezett változások biztonságos véghezvi-

teléhez nyújt jogszabályi alapot. A rendelet 

összehangolja többek között a biztonsági 

szinteket érintő változások hatásainak fel-

mérését, az alkalmazott kockázatkezelési el-

NoBo és DeBo megfelelőségértékelési tevékenység mellett AsBo szervezetként is 

bemutatkozik a RailCert Hungary Kft.

Egy szervezet, három független 
értékelési eljárás
Az átjárhatósági követelmények Európai Unión belüli egysé-
ges rendszerének megteremtése óta számos változás lépett 
életbe a kölcsönös átjárhatóság és a kapcsolódó nemzeti sza-
bályozások életében. Az egyre közismertebb NoBo (Notified 
Body) és DeBo (Designated Body) által lefolytatott megfelelő-
ségértékelési eljárások mellett egy új eljárás jelent meg, 
amely az alrendszerek vagy rendszerelemek megszokott tanú-
sításától eltérően a tervezett változások biztonságos véghez-
viteléhez nyújt jogszabályi alapot. 

Átjárhatósági követelmények teljesülése Nemzeti követelmények teljesülése 402/2013/EU rendelet szerinti

ÁME – Átjárhatósági Műszaki Előírás OVSZ I. (103/2003. [XII. 27.] GKM rendelet) kockázatkezelési eljárás független

 OVSZ II. (18/1998. [VII. 3.] KHVM rendelet) értékelése ≠ kockázatértékelés!

Csak uniós vasúti rendszer részeit tanú- Minden hazai vasút A CSM rendelet nem terjed ki az Európai

síthatja (országos közforgalmú vasúti)  (országos közforgalmú vasúti, saját célú  Parlament és a Tanács (EU) 2016/798

 vasúti pálya, városi vasút stb.) irányelvében felsorolt infrastruktúrára

NoBo (Notified Body)  DeBo (Designated Body) AsBo (Assessment Body)

Bejelentett Szervezet – „Tanúsító” Kijelölt Szervezet – „Tanúsító” Értékelést végző szervezet – Nem tanúsítás!
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járásokat és azok alkalmazása során kapott 

eredmények értelmezését, valamint lehető-

vé teszi a biztonsággal kapcsolatos informá-

ciócserét az ágazat szereplői körében.  

Miért fontos a változások kezelése? 
A változásmenedzsment strukturált eljárás-

nak tekinthető, amelyet minden biztonsá-

got jelentősen érintő változás során alkal-

mazni kell. Lehetővé teszi a szisztematikus 

és proaktív veszélyazonosítást, valamint a 

megfelelő veszélyszintmérséklő intézkedé-

sek meghatározását. A folyamatos és pro-

aktív veszélyazonosítás elengedhetetlen, 

hiszen a változások bevezetésével akarat-

lanul is új veszélyek kerülnek a rendszerbe, 

befolyásolva ezzel a meglévő biztonságot 

érintő intézkedések hatásosságát, továbbá 

az eljárások, folyamatok, termékek és szol-

gáltatások megfelelőségét. 

Mi számít jelentős változásnak? 
A CSM rendelet 4. cikkelyének értelmében, 

amennyiben nincs nemzeti vonatkozó sza-

bályozás, és a változás befolyásolja a bizton-

ságot, az ott felsorolt kritériumok alapján a 

javaslattevő feladata eldönteni, adott terü-

lettel kompetens szakértő vagy szakértők 

bevonásával, hogy a vizsgált változás jelen-

tősnek minősíthető-e. A meghozott dön-

tést minden esetben megfelelően és alátá-

maszthatóan szükséges dokumentálni.

Kik a rendelet szereplői?
A javaslattevő, aki felelős a CSM rendelet al-

kalmazásáért, valamint a változás jelentősé-

gének megállapításáért, ő gondoskodik a 

beszállítók és a szolgáltatók – illetve alvállal-

kozóik – által előidézett kockázatnak a ren-

delettel összhangban történő kezeléséről. 

A javaslattevő lehet kockázatkezelési intéz-

kedéseket végrehajtó vasúttársaság vagy 

pályahálózat-működtető, intézkedéseket 

végrehajtó, a karbantartásért felelős szerve-

zet, a hatályos irányelv szerinti ajánlatkérő 

vagy gyártó, illetve strukturális alrendszerek 

üzembe helyezési engedélyét kérelmező.

Az eljárás fontos szereplője a független 

kockázatértékelő szervezet, tehát AsBo 

szervezet, amely Magyarországon rendel-

kezik a 390/2020 (VIII. 12.) Korm. rendelet 

szerinti kijelöléssel. Fontos megjegyezni, 

hogy az AsBo tevékenysége eltér a DeBo és 

a NoBo kijelöléssel rendelkező szervezetek 

megfelelőségértékelői tevékenységétől, 

mindazonáltal a függetlenség és pártatlan-

ság ezeknek a szervezeteknek a körében is 

elengedhetetlen. Az AsBo mintegy függet-

len értékelőként működik közre a jelentős 

változás során véghez vitt kockázatérté-

kelés teljes folyamatában (ábra). Feladata 

nem az operatív döntések meghozatala, a 

kockázatértékelés lefolytatása és az ahhoz 

kapcsolódó tevékenységek ellátása, hanem 

annak ellenőrzése, hogy a CSM rendelet 1. 

számú mellékletében leírtak helyesen telje-

sülnek-e és a kockázatértékelés eredménye 

megfelelő vagy sem. A kockázatértékelési 

eljárás nem tanúsítvánnyal, hanem bizton-

ságértékelési jelentéssel zárul, amelyben az 

AsBo levonja végső következtetéseit a CSM 

rendelet alkalmazásának megfelelőségével 

kapcsolatban. Szemben a tanúsítás során 

meghatározott hiányosságok és nemmeg-

felelőségek kezelésével, a jelentős változás 

kockázatértékelése végén a javaslattevő fe-

lelőssége eldönteni, hogy milyen módon és 

mértékben veszi figyelembe a biztonság-

értékelési jelentés következtetéseit. 

A CSM rendelet által meghatározott kocká-

zatértékelés folyamata lehetőséget teremt 

a biztonságosabb, hatékonyabb és har-

monizáltabb vasúti közlekedés kialakításá-

ra, amely hazai szinten is egyre nagyobb 

hangsúlyt kap. Épp ezért fontos, hogy a jö-

vőben megvalósuló nagyvasúti beruházá-

sok, rekonstrukciók vonatkozásában min-

den fent említett szereplő tisztában legyen 

az őt érintő feladatokkal.

A RailCert Hungary Kft. elismert felkészült-

ségű szakembereivel, valamint különleges 

projektek esetén hazai és külföldi közremű-

ködők bevonásával végzett, magas színvo-

nalú megfelelőségértékelési és független 

értékelési tevékenységével nagymérték-

ben hozzájárul ahhoz, hogy a hazai vasúti 

rendszer harmonizáljon az uniós közleke-

déssel. Független szervezetként elhivatott 

módon végzi tevékenységét a vonatkozó 

szabványok szerinti átláthatóság és repro-

dukálhatóság jegyében.

Summary
Since the establishment of the requirements on the interoperability of 

the rail system within the European Union a great number of changes 

have been implemented within the EU framework and in the connect-

ing National legislation. Beside the more and more commonly known 

NoBo (Notified Body) and DeBo (Designated Body) a new process has 

emerged that differ from the conformity assessment of subsystems 

and constituents and provides regulatory framework for managing 

significant changes in a safe way. RailCert Hungary Kft. is one of the 

few organizations in Hungary who has the designation for all three 

types. We are proud to announce our new independent assessment 

body called AsBo.

ábra: CSM rendelet szerinti kockázatkezelési folyamat

RailCert 
Hungary Kft.
Telefon: +36 20-381-5499

E-mail: info@railcert.hu

Honlap: railcert.hu
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A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zárt-

körűen Működő Részvénytársaság (NIF 

Zrt.) tervezői megrendelése alapján 2016. 

évben álltak rendelkezésre a kivitelezői 

közbeszerzés alapját képező műszaki köte-

tek, melyek alapján a sikeres közbeszerzést 

követően 2017. év második felében a beru-

házás – nagyvasút és városi vasút tekinte-

tében is – megvalósítási fázisba lépett.

I. A projekt célja
A fejlesztés elsődleges célja a Hódme-

zővásárhely és Szeged közötti közösségi 

közlekedés minőségi fejlesztése, ezáltal 

vonzó és biztonságos alternatívát kínál-

ni az egyéni gépjárműhasználattal szem-

ben. A közösségi közlekedés térnyeré-

sének növelésével a Modal Split – ami a 

közlekedési módok (közösségi és egyé-

ni közlekedés) százalékos megosztását 

(részarányát) jelenti – fenntarthatósági 

szempontokat figyelembe vevő pozitív 

elmozdulása a térség közlekedésében je-

lentős javulást eredményezhet. 

Mindemellett a két megyei jogú város ösz-

szekapcsolásával – a kölcsönös átjárha-

tóság ilyen módon történő fejlesztésével 

– lehetőség nyílhat a városok szinergikus 

fejlődésének elősegítésére is. Ez a fejlődés 

pedig a települések kölcsönös megközelít-

hetősége mellett a térség gazdasági ver-

senyképességének növelése szempontjá-

ból is kiemelt jelentőséggel bírhat.

II. A projekt általános bemutatása
A Szeged–Hódmezővásárhely közötti 

helyközi közlekedés az országban a fő-

városi agglomerációt nem számítva az 

egyik legmagasabb forgalmú viszonylat, 

irányonként naponta 8000 utas közleke-

dik, elsősorban személygépkocsival és 

autóbusszal. 

A tram-train új vonala a meglévő és az 

elmúlt években európai uniós forrásból 

megújított szegedi 1-es jelzésű közúti 

vasúti vonalból ágazik ki, korábban is volt 

egy összekötő vágány az 1-es villamos és 

a Csáky-telep között, ez épült át Rókuson.

A 135-ös országos közforgalmú vasútvo-

nal korábban közepes állapotú, egyvá-

gányú nagyvasúti pályán folytatódott, 

amely a projekt eredményeként teljes 

Első lépésben 2012-ben elkészült a Szeged–Hódmezővásárhely 
között létesülő tram-train megvalósíthatósági tanulmánya és 
annak keretében a változatelemzés. Ezek alapján került meg-
határozásra a megvalósítandó nyomvonal. A 2012-ben kidolgo-
zott változatelemzés elsősorban infrastrukturális szempontból 
vizsgálta a lehetséges építési és fejlesztési beavatkozásokat.  
A 2012-es változatelemzés alapján 2015-ben került sor az enge-
délyezési tervek megrendelésére. Az engedélyezési terv készí-
tését követően a projekthez kapcsolódó (mind a városi, mind 
pedig a nagyvasúti szakasz vonatkozásában) építési engedé-
lyek is megszerzésre kerültek.

Szeged és Hódmezővásárhely között épül 
Magyarország első integrált villamos- és 
nagyvasúti tram-train rendszere

1. kép
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egészében újjáépítésre került, a forgalmi 

szükségesség figyelembevételével sza-

kaszosan második vágányok is létesültek. 

A vasútvonal Hódmezővásárhelyen egy 

új közúti vasúti pályán folytatódik. Az 

egyvágányú hódmezővásárhelyi közúti 

vasúti pályán hat megálló épült, ebből 

kettő esetében kétvágányú forgalmi kité-

rő is létesült. A menetrend tarthatóságát 

figyelembe véve jelzőlámpás előnyben 

részesítés valósult meg. 

A fejlesztés a közvetlen, átszállásmen-

tes utazás menetidő megtakarításával 

és akadálymentes kényelmével környe-

zetbarát, biztonságos, így a közúti közle-

kedéssel szemben versenyképes megol-

dást nyújt. 

A tram-train a két város belvárosában 

több ponton is meg fog állni, így ház-

tól házig tartó közvetlen összeköttetést 

nyújt majd az utasok többsége számára.

A szolgáltatás megvalósítására 8+4 db új 

jármű kerül beszerzésre a MÁV-Start Zrt. 

lebonyolításában. A jármű a svájci Stadler 

csoport CityLink fantázianevű dízel-villa-

mos vasút-villamos járműve lesz. A jármű-

vek 92 ülőhelyes és 216 fő szállítására al-

kalmas, energiatakarékos, dízel-villamos 

hibrid hajtású, alacsonypadlós, kerékpá-

rok és kerekesszékek kényelmes szállítá-

sára is alkalmasak lesznek. A szerelvények 

tervezetten csúcsidőben 20 percenként, 

csúcsidőn kívül 30 percenként, késő este 

60 percenként közlekednek majd. Emel-

lett a tervek szerint megmarad a Szeged 

személypu.–Békéscsaba közötti személy-

vonati közlekedés is, 60 perces ütemes 

menetrenddel.

III. Kivitelezési feladatok
A NIF Zrt. feladataihoz a Békéscsaba, Hód-

mezővásárhely, Szeged és Szabadka tér-

sége elővárosi közlekedésének fejleszté-

se tárgyú támogatási szerződés bruttó 

45,442 Mrd Ft költségvetési támogatást 

biztosít az alábbi két projektelem eseté-

ben a kivitelezésre:

• Szeged–Hódmezővásárhely tram-train 

létesítése, közúti vasúti munkák terve-

zési és kivitelezési feladatai (1. ábra). 

• Szeged–Hódmezővásárhely vonalsza-

kasz nagyvasúti tervezési és kivitelezé-

si feladatai (2. ábra).

A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train 

rendszerhez szükséges járműtelep építése 

tárgyú IKOP támogatási szerződés bruttó 

4,481 Mrd Ft támogatást biztosít az alábbi 

projektelem esetén a kivitelezésre:

• Szeged rendező pályaudvaron jármű-

telepmunkák tervezési és kivitelezési 

feladatai. (3. ábra)

III./1. SZEGED–HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY TRAM-TRAIN LÉTESÍTÉSE, 
KÖZÚTI VASÚTI MUNKÁK TERVE-
ZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAI 
A 2016/S 251-462525 hivatkozási számon 

megjelent közbeszerzési felhívás eredmé-

nyes lezárását követően indulhatott meg a 

projekt, melynek főbb adatai a következők:

Kivitelező: STRam-TRain 2017 Konzorcium 

Konzorciumvezető: Strabag Vasútépítő Kft.

Konzorciumi tag: Belfry PE Kft.

Szerződés hatálybalépésének dátuma: 

2017. augusztus 23.

1. ábra: Hódmezővásárhely, átnézeti helyszínrajz

2. ábra: Szeged– 

Hódmezővásárhely tram-

train átnézeti helyszínrajza

5. kép 3. ábra: Járműtelep elhelyezkedése 

Szeged rendező pályaudvaron
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Eredeti véghatáridő 2019. április 30. volt. 

Jelenleg az 1. sz. szerződésmódosítás van 

hatályban. 

Szerződéses összeg (tartalék keret nél-

kül): bruttó 11,39 Mrd Ft.

A PROJEKTELEM MŰSZAKI TARTALMA

Hódmezővásárhely közúti vasúti 
munkák
Hódmezővásárhelyen 3,6 km hosszon 

egyvágányú városi villamosvonal épült, 

öt megállóhellyel és egy végállomás-

sal. A nyomvonal a Hódmezővásárhe-

lyi Népkert megállóhelynél ágazik ki a 

nagyvasútból, majd az Ady Endre utca–

Tóalj utca–Szőnyi utca–Andrássy utca–

Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon a Hód-

mezővásárhely állomás mellett létesülő 

végállomásig vezet. A projekt része a vil-

lamospálya, megállóhelyek, kapcsolódó 

útburkolat, parkolók, közúti csomópon-

tok kiépítése. Ezen a szakaszon kiépül  

a 600 V-DC felsővezeték-hálózat (teljes 

rendszer), beleértve az áramátalakítót is.

Szeged-Rókus közúti vasúti munkák
Szegeden villamosvonal épül a Szeged 

1-es villamosvonal Rókus megállóhely és 

a 135. számú vasútvonal között, az össze-

kötő vágányba beépülő A/2 számú kitérő 

végéig. Jelen projekt részét képezi a hu-

rok vágányképének átalakítása, továb-

bá ezen a szakaszon a 600 V-DC felsőve-

zeték-hálózat (teljes rendszer) kiépítése. 

Megvalósul továbbá a MÁV-állomáson és 

az SZKT hálózatán a vágányok és egyéb 

létesítmények elbontása, a MÁV XIX. vá-

gányának megépítése. A MÁV felvételi 

épületben új üzemi tereket alakítanak ki, 

és meglévőket építenek át. A fejlesztés-

hez egyéb járulékos munkák (peronépí-

tés, útátjárók, kerítések stb.) is kapcsolód-

nak. A projekt terjedelmét jól szemlélteti 

az 1. ábra, a végeredményt pedig az 1., 

2. és 3. kép.

Hódmezővásárhelyen a közműkiváltások 

nem a STRam-TRain 2017 Konzorcium fel-

adata volt, azokat a szolgáltatók saját ha-

táskörben végezték. 

Mivel számos érintett közműszolgálta-

tó (hírközlés, elektromos, víziközmű stb.) 

saját hatáskörben történő közműkiváltá-

sa/védelembe helyezése jelentősen el-

húzódott, az eredetileg tervezett új villa-

mos-infrastruktúra kivitelezési határidő 

jelentős hosszabbítása vált szükségessé. 

A hódmezővásárhelyi lakosok azonban 

2021. év elejére már csaknem a végleges 

állapottal találkozhattak. A korábbi for-

galomkorlátozások 2021. év elejére meg-

szűntek.

A STRam-TRain 2017 Konzorcium által 

végzett kivitelezési munkák befejezését 

követően kezdődhetett meg az elkészült 

pályaszakaszok és a hozzájuk kapcsolódó 

rendszerek teljes körű tesztelése, amely-

re a MÁV-Start Zrt. által beszerzett új 

tram-train járművek segítségével kerül-

het sor. A projekt befejezése: 2021 nyara. 

Összességében elmondható, hogy több 

mint száz év óta először létesült Magyar-

országon olyan városban új villamos-

vonal, ahol korábban nem létezett. Ez a 

szakmai kihívás – városi környezetben vil-

lamospálya és kapcsolódó létesítmények 

építése – minden szereplő számára óriási 

erőpróbát jelentett.

III./2. SZEGED–HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY VONALSZAKASZ NAGYVAS-
ÚTI TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI 
FELADATAI
A 2017/S 120-241945 hivatkozási számon 

megjelent közbeszerzési felhívás ered-

ményes lezárását követően indulhatott 

meg a projekt, melynek főbb adatai a kö-

vetkezők:

2. kép

3. kép
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Kivitelező: Swietelsky Vasúttechnika Kft. 

Szerződés hatálybalépésének dátuma: 

2017. december 14.

Eredeti szerződéses véghatáridő 2020. jú-

nius 30., azonban a 2. sz. szerződésmódo-

sítás alapján ez a dátum 2021. március 31-

re módosult.

Szerződéses összeg (tartalék keret nél-

kül): bruttó 32,608 Mrd Ft.

A PROJEKTELEM MŰSZAKI TARTALMA

A Szeged-Rókus elágazás és a Hódmező-

vásárhelyi Népkert megállóhelyek közötti 

22 vágánykilométeres szakasz – a megle-

vő nagyvasúti pálya 100 km/h-s pályase-

besség figyelembevételével – újult meg. 

A tervezett menetrend biztosíthatósága 

érdekében új második vágány építésé-

re is sor került Szeged-Rókus elágazás–

Baktó elágazás, valamint Sártó elága-

zás–Kopáncs állomások között, továbbá 

megtörtént az Algyői Tisza-híd részleges 

felújítása és megerősítése. 

A projekt kivitelezése kapcsán Algyő ál-

lomás környezetének korszerűsítése (új 

utasperon, P+R parkoló), valamint az al-

győi állomásépület részleges és a Hód-

mezővásárhelyi Népkert állomásépület 

teljes átépítése is megtörtént.

A fejlesztésnek köszönhetően 100 km/h 

sebességgel közlekedhetnek majd a vona-

tok a Szeged-Rókus–Hódmezővásárhelyi 

Népkert közötti vonalszakaszon. A bizto-

sítóberendezési rendszer rekonstrukciójá-

nak és a központi forgalomirányítás kiépí-

tésének köszönhetően a Szeged-Rókus 

elágazás és Hódmezővásárhelyi Népkert 

közötti szakaszon tovább javul a forga-

lombiztonság.

A projekt terjedelmét jól szemlélteti a 2. áb-

ra, a végeredményt pedig a 4. és 5. kép.

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló 

Szeged–Hódmezővásárhely vonalsza-

kasz nagyvasúti tervezési és kivitelezési 

munkái tárgyú projektelem a befejező 

fázisba lépett. A tram-train üzem be-

indulása még várat magára, azonban 

2021. február 22-én befejeződött a 2018 

óta Hódmezővásárhelyi Népkert–Sze-

ged-Rókus között érvényben lévő vá-

gányzár, így az utazóközönség újra 

igénybe veheti a menetrend szerinti vas-

úti közlekedést. A kivitelezési munkák 

befejezését követően kezdődhetett meg 

az elkészült pályaszakaszok és a hozzá-

juk kapcsolódó rendszerek teljes körű 

tesztelése, amelyre a MÁV-Start Zrt. által 

beszerzett új tram-train járművek segít-

ségével kerülhet sor. 

A beruházás a NIF Zrt. beruházásában, ha-

zai forrás felhasználásával valósult meg. 

4. kép

5. kép

TRAM-TRAIN PROJEKT
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III./3. SZEGED RENDEZŐ PÁLYAUD-
VARON JÁRMŰTELEPMUNKÁK TER-
VEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAI
A 2018/S 179-404531 hivatkozási számon 

megjelent közbeszerzési felhívás ered-

ményes lezárását követően indulhatott 

meg a projekt, melynek főbb adatai a kö-

vetkezők:

Kivitelező: Homlok Zrt. 

Szerződés hatálybalépésének dátuma: 

2020. február 4.

Eredeti véghatáridő 2022. február 4.

Szerződéses összeg (tartalék keret nél-

kül): bruttó 4,153 Mrd Ft.

A PROJEKTELEM MŰSZAKI TARTALMA

Szeged rendező pályaudvaron komplex, 

valamennyi infrastrukturális szakágat 

magába foglaló karbantartó bázis (jár-

műtelep) kiépítése.

Az üzemeltetői elvárás alapján tram-train 

szerelvények, új és meglévő vasúti sze-

mélykocsik karbantartó bázisának kiala-

kítása MÁV-Start Zrt. JBI (Szeged rendező 

pályaudvar) telephelyén, a mozdonyszín 

és a tárolóvágányok közötti területen, 

így a teljes járműkarbantartási tevékeny-

séget azonos helyen lehet végezni. A fej-

lesztésnek köszönhetően egy helyről tör-

ténik majd az irányítás és anyagellátás, 

valamint növekszik a mozdonyműhely 

meglévő segédműhelyeinek kapacitáski-

használása. Mindezek mellett a megfelelő 

hosszúságú vágányok és segédműhelyek, 

a tram-train szerelvények, motorvonatok 

és a kocsik egyidejű vizsgálatára alkalmas, 

többszintű álláshelyek, a javításhoz, kar-

bantartáshoz korszerű szerszámok, be-

rendezések, diagnosztikai eszközök bizto-

sítása, a létesítmények jó megközelítését, 

megkerülését biztosító vágányok és kité-

rőkapcsolatok, az egymást nem keresz-

tező technológiai sorrendhez szükséges  

telepelrendezés, valamint a jelenleg helyi-

leg széttagoltan végzett előkészítési folya-

matok koncentrálása is megvalósul.

A projektelem elhelyezkedését Szeged ren-

dező pályaudvaron jól szemlélteti a 3. ábra.

A járműtelep megvalósításához szükséges 

engedélyek rendelkezésre állnak. A kivite-

lezés már javában zajlik és ütemterv sze-

rint halad. (6. és 7. kép)

A beruházás a NIF Zrt. beruházásában, 

európai uniós forrás felhasználásával va-

lósul meg. 

Összegzés
A Szeged és Hódmezővásárhely között 

létesülő tram-train rendszer megvalósítá-

sa a mai magyar vasútépítés egyik legin-

novatívabb beruházása, mely a külföldön 

már hosszú évtizedek óta nagy sikernek 

örvendő közlekedési megoldás honosítá-

sát tűzte ki fő céljaként. 

A projekt eredményeként a Szeged–

Hódmezővásárhely térség vasúti sze-

mélyszállítása az egyéni közlekedésnél 

is kedvezőbb alternatívát biztosít majd 

az erre közlekedők számára, ezzel is elő-

segítve a Modal Split fenntarthatósági 

szempontokat figyelembe vevő pozitív 

elmozdítását.

Mindezek mellett a pozitív üzemeltetési, 

illetve utasforgalmi tapasztalatok esetle-

gesen további hazai tram-train rendsze-

rek létesítését is indukálhatják.

Forrás: NIF Zrt.

6. kép

7. kép
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is magába foglalta a kivitelezés. Feladat 

volt még egy OVSZ I. hatálya alá tartozó 

országos közforgalmú rakodó csonkavá-

gány építése is. A mun ka végzés 2018. év 

nyarán indult, s őszre nagyrészt el is ké-

szültek a Szegeden végzendő feladatok.

Hódmezővásárhelyen az OVSZ II. hatálya 

alá tartozó városi vasúti infrastruktúrát 

kellett kiépíteni mintegy 3850 vm hosz-

szban, 600 V egyenáramú felsővezeték 

és földkábel, áram-visszavezető rend-

szer, valamint az energiaellátást biztosító 

áram át alakító gépházi épület és berende-

zéseivel együtt. Feladat volt még a város 

területén a kiépülő vágányok teljes hosz-

sza mellett a kapcsolódó út, kerékpárút, 

járdák, térkő burkolatok kialakítása, terü-

letrendezés és növénytelepítés.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 

a megrendelő NIF Zrt. megbízásából a ki-

építendő vasúti nyomvonalat keresztező 

vagy védőtávolságon belül megközelí-

tő, mintegy 210 db közmű kiváltását, vé-

A vállalkozási szerződés keretében két 

kivitelezési helyszínen, Hódmezővásár-

helyen és Szegeden, igen összetett fela-

datot kellett megvalósítani a tram-train 

rendszerhez szükséges tervezés és kivite-

lezés során. A munkák megvalósítása ér-

dekében folyamatosan egyeztetni kellett 

az érintettekkel, többek között a Szegedi 

Közlekedési Társasággal (SZKT), Szeged 

városával, a MÁV Zrt.-vel, valamint Hód-

mezővásárhely várossal.

A NIF Zrt. biztosította a releváns építési 

engedélyeket. A STRam-TRain 2017 Kon-

zorcium feladata volt a megrendelő NIF 

Zrt. által biztosított engedélyezési tervek 

kiviteliterv-szintű tovább tervezése is, 

mely főként a biztosítóberendezési mun-

kák egyedisége okán jelentett komoly ki-

hívást, ugyanis a tram-train jármű a váro-

si szakaszokon villamosként, a nyíltvonali 

szakaszon (Szeged–Hódmezővásárhely 

között) nagyvasúti járműként funkcionál.

Szeged-Rókus állomáson az OVSZ II. hatá-

lya alá tartozó országos közforgalmú 135 

sz. vasútvonalat és Szeged 1. sz. villamos 

vonalát összekötő (XX. vg.) vágányt, vala-

mint a villamos-hurokvégállomás átalakí-

tását és a kapcsolódó útépítési feladatokat 

A Strabag Vasútépítő Kft.–Belfry PE Kft. alkotta STRam-TRain 
2017 Konzorcium 2017 júliusában nyerte el a NIF Zrt. által nyílt 
közbeszerzési eljárásban kiírt Vállalkozási szerződés keretében a 
Szeged–Hódmezővásárhely tram-train létesítése, közúti vasúti 
munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása projektet. 
A nyertes ajánlattevő kihirdetése 2017. július 5-én történt meg, 
a vállalkozási szerződés 2017. augusztus 24-én lépett hatályba.

Szeged–Hódmezővásárhely tram-train létesítése, közúti vasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatai

Különleges megoldások
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delembe helyezését a közműszolgálta-

tók saját hatáskörben végezték el. Ideális 

esetben ezen közműkiváltási munkáknak 

a vállalkozási szerződés hatálybalépése-

kor már teljes egészében el kellett volna 

készülniük, azonban a közműkiváltások 

elhúzódása nagyban késleltette a kiviteli 

tervek elkészítését és a kivitelezés előre-

haladását. Ennek okán nehézséget oko-

zott a még 2018. év végéig zajló közmű-

kiváltásokhoz kapcsolódó útlezárások 

összehangolása a tram-train infrastruktú-

ra-kialakításának építési ütemeivel.

A vállalkozónak a munkavégzéshez szük-

séges organizációt és a kapcsolódó forga-

lomtechnikai terveket hét területre tagol-

tan kellett elkészítenie s összehangolnia 

a kivitelezési ütemekkel: Népkert állomás, 

Ady Endre utca, Tóalj-Szőnyi utca, belső 

Andrássy utca, külső Andrássy utca, Baj-

csy-Zsilinszky utca és Nagyállomás. 

A villamos infrastruktúra és egyéb léte-

sítmények kivitelezése követte a közmű-

kiváltásokat, de már 2017. év végén lát-

szódott, hogy a vállalkozási szerződés 

véghatárideje nem tartható, így annak 

módosítása válik szükségessé.

A tényleges kivitelezési munkálatok 2018. 

év elején kezdődtek el a vasúti nyomvo-

nalba eső fák kivágásával s tavasszal az 

Ady Endre és Bajcsy-Zsilinszky utcákon a 

600 V földkábel fektetésével. A városi inf-

rastruktúraelemek mindkét kivitelezési te-

rületen, Hódmezővásárhelyen és Szege-

den, végül 2021. év elejére készülhettek el.

A projekt egyediségéből, újdonságából 

adódóan a projekt megvalósítása során 

meghatározó ponttá vált a városi szakaszo-

kon a cseh Elektroline által fejlesztett és ki-

épült egyvágányú ellenmenet-kizáró jelző- 

és biztosítóberendezés (VETRA) integrálása 

a nagyvasúti D55 biztosítóberendezéshez. 

A megfelelő, biztonságos működés érde-

kében elvégzendő tesztek igen sokrétűek, 

komplexek. Vizsgálni szükséges a telepített 

pálya menti egységek, a tram-train jármű 

fedélzeti kommunikációjának kapcsola-

tát, a városi vasúti oldalról a D55 nagyvas-

úti oldali kitekintő kapcsolatokat és a Sze-

gedi Üzemirányító Központban telepített 

KÖFI-KÖFE berendezést is, így ezen igen 

összetett rendszerek integrációja okozta a 

legnagyobb kihívást a projekt kivitelezésé-

ben és előrehaladásában.

A Hódmezővásárhelyen megvaló-
sított műszaki tartalom
A Hódmezővásárhelyen kiépített vá-

gányrendszer alapjában egyvágányú, 

két kétvágányos forgalmi kitérővel, ke-

resztező megállóhellyel Népkert állo-

máson, a Kossuth téren és egy kétvágá-

nyos végállomással Hódmezővásárhely 

Nagyállomáson. A városban hat megál-

lóhely épült ki az utascserék lebonyo-

lításához peronokkal, esőbeállókkal és 

esztétikus peron- és utcabútorzattal, ke-

rékpártárolók építése mellett (1. kép).

A vágányrendszereket tekintve Hód-

mezővásárhelyi Népkerten a 135. sz. 

országos közforgalmú vasútvonalhoz 

csatlakozó összekötő vágány 110 mé-

ter zúzottköves vignol sínes vágánya 

kivételével bebetonozott, bazaltbeton 

burkolatú Ph sínes RAFS felépítmények 

épültek ki. A beépített RAFS felépítmé-

nyek típusai:

- Sedra SDS gumielemekkel ágyazott, 

nyomtávtartókkal és korlátozott szorí-

tóhatású Gantrex 41/075AF leszorító ele-

mekkel szerelt, Gantrex 035 habarccsal 

aláöntött vágány és kitérők (1. ábra).

Bucsi Krisztián
projektvezető

Strabag Vasútépítő Kft.

krisztian.bucsi@strabag.com

1. ábra

1. kép

Fotók: Strabag Vasútépítő Kft.
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- A nagyterhelésű útátjárókban Sika Icosit 

KC rendszerű kiöntött síncsatornás vá-

gány épült Icosit KC 340/45 kiöntőanyag 

alkalmazásával összesen 301 vm hossz-

ban (2. ábra).

Egyéb beépített felépítményi szerkezetek:

- 5 csoport Vamav Ph 100/100e rendsze-

rű vályússínes kitérő,

- 2 db Villamos-1 típusú fékező hatású 

ütközőbak.

A folyópálya túlnyomórészt R220G1 mi-

nőségű 59R2 sínekkel épült ki, az R<40 m 

sugarú ívekben R220G1 minőségű 67R1 

sínek épültek meg. Az R<100 m suga-

rú ívekben a sínszálakra gyári kopás- és 

csikorgásgátló felhegesztés került, ilyen 

technológiával Magyarországon egyedül 

a budapesti Kossuth téren épült ki villa-

mosvágány eddig. A megvalósításhoz a 

síneket el kellett szállítani a németországi 

Essenbe, ahol gyári körülmények között a 

sínszálak az adott beépítendő ívekre le-

hajlításra kerültek, s a kopás- és csikorgás-

gátló felhegesztés ezután került a sínek 

vezető- és futófelületére (2. kép).

Beépítésre került hét db MetalLUBE sín-

kenő berendezés is, így elmondható, 

hogy a sín és járműkerék gördülőkapcso-

latából eredő csikorgások kialakulásának 

csökkentésére nagy figyelem lett fordítva 

a projekt megvalósítása során.

A megvalósult műszaki tartalmat és a be-

épített főbb anyagmennyiségeket a táb-

lázat tartalmazza.

További érdekességek és kihívá-
sok még a kivitelezésről
FELSŐVEZETÉK

2018. év közepén a jármű gyártójától 

(Stadler Rail Valencia S.A) megkapott 

tram-train jármű áramfelvételének ada-

tai alapján a felsővezetéki rendszert az 

engedélyes tervekben lévő műszaki tar-

talomhoz képest át kellett tervezni, mivel 

az eredetileg tervezett műszaki tartalom 

biztonsággal nem lett volna üzemeltet-

hető. Ennek okán plusz 600 V-os táppon-

tot kellett kiépíteni, és az eredeti tervek-

ben lévő réz (Cu-EPT AC 100) felsővezeték 

helyett magasabb kopásállóságú, ezüst-

ötvözetű (CUag-AC 100) vezetéket kellett 

kiépítenie a vállalkozónak.

KÖZMŰ VÉDELEMBE HELYEZÉSE

A Hódmezővásárhely Nagyállomás meg-

állóhely területén a megépítendő vá-

gányhálózatot keresztező és párhuzamo-

san a vágány terhelési zónájában haladó 

(a település jelentős csapadékvíz-elveze-

tésére szolgáló) Kakasszéki-csatorna vé-

delembe helyezése is végül a STRam-TRa-

in 2017 Konzorcium feladata volt. A több 

mint százéves, téglafalazatú, békaszáj 

szelvényű csatorna konkrét állapotáról a 

közműszolgáltatóknak információi nem 

voltak, így a csatorna állapotfelmérése 

is komoly kihívást jelentett. A szükséges 

beavatkozások meghatározása is búvár 

segítségével volt tervezhető. Megköze-

líthetősége, vizsgálhatósága korlátozott 

volt, de végül a belső megerősítése spe-

ciális búvártechnológiával készülhetett 

el. Nagy kihívást jelentett a néhol csak 80 

cm belmagasságú, vízzel részben telt csa-

torna belső falazatának újrafugázása és 

megerősítése, illetve a munkákat tovább 

nehezítette a téli időszak is. Ezen okból 

2. kép

3. kép

2. ábra
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Hódmezővásárhely tram-train 

projekt keretében beépült főbb 

anyagmennyiségek 

Ckt-4 m3 9 660

Betonok m3 3 720

Ebből Cp4 bazaltbeton m3 2 020

Aszfaltok t 14 960

Térburkolat m2 13 000

Ebből taktilis m2 200

Vasúti sín sm 7 700

Ebből csikorgás- és sm 660

kopásgátló felülettel

600 V földkábel km 17

Felsővezeték-tartó db 176

oszlop

Felsővezeték m 4 295

Közvilágítási oszlop db 57

Közvilágítási lámpatest db 360

Növénytelepítés    

Fapótlás db 477

Cserje db 12 957

Évelő db 13 359

Füvesítés m2 20 000

Szeged–Hódmezővásárhely 

tram-train városi vasút keretében 

elkészült főbb létesítmények

Vágányépítés vm 5 650 

Kitérő csop. 8 

Megállóhely, peron és  db  8 

berendezései

Útépítés m 3 739 

Kerékpárút-építés m 1 689 

Járdaépítés m 3 436 

Parkolóépítés (P+R) db  94 

Zárt kerékpártároló (B+R) db  387 

Kerékpártámasz db  486 

Közlekedési lámpás db  3 

csomópont kialakítása

Sínkenő berendezés db  9 

a csatorna vasúti pálya terhelési zónájá-

ba eső részén – a rezgések csillapítása ér-

dekében – a vágányok gumipaplan ágya-

zással, szélesebb és vastagabb vasbeton 

alaplemezzel készültek el (3-4. kép).

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁS CSOMÓPONT KI-

ALAKÍTÁSA

Hódmezővásárhelyen három db köz-

úti lámpás csomópontban létesült a 

tram-train járművek részére előnyben ré-

szesítés a közúti forgalommal szemben. 

A népkerti szakaszon nagy kihívást je-

lentett az új lámpás csomópont kialakí-

tása. Itt az országban egyedülálló módon 

épült ki olyan közlekedési lámpás csomó-

pont, amelyben országos közforgalmú 

vasútvonalat fedező (és vele függésben 

lévő) fény- és félsorompó, illetve városi 

vasúti vágányt is keresztező utakat kell 

egyszerre közúti lámparendszerrel szabá-

lyozni (5. kép).

SZEGED-RÓKUS SZATYMAZI ÚTI ÁTJÁRÓ

Kuriózumként említhető a Szatymazi úti 

átjáróban épült közúti fedezőjelzővel fe-

dezett átjáró létesítése, amely a párhuza-

mosan egymás mellett létesült, az OVSZ I. 

hatálya alá tartozó XIX. vágányt (országos 

közforgalmú vasút rakodóvágánya) és az 

OVSZ II. hatálya alá tartozó tram-train ösz-

szekötő vágányt (közúti vasút) keresztezi. 

A furcsaságát az adta, hogy ugyanazon 

útátvezetés szempontjából a XIX. vágány 

tekintetében vasúti átjáróként funkcio-

nál, míg az összekötő vágánynál az OVSZ 

II. hatálya alá eső szabályozás szerint nem 

tartozik a vasúti átjáró fogalomkörébe, vi-

szont a biztosítás módját tekintve mind-

két vágányt közúti fedezőjelző fedezi.

 Bucsi Krisztián

4. kép

5. kép
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A nagyvasúti pályakorszerűsítés 2018 ta-

vaszán vette kezdetét. Mind az al-, mind 

a felépítmény vonatkozásában komoly 

feladat előtt állt a kivitelező cég. A ja-

vításra szoruló pályahibák egy része az 

érintett vasútvonal földrajzi helyzetére 

volt visszavezethető. Fontos megemlí-

teni ugyanis, hogy a Tisza mentén talál-

ható területek, így az érintett szakasz is 

másodrendű árvízvédelmi töltésen talál-

ható. A folyó közelsége jelentős hatással 

van a talaj nedvességtartalmára. Az in-

tenzíven változó talajvízszint miatt a vas-

úti pálya melletti töltésrézsűben található 

agyagmag térfogati változásai kihatnak a 

pályaszerkezet geometriájára. A kivitele-

zési munkák során Sártón és Baktó-Sze-

ged-Rókus között töltésszélesítést kellett 

végrehajtani. A rézsűfelületek védelmé-

nek érdekében a felújítás során geocella 

és fűtex került beépítésre. 

A nagyvasúti pályaszakaszt érintő vágány-

felújítás során a bontást és az építést a 

Swie telsky Vasúttechnika Kft. nagygépes 

technológiával hajtotta végre, a cég SUZ-

350 és SMD-80 átépítő gépláncainak se-

gítségével. Az alépítmény javítása cemen-

tes és/vagy meszes stabilizációval történt a 

felső talajréteg visszamarásával. Az elbon-

tott ágyazati anyag – törés után – a kiegé-

szítő réteg keverékébe került be. A kivitele-

zési munkák során az érintett nagyvasúti 

pályaszakaszon az egyszerű geometriájú 

kitérőkön túl új, B60 átszelési, 800-as és 

1800-as nagy sugarú érintőköríves kitérők 

is beépítésre kerültek, javarészt vasúti (Ki-

row) és közúti daru segítségével.

A pályamodernizációs munkák során az 

új sínek mellett használt sínek is beépítés-

re kerültek. Utóbbiakhoz a MÁV Zrt. által 

biztosított és a MÁV KFV Kft. által minősí-

tett, illetve részben a kivitelező cég által 

felújított, részben pedig a MÁV-Sín Hosz-

szúsíngyártó és Ellátó Kft. által felújított 

sínanyag szolgáltatta az alapot. A felújí-

tott használt sínek beépítését követően 

a kivitelező cég sínfelület-korrekciót haj-

tott végre SPENO nagygépes sínköszörü-

lés formájában, majd SDS mérővonati és 

többszöri kézi örvényáramos és ultrahan-

gos visszaellenőrzéssel kerültek az érin-

tett sínek a végleges állapotukba.

A felújított nagyvasúti pálya – a meg-

rendelői elvárásnak megfelelően – a be-

ruházást követően immáron alkalmassá 

vált a 100 km/órás pályasebességre és a 

225 KN-os tengelyterhelésre, a sínrend-

szer pedig MÁV 48-ról UIC 54 sínrend-

szerre változott.  

Már a bevezetőben is említésre került, 

hogy a beruházás során a Swietelsky Vas-

úttechnika Kft.-nek a pályamodernizáci-

ós feladatokon túl magasépítési munkái 

is voltak. Ennek keretében a Hódmező-

vásárhelyi Népkert állomáson és Algyőn 

új utasfogadó platformok létesültek pe-

rontetővel és utastájékoztatással együtt. 

Magyarország első vasút-villamos-vonala mintegy 22 kilomé-
teres nagyvasúti pályaszakaszt foglal magába Szeged és Hód-
mezővásárhely között. Az érintett vonalszakasz felújítását a 
Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezte. A nagyvasúti pá lya mo-
der ni zá ci ón túl a kivitelezési munkák részét képezte többek 
között az Algyői vasúti Tisza-híd részleges megerősítése és 
felújítása, a vasúti pályához kapcsolódó szolgálati helyeken 
az üzemi épületrészek átépítése, valamint a biztosítóberende-
zések kiépítése is.

A tram-train-beruházás nagyvasúti munkáinak legfontosabb ismérvei

Kommunikáció a városi 
és a nagyvasút között

 Fotók: Dernovics Tamás



232021/1www.innorail.hu

TRAM-TRAIN PROJEKT

Algyőn megújult a forgalmi iroda, P+R és 

B+R parkoló létesült. A már említett Hód-

mezővásárhelyi Népkert állomás felvé-

teli épülete műemléki védettségű, 1939 

decemberében adták át, majd 2013-ban 

felújították. A homlokzat megóvása érde-

kében a klímarendszer – a hűtéshez szük-

séges gépészettel együtt – a padlástér-

ben került elhelyezésre. Az épület üresen 

álló vendéglátórésze és a hozzá tartozó 

pince szintén átalakításra került. 

Ahogyan a bevezetőben már szerepelt, a 

projekt keretén belül sor került a kapcso-

lódó biztosítóberendezési rendszer kiépí-

tésére is. A pályaszakaszhoz kapcsolódó 

valamennyi szolgálati helyen biztosító-

berendezési, távközlési és szünetmentes 

áramellátásra alkalmas helyiségek léte-

sültek, különböző nagyságrendű fogadó-

aknákkal együtt. A teljes vonalon új ten-

gelyszámlálós foglaltság érzékelésű D55 

állomási biztosítóberendezések, valamint 

szintén tengelyszámlálós vonali térköz 

biztosítóberendezések és automata so-

rompóberendezések épültek a Központi 

Forgalomirányítás (KÖFI) megvalósításá-

val együtt. Szükségessé vált továbbá új 

alapáramkörök tervezése és létesítése is. 

Minden állomáson és elágazáson a bizto-

sító- és távközlő berendezések új, szünet-

mentes áramellátással lettek kialakítva.  

A teljes szakaszon kábelalépítmény léte-

sült a vonali, optikai és helyi kábelek részé-

re, továbbá új Integrált Vasúti Távközlési és 

Utastájékoztató rendszer (IRCS, PIS), vala-

mint komplex vagyonvédelmi, tűzjelző és 

beléptetőrendszer is létesült technológi-

ai és vagyonvédelmi kamerákkal együtt. 

Szeged KÖFI központban bővítéseket kel-

lett végrehajtani a nagyobb kapacitások 

kiszolgálása érdekében, új munkaállomá-

sok kialakítása és szoftverfejlesztés történt 

a megépített biztosítóberendezési álla-

potnak megfelelően.

A fejlesztésnek része volt a városi és nagy-

vasúti rendszer közötti kommunikációs fel-

tételek megteremtése is. A közúti vasúti és 

a nagyvasúti szakaszon, valamint a tram- 

train járműveken egységesen a cseh Elekt-

roline cég VETRA elnevezésű berendezése 

került beépítésre. Ez a berendezés szolgál-

tat információkat mind a forgalom lebonyo-

lításával, mind az utastájékoztatással, mind 

pedig a járműfunkciókkal kapcsolatosan.  

A kivitelezési folyamat keretében meg kel-

lett valósítani, hogy a közúti vasúti villamos 

és a nagyvasút vonatkozásában biztosított 

legyen a tram-train jármű funkcióváltá-

sa villamosról vonatra, illetve vonatról vil-

lamosra, valamint azt is, hogy a járműre a 

folyamatos pályasebességet biztosító jel is 

továbbításra kerüljön. A tram-train-üzem 

bonyolítását a MÁV Zrt. és a MÁV-Start Zrt. 

végzi, míg a városi szakasz KÖFI- rendszer-

be integrálását a Swietelsky Vasúttechnika 

Kft. és alvállalkozói valósították meg.

Végül pedig néhány szó az Algyői vasúti 

Tisza-híd felújításáról. Az átkelő a XIX. szá-

zad végén épült, majd a századforduló 

elején átépítették, a két világháború kö-

zött megnyitották a közúti forgalom szá-

mára is. Amíg az önálló közúti híd nem 

került megépítésre, addig ez az átkelő kö-

zös vasúti-közúti hídként is funkcionált.  

A II. világháború támadásaiban megsérült 

szerkezetet bár újjáépítették, de az elmúlt 

évtizedekben ismét komoly állagromlás 

jellemezte az átkelőt. A tram-train vasút-

fejlesztési beruházás keretében megvaló-

sult munkák célja az volt, hogy a kialakult 

és csak részben orvosolt szerkezeti hibá-

kat megszüntesse, és a mai kor kihívása-

inak megfelelő hídszerkezetet alakítson 

ki. A fejlesztés eredményeként a három 

hídszerkezetből álló vasúti hídon bizto-

sítottá vált a 100 km/h sebességű áthala-

dás. Megtörtént a meder- és ártéri hidak 

tartószerkezeti elemeinek felújítása és 

megerősítése, emellett pedig a híd saru-

elrendezése is átalakításra került. Az árté-

ri hidak pályalemezein cinkszórás, vala-

mint B5 típusú elasztikus, UV- és kopásálló 

korrózióvédelmi bevonat készült, illetve 

a mederhídhoz hasonlóan a rezgések to-

vábbterjedésének csökkentésére alkalmas 

Edilon-rendszer is kialakításra került itt.
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Tócóvölgy
A NIF Zrt. megbízásából a V-Híd Zrt. 

nyerte el a Debrecen–Füzesabony vas-

útvonal korszerűsítésének I. ütemét. Fel-

adata a 108. sz. vasútvonal Debrecen 

állomás (bez.)–Macs állomás (bez.) vasút-

vonal-szakaszának átépítése az átmenő 

fővágányokon és a csatlakozó nyíltvona-

lakon az alábbi műszaki tartalommal:

1. Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km 

hosszban) és szükséges korrekció épí-

tése (~3,6 km hosszban),

2. Debrecen állomás és Tócóvölgy állo-

más között kétvágányú pálya építése,

3. Az állomásokon központi állítású, biz-

tosítóberendezésbe kötött, váltófűtés-

sel ellátott kitérők beépítése,

4. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az 

állomásokon és a létesülő megállóhe-

lyeken,

5. Felsővezetéki rendszer átalakítása Deb-

recen állomáson,

6. Új állomási és vonali biztosítóberende-

zések építése,

7. Debrecenben a jelenlegi D70 biztosító-

berendezés átalakítása és kiegészítése,

8. Központi forgalomirányító rendszer ki-

alakítása a vonalszakaszon és központi 

forgalomirányítási központ létesítése 

Macs Ipari Park állomáson,

9. Új kábelalépítmény és kábelhálózat ki-

építése az állomásokon és a vonalon,

10. Integrált vasúti távközlő rendszer ki-

építése,

11. Zajvédő fal építése, aszfaltburkolatú 

út, kerékpárút és járda építése, bur-

kolt vágányok és rakterületek építése 

a csatlakozó útszakaszokkal,

12. Debrecen állomáson az üzemi épü-

let átalakítása, Tócóvölgy állomáson 

a jelenlegi felvételi épület átalakítá-

sa, Macs Ipari Park állomáson új üzemi 

épület építése, Macs állomáson a je-

lenlegi felvételi épület helyén új felvé-

teli épület építése. A megállóhelyeken 

esőbeállók telepítése. 

A Prolan Zrt. tevékenységi körébe a fenti 

8. feladat, azaz a KÖFI létesítése tartozik; 

ebből a szempontból a projekt szervezeti 

felépítése az ábrán látható.

  

Az I. ütem végleges állapotának elérése 

több fázison keresztül történik. Jelen ál-

lapotban a 4/A fázist mutatjuk be, ahol 

Tócóvölgy állomáson az ElpultD55 típu-

sú elektronikus távvezérlő berendezés-

sel történik az újonnan épült D55 típu-

sú jelfogófüggéses biztosítóberendezés  

(1. kép) kezelése. A Prolan Irányítástech-

nikai Zrt. ElpultD55 rendszere a MÁV Zrt. 

Debreceni Pályavasúti Területi Igazgató-

ságának területén korábban nem épült, 

így azzal, hogy cégünk a Termini-Rail Építő 

és Szolgáltató Kft. alvállalkozójaként az 

említett projekt keretén belül részt vesz, 

a magyarországi területi vasúti igazgató-

ságok közül utolsóként itt is megjelent 

az ElpultD55 kezelőfelülettel vezérelt 

biztosítóberendezés. 

Tócóvölgy állomás Elpult rendszerét az 

új, ún. AK-20-as alapkapcsolás alapján 

terveztük. Az állomás méretéből adódó-

A Pusztaszabolcs–Dombóvár és a Rákos–Újszász KÖFI-k 2019-
ben, illetve 2020-ban történt üzembe helyezése után 2021 
elején is létesült a MÁV hálózatán új Elpult-alapú KÖFI rend-
szer. A Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítéséhez, 
illetve a Debreceni Ipari Park (BMW-gyár) építéséhez kapcso-
lódóan elsőként Tócóvölgy állomáson helyezett üzembe  
a Prolan Elpultot. A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train – a 
szegedi KÖFI-be integrált – Elpult rendszere is 2021 februárjá-
ban kezdte meg forgalomszabályozó próbaüzemét.

KÖFI központok Tócóvölgy állomáson és Szegeden 

Új Elpult-rendszerek

1. kép
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Kovács Péter
vezető rendszermérnök

Prolan Zrt.

kovacs.peter@prolan.hu

an – és azért, hogy ne legyen szükség 

három szekrény elhelyezésére – nem ha-

gyományos Elpult szekrények kerültek a 

helyszínre (2. kép); Tócóvölgyön a máso-

dik szekrényben is vannak vezérlések, il-

letve visszajelentések is. Ez nehezítette 

a laborkörülmények között történő vizs-

gálatot, hiszen a tócóvölgyi Elpult szek-

rények helyszínre kerülésétől – a speciá-

lis szekrénykialakításból adódóan – csak 

szimulátorral lehetett elvégezni az újabb 

alkalmazások teljes körű tesztelését, 

megfelelő tesztszekrény jelenleg nem áll 

rendelkezésre. 

A projekt újabb kihívása az alkalmazás el-

készítése, mivel a korral haladva a Prolan 

Zrt. először itt alkalmazott Red Hat Enter-

prise Linux 8.2 operációs rendszert, így a 

megváltozott körülmények miatt szüksé-

gessé vált a háttérben futó jó néhány mo-

dul frissítése, illetve módosítása. További 

kihívás volt, hogy az alkalmazás és az El-

pultD55 szekrény adatbázisfájljai már a 

Proris-H biztosítóberendezéshez készülő 

– és hosszú távon az ElpultD55 szekrények 

tooljaival egyesítendő – ProrisCAD prog-

rammal készültek.

Miután az alkalmazás sikeresen elkészült és 

le lett tesztelve, időszerűvé vált a jövőbe-

ni felhasználóik általi kipróbálása is. Ehhez 

Tócóvölgy állomás állomásfőnöki irodájá-

nak tárgyaló részében került kialakításra 

egy szimulált munkahely (3. kép), amely-

hez a biztosítóberendezés szimulátorát a 

Tran-sys Kft. biztosította. A szimulált mun-

kahelyet öt forgalmi szolgálattevő és az ál-

lomásfőnök vette használatba, akik az okta-

tást és a gyakorlást követően sikeres vizsgát 

tettek. Ez azért is volt rendkívül fontos, mi-

vel korábban itt nem D55 típusú beren-

dezés volt (4. kép), illetve az újonnan épült 

D55-nek sincs hagyományos kezelőpultja, 

így minden elvégzendő kezelés csak az El-

pultD55 rendszeren keresztül lehetséges.

Ezzel párhuzamosan a forgalmi irodában 

kialakításra került a kezelői munkahely (5. 

kép), amely egy számítógépből és a hozzá 

tartozó monitorból, billentyűzetből, egér-

ből és hangszóróból állt. A megbízható mű-

ködés érdekében folyamatos rendelkezésre 

állással működik a mindenkori elsődleges 

géppel párhuzamosan egy melegtartalék 

gép a hozzá tartozó tartalék eszközökkel. 

Ugyanígy a gépek és az ElpultD55 szekrény 

között is megtalálható az elsődleges háló-

zat mellett a tartalék hálózat.

Tócóvölgyön a biztosítóberendezés elké-

szültével, a kezelőszemélyzet felkészült-

ségével és a forgalmi irodában kialakított 

munkahely segítségével 2021 februárjá-

ban megkezdődhetett a rendszer sötét-

üzeme. A sikeres sötétüzemet követően 

megindulhatott a forgalomszabályozó 

próbaüzem, ahol jelenleg csak a 109-es 

Báldi Barnabás 
rendszermérnök

Prolan Zrt.

baldi.barnabas@prolan.hu

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép
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(Debrecen–Tiszalök) vasútvonalon van 

vasúti közlekedés, a 108-as (Debrecen–

Füzesabony) vasútvonalon Tócóvölgy ál-

lomás után a vasúti pálya ki van zárva az 

átépítés miatt a közforgalomból.  

Az I. ütem végleges állapotában Macs Ipari 

Park állomáson létesülő új forgalomirányí-

tó központból történik majd a távvezérlés. 

Jelen állás szerint Macs Ipari Park állomá-

son D70 biztosítóberendezés létesül. Az 

új D70 KÖFE/KÖFI illesztés alapján készülő 

biztosítóberendezési tervek megalapoz-

nak egy olyan jövőbeli cikknek, amelyben 

esetlegesen az első Prolan Zrt. által fel-

ügyelt, a későbbiekben távvezérelt D70-es 

állomásról tudunk majd beszámolni.

Szeged–Hódmezővásárhely 
tram-train 
A NIF Zrt. által 2017-ben indított Vállalko-

zási szerződés a V135.03 Szeged–Hódmező-

vásárhely tram-train létesítésére: Szeged–

Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti 

tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredmé-

nyeként szerződést kötött a Swietelsky Vas-

úttechnika Kft.-vel. A tram-train beruházás 

alapvetően három építést (közúti vasúti 

szakasz, nagyvasúti szakasz, járműtelep) 

érintő alprojektre, illetve egy járműbeszer-

zést érintő alprojektre tagolódik. A Prolan 

Zrt. a nagyvasúti alprojekt kapcsán a Swie-

telsky Vasúttechnika által megbízott R-Kord 

Kft. alvállalkozójaként munkálkodik; felada-

tunk a 135. sz. vasútvonal biztosítóberen-

dezési távvezérlés ElpultD55 rendszer ki-

építése és integrálása külön munkaállomás 

létesítésével, valamint a Hódmezővásár-

helyen kiépített VETRA városi vasúti rend-

szer megjelenítése a már meglévő Szeged  

KÖFE-KÖFI Üzemirányító Központban. 

Munkánk volt még a városi vasúti rendszer 

600 V-os áramátalakító berendezés és fel-

sővezetéki energiaellátás távvezérlésének 

megvalósítása, valamint a villamos váltó-

fűtési rendszer teljes körű kiépítése a nagy-

vasúti szakasz hat szolgálati helyén.

A tram-train projekt fő célja, hogy a már 

meglévő, Szegedi Közlekedési Társaság 

által üzemeltetett villamosközlekedést a 

létesítendő hódmezővásárhelyi villamos-

közlekedéssel a nagyvasúti pályahálózat 

Szeged-Rókus–Hódmezővásárhelyi Nép-

kert vonalszakaszán kösse össze (6. kép).

A 135. sz. vasútvonal Szeged–Hódmezővá-

sárhely nagyvasúti szakasz érintett állomá-

sain (Szeged-Rókus elágazás, Baktó elága-

zás, Algyő állomás, Sártó elágazás, Kopáncs 

állomás és Hódmezővásárhelyi Népkert ál-

lomás) új D55 biztosítóberendezések épül-

tek hagyományos pult nélkül. Az Altpro 

BO23 tengelyszámlálós foglaltságérzéke-

lés bevezetése miatt változott a MÁV D55 

elvi alapkapcsolás, amely alapul szolgált a 

biztosítóberendezési kiviteli tervek elkészí-

téséhez, ezért a távvezérlő-illesztő és kie-

gészítő alapkapcsolást és az ElpultD55 adat-

bázis-kezelő rendszert is módosítanunk 

kellett. Létrehoztuk az AK20 alapkapcsolás-

nak megfelelő, új objektumokból és altípu-

sokból álló paraméterkészletet az adatbázi-

sok megtervezéséhez. Az új alapkapcsolás 

elfogadásának feltétele volt egy prototí-

pus állomásköz kiépítése két D55 állomás-

sal (Sártó elágazás és Kopáncs) térközzel és 

vonali sorompóval 2020 áprilisában, ahol a 

két állomást közvetlen kábelkapcsolaton 

keresztül helyből, az adatgyűjtő berende-

zéseken keresztül Elpult tesztberendezéssel 

távvezéreltük. A MÁV Zrt. TRI kollégái több 

6. kép

7. kép

8. kép
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hónapos vizsgálata után – projektspecifi-

kus jóváhagyással – a TEBI engedélyezte 

az új alapkapcsolást, így megindulhatott a 

többi állomás és vonali objektum (térköz, 

sorompó) kivitelezése is. A biztosítóberen-

dezési vizsgálatokat az állomásokra tele-

pített Elpult berendezéseken végezték; a 

vizsgálatok ideje alatt a szegedi KÖFE-KÖFI 

központban beüzemelésre kerültek a 135. 

sz. vasútvonal távvezérlő munkahelyei. Az 

ElpultD55 rendszerben jelentkező új paran-

csok és visszajelentések vizsgálatára a BME 

KJIT kockázatelemzést készített, és a Certu-

niv Kft. által kiállított alkalmassági tanúsít-

vány alapján 2021. február 21-én megkez-

dődött a forgalomszabályozó próbaüzem. 

Mivel a kockázatelemzés eredményei elő-

zetesnek tekinthetők, négy hónap eltel-

tével a próbaüzemi tapasztalatok alapján 

azt felül kell vizsgálni. A júliusban esedékes 

szoftverfrissítés alkalmával a tram-traint in-

tegráljuk a korábban már megvalósított 

szegedi KÖFE-KÖFI rendszerbe. 

Feladatunk volt Hódmezővásárhelyen a 

villamospályarész vállalkozója által telepí-

tett VETRA vonatazonosító rendszer, va-

lamint a pályaelemekről kapott informá-

ciók megjelenítése az Elpult rendszerben 

(7., 8. és 9. kép). A vonatazonosító rendszer 

EYAS szervere TCP/IP kapcsolaton keresz-

tül kommunikál a KÖFE PREL szerverrel.  

A DataConnector interfészen keresztül az 

EYAS szerverből kapott objektumok álla-

potait, zavarállapotokat, járatszámokat, va-

lamint a járatszámkövetéssel kapcsolatos 

információkat jelenítjük meg a lupe-képen, 

a menetdiagramon és a fennálló zavarok 

naplójában. A járatszámok hozzárendelése 

automatikusan megtörténik, nem igényel 

beavatkozást a kezelők részéről. Az állapo-

tok megjelenítésén kívül a járatok priorizá-

lása miatt feladatunk volt még egy SIL0-s 

„wait” parancs megvalósítása is. A kijárati 

jelzők menüjéből a KÖFI/KÖFE kezelőknek 

„Állvatartás be” illetve „Állvatartás ki” pa-

rancsot kell kiadni, amely az ellenkező irá-

nyú járat közlekedését részesíti előnyben. 

A VETRA rendszerből a következő objektu-

mok állapotváltozásait dolgoztuk fel:

• Váltó körzetéhez tartozó vezérlőszek-

rény (Control Cabinet)

• Váltó (Switch & Track Circuit)

• Váltójelző (Point Position Indicator)

• Jelző (Stop/Go Semafor)

• Fogadóvágány (Track Circuit)

• Zóna üzemmód (Zone)

• Útvonal (Route)

• Irány (Single Track Section)

• Váltófűtés (Heating)

• Vonatszám (Train Status)

A DataConnector Elpult rendszerben tör-

ténő megjelenítését külön, a városi vas-

útra létrehozott szimbólumkatalógussal 

valósítottuk meg, és a kezelési szabályzat 

is a Tram-train_SzimbKat aktuális verziója 

alapján készült.

Végezetül a városi és nagyvasút közöt-

ti zökkenőmentes közlekedést biztosító 

VETRA rendszer nagyvasúti szakaszra tele-

pített jeladóinak (pályaoldali antenna) in-

tegrálása maradt feladatként. Szeged-Ró-

kus és Hódmezővásárhelyi Népkert 

állomáson a járműveknek a városi szakasz-

ról normál (villamos) üzemben minden 

esetben meg kell állniuk a megállóban, 

mielőtt áttérnének a nagyvasúti vonalsza-

kaszra. A járműfedélzeti berendezés és az 

adott VETRA pont közötti kommunikáció 

alapján történik meg a járatazonosítás.  

A jármű vezetője a kezelőfelületén kiad-

ja a „Ready to start” jelzést, amely egy elvi 

rendszerterv alapján fizikai kontaktust biz-

tosít az ElpultD55 KÖFI rendszer adatgyűj-

tői számára. A távvezérlő berendezés a 10 

sec időzítés letelte után, ha minden felté-

tel teljesül, kezdeményezi az automatikus 

vágányútbeállítást. Ezek után a tram-train 

jármű mint vasúti szerelvény közlekedik 

Szeged és Hódmezővásárhely között.

A Prolan Zrt. e cikkben is szeretné köszö-

netét kifejezni a két projekt megbízói és 

üzemeltetői oldalán tevékenykedő kollé-

gáknak, illetve a fővállalkozóknak és cé-

günk közvetlen megbízóinak a két rend-

szer sikeres üzembe helyezéséért.

 Báldi Barnabás–Kovács Péter

Summary
New ElpultD55 systems at beginning of 2021
Prolan Zrt. has taken into operation two new ElpultD55 systems in February of 2021: 

Tócóvölgy station has been renewed in frame of Debrecen-Macs Industrial Zone com-

plex investment. The other one is ElpultD55 of Szeged–Hódmezővásárhely TramTrain 

(six stations). Since these stations are equipped with new Domino55 interlocking, tradi-

tional domino push-button layout has not been built. Concerning both stations, modi-

fication of ElpultD55 base-circuitry was necessary. In TramTrain project, integration of 

tram signalling into Elpult system was an extra challenge.

9. kép
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Amiről a cikk szól, az egyrészt annak a 

projektszemléletnek a rövid bemutatá-

sa, amellyel a mérnökszervezet támogat-

ta és jelenleg is támogatja a projekt sike-

res megvalósítását, másrészt jogi oldalról 

történő megközelítése a projekt teljesítési 

fázisának. Ez utóbbi során a cél a jogi hát-

tér kezdeti hiányosságainak, adott eset-

ben inkoherenciájának és a hiányosságok 

megszüntetése érdekében tett főbb jogal-

kotói lépéseknek a bemutatása. 

Mérnök szolgáltatói 
projektszemlélet
Számos felfogás, megközelítés létezik a 

projektvezetés tárgykörében. Az építő-

mérnöki létesítmények megvalósítását 

célul kitűző projektek esetében Görög Mi-

hály nevével is fémjelzett terminológia és 

a négyfázisú projektciklus modellje (áb-

ra) azok, amelyek a korábbi munkák so-

rán és a Szeged–Hódmezővásárhely vas-

út-villamos projekt esetében is megfelelő 

támpontot adtak. A mérnökszervezetek 

projektciklusban való megjelenése sze-

rencsésebb esetben már a projektkialakí-

tás vagy odaítélés fázisában bekövetkezik. 

Kevésbé hatékony, ha ez a szerep a telje-

sítés fázisában jelenik meg, mert ekkor a 

tevékenysége lényegében a műszaki el-

lenőri feladatokra redukálódik. A tárgyalt 

projekt esetében a mérnök szerepe sze-

rencsésen az odaítélés fázisában kezdő-

dött, jelenleg a projekt a teljesítés fázisá-

nak végénél tart, miután lezárás előtt van 

a műszaki átadás-átvételi eljárás.

Gyakorta használt kifejezés a mérnö-

ki szakmában, de a hétköznapi életben 

is a projekt, de mit is jelent valójában? 

Tevékenységfolyamatot, amelynek vég-

eredményeként megvalósul példá-

ul egy létesítmény, vagy magát a vég-

eredményt? Projekt alatt e felfogásban 

olyan tevékenység értendő, amely egy 

szervezet – ez lehet akár a kormányzat, 

akár egy gazdálkodó társaság – stra-

tégiai tervéből levezetett cél (projekt-

eredmény) elérésére, megvalósítására 

irányul, meghatározott pénzügyi és idő-

korlát mellett egy olyan állapot létreho-

zására, mely korábban a projektered-

ményt használó, hasznosító szervezet 

számára még nem létezett. Projektered-

mény alatt esetünkben a vasút-villamos 

integrált közlekedési rendszer járműol-

dali és infrastrukturális feltételeinek a 

megvalósulása értendő. Általánosság-

ban a projekteredmény tartalmi-ter-

jedelmi behatárolás eredményeként 

meghatározott funkcionális és nem 

Ennek a cikknek a megírását az a szándék vezette, hogy bemu-
tatásra kerüljön az országban elsőként Szeged és Hódmezővá-
sárhely között megépülő, kormánybiztosi felügyelet alatt futó, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt és vitathatatlanul köz-
lekedési innovációt jelentő tram-train (vasút-villamos) projekt-
nek néhány olyan dilemmája, melyek nem a műszaki kérdések-
kel kapcsolatosak.

Projektszereplők és folyamatok koordinálása

A magyar tram-train 
és ami mögötte van
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funkcionális képességek működését 

biztosító materiális és nem materiális 

eszközök összességeként definiálható.

Bármilyen típusú projektet vizsgálva mind-

egyikhez tartoznak belső érdekeltek és kül-

ső érintettek. Projektszereplők alatt azon 

belső érdekeltek csoportjába tartozó egyé-

neket, szervezeteket értjük, melyek a pro-

jekteredmény megvalósításában, annak 

működtetésében anyagi vagy nem anyagi 

érdekkel rendelkeznek. 

E szereplők közül kiemelkedő fontossá-

gú a projektgazda, mely szervezet felel 

a projekteredmény pontos tartalmi-ter-

jedelmi behatárolásáért, annak létrejöt-

téért a rögzített idő és pénzügyi korlátok 

betartása, betartatása mellett.

A vasút-villamos integrált közlekedési rend-

szer járműoldali projektgazdája a MÁV-

Start Zrt., míg az infrastrukturális háttér 

megteremtésének projektgazdája a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkö-

rűen Működő Részvénytársaság (további-

akban NIF Zrt.). A 1552/2018. (XI.5.) számú 

kormányhatározat dr. Lázár János or szág-

gyű lési képviselőt a projekt kormánybiz-

tosává nevezte ki, továbbá a dr. Palkovics 

László miniszter vezette Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (ITM) fogja ösz-

sze és irányítja a közlekedési infrastruktú-

ra fejlesztését, ezen belül kiemelt szerepet 

tölt be a Vasúti Hatósági Főosztály. 

A teljesítési fázis fontos szereplői a jármű-

gyártó, a vasúti infrastruktúra tervezését 

és építését végző tervezők, vállalkozók, 

a tanúsítást végző szervezet, valamint a 

mérnöki szolgáltatást nyújtó szervezet 

(ECO-TEC-VHU Konzorcium).

A projekteredmény működtetésének há-

rom legfontosabb szereplője a személy-

szállítási szolgáltatást vontatási szolgál-

tatással együtt nyújtó vállalkozó vasúti 

társaság, azaz a MÁV-Start Zrt., továbbá 

a pályahálózat-működtető vasúti társa-

ság, mely szerepet a tram-train hálózaton 

a MÁV Zrt. tölti be, kivéve a szegedi villa-

mosvasúti hálózat tram-train közlekedés-

sel érintett szakaszát, ahol a Szegedi Köz-

lekedési Társaság (SZKT) mint integrált 

vasúti társaság a pályahálózat-működtető.

A Szeged–Hódmezővásárhely vasút-vil-

lamos projektet az a közlekedéspoliti-

kai stratégiából következő cél indukálta, 

hogy Magyarországon elsőként Szeged 

és Hódmezővásárhely között valósuljon 

meg – amennyiben megtérülési számí-

tással is igazolható – ez a fajta innovatív 

közlekedési koncepció.

A megvalósításra rendelkezésre álló pénz-

ügyi és időkorlátot és természetesen az 

alprojektek tartalmi, terjedelmi behatáro-

lását, azaz a műszaki tartalmát, az egyes 

járműszállítási és vállalkozási szerződések 

rögzítik. A teljes projektet tekintve – vagy-

is, ha a négy alprojekt megvalósul – a pro-

jekteredmény nem lesz más, mint maga a 

vasút-villamossal történő személyszállítá-

si szolgáltatás nyújtásának jármű- és vas-

útiinfrastruktúra-oldali biztosítottsága. 

Természetesen a szolgáltatás nyújtásának 

humánerőforrás-oldali ( járművezetők, 

karbantartó személyzet stb.) feltételeit, 

valamint a jogi kereteit (pályahálózat- mű-

ködtető és személyszállítási szolgáltatást 

nyújtó vasúti társaság kijelölése, pályamű-

ködtetési szerződés aktualizálása stb.) is 

meg kellett és kell teremteni, ez azonban 

már elsősorban a MÁV csoport tagjainak 

és felügyeleti szerveinek a feladata. 

A mérnökszervezet feladata alapvető-

en a vasút-villamossal történő személy-

Fotók: NIF Zrt.
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szállítási szolgáltatás nyújtásának inf-

rastruktúraoldali biztosítottságához 

vezető folyamatok támogatása. A meg-

valósulás során azonban a feladatok 

számos új kihívás elé állították a mér-

nök szolgáltató szervezetet. Széles körű 

egyeztetést kívánt a folyamatos munka 

az egyes projektszereplők között, ami 

okán a mérnök szolgáltató mint jó gaz-

da koordinálta a projektszereplőket és a 

folyamatokat egyaránt.

Hogy milyen, a szokásostól eltérő körül-

mények voltak, abból néhány, a teljesség 

igénye nélkül az alábbiakban kerül be-

mutatásra.

• Az aktív kormánybiztosi jelenlét nem 

szokványos mérnöki feladatokat is ge-

nerált és generál, „a posteriori”: többlet-

feladatokat ró és szélesebb projektértel-

mezést vár el a mérnöktől, ugyanakkor 

hatékony támogatást is biztosít mind a 

mérnöki tevékenységhez, mind a tel-

jes projekt megvalósítása szempontjá-

ból, legyen ez akár forrásbiztosítás, akár 

jogszabály-módosítási kezdeményezés 

menedzselése.

• A szokásostól eltérő feladatként hárult 

és hárul a mérnökszervezetre, hogy ak-

tív részese kell legyen a projektkommu-

nikációnak, ami havi rendszerességű 

részvételt jelent a helyi rádióban, mely-

hez rendszeres újságírói megkeresések 

is társulnak, kiegészülve azzal az elvá-

rással, hogy a sajtó munkatársait nem 

igazán érdekli, hogy a mérnöknek mely 

alprojekthez van szerződéses kapcsola-

ta, és melyhez nincs, mindenre elvárják 

a választ, legyen az jármű-vizsgáztatási 

kérdés, járművezetők oktatása, avagy a 

kivitelezés aktuális állása.

• Mérnöki szolgáltatási szempontból a 

teljesítést terhesebbé tette és teszi az 

a tény, hogy a vasút-villamos járműbe-

szerzési alprojektnek és a vasúti infra-

struktúrák megépítésének projektgaz-

dája elkülönül. Ennek következménye 

egy több lépcsőn keresztüli és így las-

súbb, időnként torzuló információáram-

lás, ami nehézségeket okoz. Tekintettel 

a projekt innovatív jellegére, számos új 

szolgáltatási funkció megfelelő műkö-

désének biztosítása, a különböző műkö-

dési próbák, próbaüzem lebonyolítása, 

a szintén innovatív jelleggel bíró jármű-

vek rendelkezésre állásával biztosítható 

legcélszerűbb módon. Problémát jelent 

azonban, hogy a tram-train járművek 

az infrastruktúra-alprojektek működé-

si próbáinak, próbaüzemének megtar-

tásához mind időpontban, mind idő-

tartamban erősen korlátozottan állnak 

csak rendelkezésre. 

• Ugyancsak nehézséget jelent, hogy 

olyan, valójában műszakilag indokol-

tan egy kézbe tartozó pálya menti ellen-

őrző-irányító és jelző alrendszer részét 

képező rendszerelem, mint a VETRA 

berendezés telepítése meg lett osztva 

a közúti vasúti infrastruktúra kiépíté-

sére és az országos közforgalmú vasúti 

infrastruktúra átépítésére szerződött 

vállalkozók között, úgy, hogy nincs egy 

egységes, a megrendelő és az üzemel-

tető elvárásait tükröző feltétfüzet. Ez az 

adottság számos vita forrása a projekt 

teljesítési fázisának kezdete óta.

Jogi háttér
A következőkben a jogi környezetnek a 

projekttel párhuzamosan futó fejlődé-

séről lesz szó, arról, hogy a jogalkotó lé-

pésről lépésre igyekezett a vasút-villamos 

jogszabályi hátterének hiányosságait 

csökkenteni, a jogi szabályozottságát ki-

szélesíteni, pontosítani.

Jogi hátterét tekintve mi is az a vasút- 

villamos?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/797 (2016. május 11.), a vasúti rend-

szer Európai Unión belüli kölcsönös átjár-

hatóságáról című irányelve, a vasút-vil-

lamost egyrészt mint tömegközlekedési 

koncepciót, másrészt mint járművet defi-

niálja: A 2016/797 EU Irányelv 1. cikk (6) 

szerint: A vasút-villamos olyan tömegköz-

lekedési koncepció, amely lehetővé teszi 

a helyiérdekű vasúti infrastruktúrán és a 

nagyvasúti infrastruktúrán való kombi-

nált működtetést. 

A 2016/797 EU-irányelv 2. cikk (18) az 

alábbi megfogalmazást adja:

A vasút-villamos olyan jármű, amelyet a 

helyiérdekű vasúti infrastruktúrán és a 

nagyvasúti infrastruktúrán való kombi-

nált használatra terveztek.

Mivel a helyiérdekű vasúti infrastruktúra 

megfogalmazás – a MÁV-HÉV Zrt. infra-

struktúrájára gondolva – esetleg félre-

érthető, rögzítsük, hogy a 2016/797-es 

EU-irányelv I. fejezet 2. cikk (29) miként 

határozza meg a helyiérdekű vasút fo-

galmát: A helyiérdekű vasút olyan váro-

si és/vagy elővárosi vasúti közlekedési 
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rendszer, amely (az EN 15227:2011 alap-

ján) C-III vagy C-IV törésbiztonsággal 

rendelkezik, és amelyek járműveinek szi-

lárdsága legfeljebb 800 kN (hosszirányú 

nyomóerő a kapcsolási ponton). A helyi-

érdekű vasúti rendszerek rendelkezhet-

nek saját pályatesttel, vagy pályatestük 

lehet a közúttal közös, és járműveik álta-

lában nem vesznek részt a távolsági sze-

mély- vagy áruszállítási forgalomban.

Nézzük meg, hogy a magyarországi jo-

gi környezet hogyan, és nagyon fontos 

kérdés, mikortól képezi le ezeket a fo-

galmakat, annak tudatában, hogy a Sze-

ged–Hódmezővásárhely vasút-villamos 

projekt vállalkozási szerződések szerinti 

kezdete 2017 második féléve.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 

CLXXXIII. törvény (továbbiakban Vtv.) 

2018. január 1-jétől tartalmazza a vas-

út-villamos (tram-train) rendszerre vonat-

kozó rendelkezéseket, (beiktatta a 2017. 

évi LXIII. törvény 28. § (2), hatályos: 2018. 

I. 1.) ahol a törvény I. fejezet Értelmező 

rendelkezések 2. § 1.11. pontja vasúti jár-

műként definiálta a vasút-villamost, az 

alábbiak szerint: az országos vasúti pálya-

hálózaton és városi, helyi vagy elővárosi 

vasúti pályahálózaton való közlekedésre 

egyaránt alkalmas vasúti jármű.

Ezt a definíciót módosította a 2019. évi 

CXV törvény 23. § (1), (hatályos: 2020. VI. 

16.) a következők szerint: a vasút-villamos 

(tram-train) olyan vasúti jármű, amelyet 

a könnyű vasúti pályahálózaton és az or-

szágos vasúti pályahálózaton való kombi-

nált használatra terveztek.

Ez utóbbi, jelenleg hatályos megfogal-

mazás gyakorlatilag leképezi a 2016/797 

Irányelv 2. cikk (18) pontját.

A Vtv. I. fejezet Értelmező rendelkezések 

2. § 2.26. pontja (beiktatta a 2017. évi LXI-

II. törvény 28. § (4) 2018. január 1-jétől ha-

tályba lépve rögzíti a vasút-villamos pá-

lyahálózat fogalmát az alábbiak szerint: 

vasút-villamos pályahálózat az országos 

vasúti pályahálózat, a helyi, a városi és az 

elővárosi vasúti pályahálózat azon részei-

nek összessége, amelyen a vasút-villamos 

közlekedik, vagy vasút-villamossal szol-

gáltatást kívánnak végezni.

Látható egyrészt, hogy megjelenik a jog-

szabály szövegében a vasút-villamos mint 

szolgáltatás, ugyanakkor fennáll az a pon-

tatlanság (inkoherencia), hogy a Vtv. I. fe-

jezet Értelmező rendelkezések 2. § 1.11. je-

lenleg hatályos pontjában olyan fogalom 

szerepel, a könnyű vasúti pályahálózat, 

amely viszont nem szerepel – holott logi-

kus lenne – a 2. § 2.26. pontban szereplő 

vasút-villamos pályahálózat definíciójá-

ban. Joggal merül fel a kérdés, hogy mit 

takar a könnyű vasúti pályahálózat fogal-

ma. Erre a kérdésre indirekt választ lehet 

kapni, következtetve az alábbiakból.

A Vtv. I. fejezet Értelmező rendelkezések 

2. § 7.5. pontja (megállapította a 2019. 

évi CXV. törvény 23. § (5), hatályos: 2020. 

VI. 16.) szerint: könnyű vasút olyan váro-

si vagy elővárosi vasúti közlekedési rend-

szer, amely (az EN 15227:2011 alapján) C-III 

vagy C-IV törésbiztonsággal rendelkezik, 

és járműveinek szilárdsága legfeljebb 

800 kN (hosszirányú nyomóerő a kapcso-

lási ponton), a könnyű vasúti rendszerek 

rendelkezhetnek saját pályatesttel, vagy 

pályatestük lehet a közúttal közös, és jár-

műveik általában nem vesznek részt a tá-

volsági személyszállítási vagy árufuvaro-

zási forgalomban. Ez a megfogalmazás 

nagyon hasonló a 2016/797-es EU-irány-

elv I. fejezet 2. cikk (29) szerinti „helyiér-

dekű vasút” fogalmával.

A könnyű vasúti (pálya)hálózat kifejezés a 

413/2020. (VIII. 30.) számú, a vasúti rendszer 

kölcsönös átjárhatóságáról szóló kormány-

rendeletben is szerepel, a rendelet azon ré-

szében, ahol rögzítésre került, hogy a ren-

delet hatálya mire nem terjed ki.

1. § (4) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a városi vasúti hálózatok és járművek 

közül:

 aa) a metró hálózatára és járműveire,

 ab) a földalatti vasút hálózatára és jár-

műveire,

 ac) a villamos hálózatára és járműveire,

 ad) a fogaskerekű hálózatára és jármű-

veire,

b) a könnyű vasúti hálózatok és járművek 

közül:

 ba) a helyiérdekű vasút (HÉV) hálózatá-

ra és járműveire,

 bb) a vasút-villamosra (tram-train).

A Vtv. I. fejezet Értelmező rendelkezések 

2. § 7.5. pontjából és a 413/2020. (VIII. 30.) 

számú kormányrendelet fent idézett 1. § 

(4) megfogalmazásából lehet levonni azt 

a következtetést, hogy a jogalkotó könnyű 

vasúti (pálya)hálózat alatt a helyiérdekű 

vasút (HÉV) pályahálózatát bizonyosan 

érti, de az 1. § (4) b) bb) alpont megfogal-

mazásából nem derül ki, hogy a jogalko-

tó vasút-villamos alatt ez esetben csak a 

tram-train járművet érti-e (valószínűleg 

igen), vagy a tram-train pályahálózatát is. 

A jogi háttérrel kapcsolatosan leírtakból 

határozottan érzékelhető azonban a jog-

alkotói szándék, hogy az Európai Unió és 

a hazai jogi szabályozási terminológiákat 

összhangba hozza, és az is látható, hogy a 

hazai jogszabályi megfogalmazások, sza-

bályozások a projekt 2017-es kezdete óta 

hány alkalommal kerültek pontosításra, 

egészültek ki.
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A mérnöki munka során a hazai jogi szabá-

lyozás hiánya vagy nem egyértelműsége 

esetén minden esetben az EU-irányelvek-

ben foglaltakat vettük alapul. A vasút-villa-

mos pályahálózat esetében a Vtv. I. fejezet 

Értelmező rendelkezések 2. § 2.26. pont-

ja adta definíció volt a mértékadó, ami a 

gyakorlatban úgy nyilvánult meg, hogy 

a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train 

pályahálózat a vállalkozási szerződések 

tekintetében is megbontásra került, egy-

részt olyan országos közforgalmú vasúti 

(nagyvasúti) pályahálózati szakaszra, ahol 

az Országos Vasúti Szabályzat I. (továb-

biakban OVSZ I.) előírásai az érvényesek, 

másrészt közúti-vasúti (villamos) pályahá-

lózati szakaszra, ahol az Országos Vasúti 

Szabályzat II. (továbbiakban OVSZ II.) elő-

írásai az érvényesek. 

Kissé bonyolultnak tűnhet a jogi háttér, de 

kijelenthető, hogy ma már lényegesen na-

gyobb az EU-s és a hazai jogi szabályozás 

közötti összhang, ami azonban a projekt 

2017. évi kezdetén még korántsem volt így.

Érdekes kérdésként merült fel továbbá már 

a kiviteli tervek készítése során, hogy az 

OVSZ I. vagy az OVSZ II. hatálya alá tartoz-

nak-e azok a vasúti pályaszakaszok, melyek 

az országos közforgalmú vasúti pályaháló-

zati szakaszt kötik össze a közúti-vasúti (vil-

lamos) pályahálózati szakasszal. Ilyen vo-

nalrész mind Hódmezővásárhelyen, mind 

Szegeden található. A vasúti pálya maga 

OVSZ II. előírásai szerint terveződött, tehát 

nem országos közforgalmú vasúti pálya-

hálózati szakasz, azonban nincs felsőveze-

téki rendszer – 600 V DC – ezen vágányok 

felett. Kérdés, lehet-e így OVSZ II. hatálya 

alá tartozó közúti-vasúti (villamos) pálya-

szakasznak tekinteni ezen vonalszakaszo-

kat. Ha dogmatikusan nézzük az OVSZ II.-t, 

akkor ahhoz, hogy villamosvasúti szakasz-

ról beszélhessünk, hozzátartozik az, hogy 

a pálya felett legyen 600 V DC felsővezeté-

ki rendszer. Ismert azonban, hogy ma már 

számos olyan szuperkondenzátoros vagy 

akkumulátoros villamosvasúti jármű van, 

mely rövidebb szakaszon (1–3 km) képes 

felsővezetéki hálózat nélkül közlekedni, 

például Spanyolországban, Zaragoza váro-

sában a külső városrészeken hagyományos 

villamosként közlekedik az ott rendszeresí-

tett jármű, azonban a belvárosi szakaszon 

áramellátás (felsővezetéki rendszer) város-

esztétikai szempontból nem lett kiépít-

ve, így a belvárosban a járműbe beépített 

energiatároló rendszer segítségével törté-

nik a járművek közlekedése. Ettől még vil-

lamosnak tekinti mind a közlekedési válla-

lat, mind az ottani felügyeleti szerv. Ezen 

és hasonló példák alapján közúti vasútnak 

tekintettük ezeket a szakaszokat, aminek 

következtében a pályára megengedett 

maximális sebesség is ennek figyelembe-

vételével került kitűzésre.

Gyakorlati szempontból jelentősebb prob-

léma volt minden projektszereplő számá-

ra, hogy a vállalkozási szerződések hatály-

balépését követően – 2017. év második 

félévében – a vállalkozók elkezdték a kivi-

teli tervek készítését, melyeket szerződé-

sük szerint a pályahálózat-működtetővel el 

kellett fogadtatniuk, azonban a pályaháló-

zat-működtető kijelölésére csak 2019. ápri-

lis 12-én került sor az ITM által. Közvetetten 

ugyan, de az is problémát jelentett, hogy a 

személyszállítási szolgáltatást nyújtó vállal-

kozó vasúti társaság kijelölése csak 2020. 

január 7-én történt meg.

Összefoglalva, az előzőekben leírtak egy-

részt röviden bemutatták a mérnökszer-

vezet projektmenedzselési alapelveit, 

másrészt felvillantottak néhány képet ar-

ról a háttérkörülményről, hogy a projekt-

teljesítési szakaszban a vasút-villamoshoz 

kapcsolódó jogi szabályozás, beleértve 

a pályahálózat-működtető és a személy-

szállítási szolgáltatást nyújtó vasúti tár-

saság kérdését, milyen értelmezéseket 

kapott  a projekt különböző fázisaiban, 

hogyan, milyen lépésekben folyt a jog-

szabályi környezet adaptálása és változ-

tatása annak érdekében, hogy a szabá-

lyozás tekintetében lefedetlen területek 

minél inkább lefedetté váljanak.

A jogi szabályozás további pontosításá-

nak szükségességét a szabályozó szervek 

is elismerik. A napjainkban felálló Vasúti 

Műszaki Bizottság Tram–Train Albizottsá-

gának munkája ebben jelentős szerepet 

tud majd vállalni, amelyben feladat hárul 

mind a jogi, mind pedig a műszaki isme-

retekkel rendelkezőkre.

Valamennyi projektszereplő bízik benne, 

hogy Szeged és Hódmezővásárhely kö-

zött az országban elsőként megvalósuló 

vasút-villamos integrált közlekedési rend-

szer közlekedéspolitikai értelemben is si-

keres lesz, és több hasonló beruházás is 

el fog indulni az elkövetkező években. 

Az itt élő vagy közlekedő emberek terve-

zetten 2021. év végétől egy olyan új, magas 

színvonalú utazási komfortot biztosító köz-

lekedési módot vehetnek majd igénybe, 

mely mindennapi életükre pozitív hatást 

fog gyakorolni, és így a projekt társadalmi 

hasznosságához sem fér majd kétség.

Kanda Imre



332021/1www.innorail.hu

TRAM-TRAIN PROJEKT

A projekt keretében Szeged rendező pá-

lyaudvaron, a mozdonyszín és a tároló-

vágányok közötti területen a vasúti jár-

művek vizsgálatára és a karbantartási 

tevékenységek végzésére alkalmas jár-

műtelep épül. A karbantartó csarnok 

három fő egységből áll, a daruzott, két 

javítóvágányos csarnok mellett egy esz-

tergacsarnok, valamint kiszolgáló épület-

részek épülnek.

A csarnok mellett a projekt része a léte-

sítmények megközelítését biztosító vá-

gányok és kitérőkapcsolatok megépíté-

se, a közművek, térvilágítás, távközlés, 

felsővezeték, biztosítóberendezési rend-

szerek kiépítése, valamint az úthálózat 

és parkolók létesítése is.

A projekt a komplett kiviteli tervek ké-

szítésével indult 2020-ban. Az elmúlt 

év legfontosabb feladata a járműjaví-

tó csarnok építészeti kiviteli tervezése 

mellett a csatlakozó szakágak terveinek 

elkészítése és az üzemeltetői jóváha-

gyások megszerzése volt. 

Az első tervcsomag jóváhagyását kö-

vetően 2021. január végén alvállalkozó 

bevonásával elkezdődtek a csarnok cö-

löpalapozási munkálatai, márciusban 

pedig a külső szakági tervek jóváhagyá-

sát követően megkezdődtek a közmű-

építési és útépítési külső munkák is.

Az alapozás után az előregyártott vas-

beton tartószerkezetek kivitelezésével 

folytatódott a csarnok építése, így már-

ciusra már a homlokzati és tetőnyílászá-

rók szerelése is elkezdődhetett.

Májusban újabb mérföldkőhöz érkezett 

a kivitelezés, hiszen elkezdődött a te-

tő rétegrendjének kialakítása. A csapa-

dékos tavaszi idő ellenére is folyamatos 

volt a munkavégzés, így az ütemtervnek 

megfelelően elkezdődtek a szakipari, va-

lamint az épületgépész- és épületvilla-

mos-szerelési munkák is. 

Csanda Gyula
okleveles építőmérnök

projekt és vállalkozási 

főmérnök

E-mail:

Csanda.Gyula@homlokzrt.hu

Az újabb munkafázist a TT2 és TT3-as 

aknák építéséhez szükséges földkieme-

lés és az aknák ágyazati rétegének elké-

szítése jelentette, melyet teherbírásmé-

rések előztek meg.

A vasúti pálya építési munkái júliusban 

kezdődnek. A kiviteli tervek 40 km/h 

pályasebességre és 225 KN tengely-

terhelésre készültek. Az új járműtelep 

hézagnélküli vágányrendszere használt 

54-es rendszerű sínekből és LM jelű vas-

beton aljakból, de új kapcsolószerekkel 

és ágyazati anyaggal épül. Újdonság, 

hogy a MÁV Zrt. által működtetett pá-

lyahálózaton ezen a projekten kerül al-

kalmazásra elsőként az a Geismar S2PV 

vágányfektetési technológia, melynek 

egységeit a Homlok Zrt. megrendelésé-

re a francia gyártó december utolsó nap-

jaiban szállította le a cég telephelyére. 

A projekt műszaki átadására az előze-

tes tervek szerint 2021 októberében ke-

rül sor, a használatbavételi eljárást pedig 

2022. február 4-éig kell lezárni. 

 Csanda Gyula

Komplex karbantartó bázis épül a Szeged–Hódmezővásárhely 
között létesített tram-train projekthez kapcsolódóan, melynek 
építési munkái a Homlok Zrt. kivitelezésében valósulnak meg. 

Karbantartó bázis épül Szegeden

Új járműtelep
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A KTI egyik fontos tevékenységi köre az 

EK (Európai Közösség) tanúsítási feladatok 

ellátása. Ezt a tevékenységet a tanúsítási 

igazgatóság látja el, amely a vasúti tanúsí-

tást és az építési termékek tanúsítását vég-

zi. A vasúti tanúsítást teljeskörűen végzi, 

azaz valamennyi vasúti szakmai területen.

Az átjárhatóság követelményének 
kialakulása, a TSI (ÁME) születése [1]
Az átjárhatóság kérdése a vasúti közlekedés 

megszületése óta napirenden van. Ennek 

első alapvető tétele Európában az egysé-

ges nyomtávolság alkalmazása volt, ame-

lyet az angol minta alapján 1435 mm-ben 

határoztak meg. Az egységesítés céljából 

1846. november 10-én tíz porosz vasút-

társaság hozta létre az első közösséget, 

amelyhez 1850-ben négy, a Habsburg Biro-

dalom területén működő, osztrák–magyar 

vasúttársaság is csatlakozott, köztük a Ma-

gyar Középponti Vasúttársaság. Az 1882-

ben megalkotott berni egyezmény szerint 

az elfogadó Német Birodalom, Franciaor-

szág, Olaszország, Ausztria, Magyarország 

és Svájc közötti forgalomban az úgyneve-

zett Műszaki Egység (Technische Einheit 

– TE) tartalmazta a műszaki előírásokat. Új 

fordulatot a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 

1922-ben történt létrehozása jelentett, 

megalkották a döntvények rendszerét.

Az ezredfordulón az EU által meghatáro-

zott, új követelményeket tartalmazó in-

teroperabilitási irányelvek célja az egy-

séges vasúti alrendszerek létrehozása, 

melyek lehetővé teszik a vonatok bizton-

ságos és akadálymentes közlekedését a 

transzeurópai vasúthálózaton. 

A vasúti alrendszerek a következők:

– INF: infrastruktúra-alrendszer, pálya és 

tartozékai, műtárgyak

– ENE: energia

– CCS: pálya menti és fedélzeti ellenőr-

ző-irányító és jelző alrendszer 

– Jármű 

Az irányelvek meghatározzák a vasúti al-

rendszerekre, a járművekre, biztosító-

berendezésre, pályára, infrastruktúrára 

vonatkozó alapvető követelményeket, 

amelyeknek való megfelelőség részletes 

előírásait a Technical Specifications for 

Interoperability (TSI-k), azaz Átjárhatósá-

gi műszaki előírások (ÁME) tartalmazzák. 

Alkalmazásuk az új vasúti alrendszerek 

létesítése, a meglévők felújítása, korsze-

rűsítése, illetve a kiemelt fontosságú, át-

járhatóságot lehetővé tevő elemek forga-

lomba hozása előtt kötelező.

Az EK és a nemzeti tanúsítás
Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárásáról 

a 797/2016/EU a vasúti rendszer Európai 

Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról 

szóló irányelv rendelkezik.

Az EK-tanúsítás célja az európai vasúti 

rendszer egységesítése, az akadályta-

lan átjárás biztosítása az egyes országok 

vasúthálózatai között. A vasúti hálózatok 

átjárhatósága – azaz az interoperabilitás 

– biztosítása érdekében a felújítások, be-

ruházások és fejlesztések végrehajtását 

külső, független, az EU-ban bejegyzett 

tanúsító szervezetek, úgynevezett beje-

lentett szervezetek (Notified Body – No-

Bo) felügyelete és ellenőrzése mellett kell 

végezni. 

A nemzeti szabályoknak való megfelelés, 

a rendszerintegritás igazolásának szüksé-

gességét a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 

a vasúti építmények építésügyi hatósági en-

gedélyezési eljárásainak részletes szabályai-

ról jogszabály írja elő. A tanúsítást kijelölt 

szervezet (Designated Body – DeBo) végzi.

A KTI kijelölése:

– NoBo tevékenységre 2025. 10. 09-ig ér-

vényes. Bejelentett szervezet nyilván-

tartási száma NB 2071.

– DeBo tevékenységre 2025. 01. 15-ig ér-

vényes. 

A KTI a NoBo és DeBo tanúsítási tevé-

kenységet valamennyi vasúti alrendszer-

re végzi.

A tanúsítás alapjául szolgáló követel-

ményrendszer:

– NoBo tanúsítás: az alrendszerre vonat-

kozó ÁME-k

– DeBo tanúsítás: az OVSZ I-II. és a szak-

ma általánosan elfogadott szabályai.

Szeged–Hódmezővásárhely 
tram-train projekt 
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/

EK Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM 

rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) 

hitelesítési eljárás lefolytatása vált szük-

ségessé a Szeged–Hódmezővásárhely 

tram-train rendszer megvalósítása projekt 

esetében. A projekt EK- és nemzeti tanúsí-

tását (NoBo és DeBo) a NIF Zrt. megbízása 

alapján a KTI végzi.

A fejlesztés elsődleges célja volt a Hód-

mezővásárhely és Szeged közötti közös-

ségi közlekedés minőségi fejlesztése, ez-

által vonzó és biztonságos alternatíva 

kialakítása az egyéni gépjárműforgalom-

mal szemben. A projekt célja Szeged és 

Hódmezővásárhely belvárosának közvet-

len kötöttpályás összekötése.

A KTI küldetése, hogy a fenntarthatóság szempontjait figye-
lembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – 
folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedé-
si környezetet alakítson ki hazánkban.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) tanúsítási tevékenysége

A tram-train rendszer 
tanúsítási tapasztalatai
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Szegeden villamosvonal épült a Szeged 

1-es villamos vonal Rókus megállóhely és a 

135. számú vasútvonal között, az összekötő 

vágányba beépülő A/4 számú kitérő végéig. 

A projekt részét képezte a szegedi hu-

rokvágány vágányképének átalakítása, 

továbbá ezen a szakaszon a 600 V-DC 

felsővezeték-hálózat (teljes rendszer) és 

a vágány teljes hosszában a jelző- és biz-

tosítóberendezési rendszer kiépítése a 

MÁV-állomáson és az SZKT hálózatán.

A Szeged-Rókus elágazás (bez.)–Hód-

mezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km 

szelvényezés szerinti hosszúvasúti vo-

nalszakasz (1559+00–1772+00 hmsz,), 

nyíltvonalainak és állomási átmenő fővá-

gányainak átépítése v=80/100 km/h pá-

lyasebességre és 225 kN tengelyterhe-

lésre, szakaszonként új második vágány 

építésével, állomási biztosítóberendezé-

sek cseréjével, valamint a vonali biztosí-

tóberendezések átépítésével.

INF-alrendszer tanúsítása
A projekt műszaki tartalma:

– Hódmezővásárhelyen 3,3 km hosszú, 

egyvágányú villamospálya építése, öt 

megállóhely és egy végállomás létesí-

tésével. Nagyvasúti kapcsolódás: Hód-

mezővásárhelyi Népkert állomás.

– Szeged-Rókus villamos- és MÁV-vonal 

összekapcsolása 0,8 km hosszon, kap-

csolódó vágány és kitérőkapcsolatok 

átalakításával, peronépítéssel.

– a MÁV Zrt. Szeged-Rókus–Hódmező-

vásárhelyi Népkert közötti vonalszaka-

szán pálya-korszerűsítés, az állomáso-

kon magasperon létesítése (1. ábra).

A tram-train rendszer sajátosságai 
infrastruktúra-alrendszer szem-
pontjából
A városi villamosvasút és a nagyvasút ösz-

szekapcsolása viszonylag kevés problé-

mát vet fel az infrastruktúra-alrendszer 

szempontjából. A felmerülő kérdések a 

pálya-jármű rendszer kölcsönhatására 

vonatkoznak, és a következők.

Űrszelvény
A járműnek mindkét űrszelvény követel-

ményeinek meg kell felelni. Az alkalma-

zott űrszelvénytípusok:

– MÁV-vonalon Av típusú űrszelvény, 

OVSZ I. szerint, félszélessége 2000 mm,

– villamosvonalon OVSZ II. szerint, félszé-

lessége 1650 mm.

A villamos űrszelvénye a MÁV űrszelvé-

nyen belül van mind az oldaltávolság, 

mind pedig a magasság tekintetében, ki-

véve az űrszelvény alsó részét, ahol van 

némi eltérés, főleg a peronok elhelyezke-

dése miatt (2. ábra) 

Peronok kialakítása
A peronokat az OVSZ-előírások szerint 

kell kialakítani. A nagyvasúti peron és a 

villamosvasúti peron elhelyezkedése kö-

zött lényeges különbség mutatkozik (3. 

ábra). Miután a nagyvasúti peron a vil-

lamosűrszelvényen kívül helyezkedik el, 

ezért nem jelent akadályt a megvalósítás 

szempontjából. A villamos- és MÁV-pe-

ron kompenzálandó méretkülönbsége:

– magasságilag 250 mm,

– oldalirányban 350 mm. 

A peronok elhelyezkedésének geometriai 

különbségét a járműtechnikai lépcső ki-

alakításával lehet kompenzálni.

A MÁV-Start Zrt. műszaki feltétfüzetet ké-

szített a járműbeszerzéshez. A feltétfü-

zet pontosan meghatározza a beszállást 

támogató eszközök műszaki megoldá-

sát. A feltétfüzet szerint két fokozatban, 

a szegedi és hódmezővásárhelyi villa-

mosüzemhez és a MÁV Zrt. vasúti pe-

ronmagassághoz illesztett motorosan ki-

tolható rámpát (trepnit) kell alkalmazni 

hibrid tram-train járművön. Mind a MÁV 

Zrt. hálózatán, mind a Szeged és Hódme-

zővásárhely városi villamosvasúti hálóza-

ton történő üzemeltetésnél SK+30 cm-es 

peronnál max. 5 cm-es átlépési távolság 

maradjon a peron és a fix vagy kitolható 

rámpa között. Tehát a két eltérő méretű 

peron használata a járműtechnikai meg-

oldással biztonságosan megoldott.

A tram-train rendszer infrastruk-
túra-alrendszer NoBo és DeBo 
értékelése
Az értékelés szempontjából külön kell vá-

lasztani a MÁV-vonalat és a szegedi, illet-

ve hódmezővásárhelyi villamoshálózatot. 

A MÁV-vonalat a vonatkozó szabályok sze-

Végh Krisztina
tanúsítási igazgató

Közlekedéstudományi 

Intézet (KTI)

1. ábra: Tram-train nyomvonalak 

Hódmezővásárhely és Makó irányába

2. ábra: A nagyvasúti és villamosvasúti 

űrszelvények egymáshoz képesti viszonya

3. ábra: A nagyvasúti és villamosvasúti peronok 

elhelyezkedése a pálya mentén
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rint mind NoBo, mind pedig DeBo tanú-

sításnak kell alávetni. A MÁV-vonal az INF 

ÁME hatálya alá tartozik, ezért a NoBo ta-

núsítást az INF ÁME (1299/2014. EU rende-

let), valamint a peronok esetében a PRM 

ÁME (1300/2014 EU rendelet) követelmé-

nyei szerint kell elvégezni. A MÁV-vonal 

DeBo értékelését az OVSZ I. követelmé-

nyei szerint kell elvégezni.

A szegedi és hódmezővásárhelyi villa-

mosvasút nem tartozik az ÁME hatálya 

alá, ezért a DeBo értékelést az OVSZ II. kö-

vetelményei szerint kell végezni.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a 

tram-train rendszer műszaki megoldásai 

nem jelentenek problémát a tanúsítás 

szempontjából.

CCS alrendszer tanúsítása
A tanúsítási folyamat részét képezte a táv-

vezérelt jelfogófüggéses biztosítóberen-

dezés kiépítése az alábbi helyszíneken: 

Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (öt 

csoport villamos állítású váltó), Kopáncs 

forgalmi kitérő állomás (hat csoport villa-

mos állítású váltó), Sártó elágazás (két cso-

port villamos állítású váltó), Algyő állomás 

(tíz csoport villamos állítású váltó), Baktó 

elágazás (három csoport villamos állítású 

váltó), Szeged-Rókus elágazás (négy cso-

port villamos állítású váltó) – ami összesen 

30 csoport villamos állítású váltót jelentett. 

A városi szakasz nyomvonala Hódmező-

vásárhelyi Népkert A/7-es kitérőjénél ága-

zik ki a nagyvasútból, majd az Ady End-

re utca–Tóalj utca–Szőnyi utca–Andrássy 

utca–Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon a 

Hódmezővásárhely állomás mellett léte-

sülő végállomásig vezet. A projekt része a 

villamospálya, megállóhelyek, kapcsolódó 

útburkolat, parkolók, közúti csomópontok 

kiépítése. Ezen a szakaszon kiépült a 600 

V-DC felsővezeték-hálózat (teljes rendszer), 

beleértve a Tóalj utcai áramátalakítót. Ezen 

a szakaszon beépült négy db elektromos 

váltóhajtómű, egy db visszacsapó váltó a 

hozzájuk tartozó jelző- és biztosítóberen-

dezéssel, ami az egyvágányú pályaszaka-

szon az ellenmenetet biztosítja.

A MÁV-Start által beszerzett tram-train jár-

művekre Vetra jeladórendszer került tele-

pítésre. A projektre vonatkozóan a városi 

szakaszra nem jelentett semmilyen kocká-

zatot, mivel csak a pálya és a jármű közötti 

kapcsolatot teremtette meg a váltóállítás 

és a vonatszám megadása miatt, és ezen a 

szakaszon nem volt jelentős kockázati té-

nyező. A nagyvasúti szakaszon is szüksé-

gessé váltak a Vetra-beépítések, valamint 

ezek honosítása és tanúsítása.

ENE alrendszer tanúsítása
A többféle villamos vontatás helyett egy 

kevésbé zöld megoldásként a nagyvas-

úti szakaszon dízelmotor által meghaj-

tott generátor szolgáltatja az áramot a 

tram-train működéséhez. A korábbi el-

képzelések szerint Szeged Nagyállomás-

tól a városon belül igazi villamosként 

közlekedett volna a jármű, majd Szeged- 

Rókusnál váltott volna a fent felsorolt 

üzemek között, végül Hódmezővásár-

helyi Népkertre érve visszakapcsolódott 

volna a városi közlekedésben előnyös 

táplálásra. 

Így aztán az engedélyezésekhez kapcso-

lódó tanúsítás is lényegében 

– a több tekintetben is idejétmúlt 18/1998. 

(VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti 

Szabályzat II. kötetének kiadásáról, vala-

mint a

– 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti 

építmények építésügyi hatósági engedé-

lyezési eljárásainak részletes szabályairól 

alapján történt.

Nem volt szükség felmentésekre, egye-

di rendelkezésre semmilyen vonatkozás-

ban sem.

Hódmezővásárhelyen megépült egy áram-

átalakító, mely két irányba kitáplálva el 

tudja látni a városi szakaszokat. 

Szegeden a meglévő 600 V DC üzemű 

felsővezeték és áramellátó hálózati inf-

rastruktúrához kellett csatlakozni, így a 

Szeged-Rókus végállomási területen volt 

szükség a felsővezeték-hálózat rekonst-

rukciójára, ami érintette a Szeged Bel-

város irányú vezetékhálózatot is, illetve 

kialakításra került a Hódmezővásárhely 

irányú, új építésű pályaszakasz feletti fel-

sővezeték-hálózat a villamos-végállomás 

területén. A tervezés és kivitelezés so-

rán előnyt jelentett, hogy a vasút-villa-

mos járművek áramszedője a Szegeden 

közlekedő Pesa villamosokéval műsza-

ki szempontból szinte megegyezik, így 

a felsővezeték-rekonstrukció kialakítása 

során nem volt szükség sem a felsőveze-

téki geometria, sem az egyéb felsőveze-

téki szerelvények (pl. szakaszszigetelők) 

egyedi átalakítására. Illeszkedni kellett 

azonban a meglévő műszaki adottságok-

hoz, ilyen például a szegedi Izabella híd 

alatti átvezetés felsővezeték-magassága.

A vasút-villamos jármű próbája során két 

kockázat merült fel a szegedi próbafutás 

kapcsán:

– az áramfelvétel maximális értéke (1600 

A-es fogyasztási csúcsot mértek), és

– az áramszedő nyomásbeállítása. Je-

lenleg 70 N-ra van méretezve, ám ez 

Szegeden áramszedő-pattogást és ív-

húzást okozott. A próbázó 03-as moz-

donynak 100 N-ra van az áramszedő 

nyomása beállítva, csakúgy, mint vala-

mennyi SZKT villamos járműnek.

 

A jármű
A Nemzeti Közlekedési Hatóság által ki-

adott elvi előzetes típusengedély alapján 

a MÁV-Start az ún. hibrid tram-train jármű 

beszerzésére vonatkozóan 2016. évben 

közbeszerzési eljárást indított, melynek 

nyertese a Stadler Rail Valencia  S.A.U. spa-

nyolországi cége lett. A Stadler Rail Valen-

cia 2019 januárjában küldte el kérelmét a 

KTI Nonprofit Kft. számára és kezdték meg 

közös munkájukat a megfelelőségértéke-

lési tevékenység ellátására. A közös tevé-

kenység első fontos állomása a tervdoku-

mentáció vizsgálata volt.

A gyártás megkezdéséhez szükséges elő-

zetes típusengedélyt az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 2019. július hó-

napban adta ki. Az engedély részletesen 

előírja a típusengedély megszerzésének 

feltételeit: az elvégzendő 26-féle típusvizs-

gálatot és 50 000 km hibamentes tartam-

próbát a három prototípus járművön.

A Közlekedéstudományi Intézet szakértői 
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2020. januárban a spanyolországi Valenci-

ában megkezdték a jármű típusvizsgála-

tait, melyek az első jármű 2021. január 9-i 

magyarországi érkezése után folytatód-

tak a MÁV-Start Zrt. szentesi telephelyén. 

Jelenleg a típus- és együttműködési vizs-

gálatok zajlanak immár három járművel. 

A megfelelőségi tevékenység kapcsán az 

egyik legfontosabb feladat a beépített 

rendszerek működésén alapuló jármű-pá-

lya helyes együttműködésének vizsgálata.

A jármű és a rendszer rövid ismer-
tetése
A tram-train olyan hibrid jármű, amely 

városi villamos- és vasúti közlekedésre al-

kalmas rendszerekkel került felszerelésre 

(1. kép).

A B.06071 MÁV tram-train egy olyan kétirá-

nyú közlekedésre alkalmas, akadálymentes 

belső térrel rendelkező vasúti jármű, amely 

három összekapcsolt részegységből áll.  

A járműfelépítményben kétféle típusú mo-

dul különböztethető meg: vezetőállásos 

modul és középső modul. A vezetőállásos 

modulok egy hajtott forgóvázzal, oldalan-

ként két db kétszárnyú feljáróajtóval és há-

rom különböző padlómagasságú résszel 

rendelkeznek, míg a középső modul két fu-

tó forgóvázzal szerelt részegység. 

A jármű méretei: hossza 37,2 m, legna-

gyobb szélessége 2,65 m. A kerékpárok 

1435 mm nyomtávolságúak. A szerelvény 

energiaellátása a középső kocsi tetején 

elhelyezett, 600 V egyenfeszültség be-

táplálására alkalmas félpantográf típusú 

áramszedőn keresztül a felsővezetékről 

történik, vagy a dízelmotoros Power Pack 

segítségével valósul meg. A villamos haj-

tásegység és a két, egymástól független 

dízelmotoros Power Pack egység a kocsi-

szekrény tetején került elhelyezésre. 

Összegzés
Összefoglalásként elmondható, hogy 

nem csupán a majd Szeged és Hódmező-

vásárhely között közlekedő jármű hibrid, 

hanem maga a kivitelezési projekt is kü-

lönös figyelmet érdemel.

A projekt rendkívüli összetettsége miatt a 

KTI számára jelentős szakmai kihívás a fent 

bemutatott rendszer tanúsítása. A projekt 

összetettségét igazolja, hogy négy külön-

böző közbeszerzési eljárás megindításával 

kezdődött, és mind a négy alrendszer érin-

tett a megfelelőségértékelés elvégzése so-

rán. Mivel a projekt elején nem volt eldön-

tött az üzemeltető, ezért intézetünknek 

szükséges volt kutatni azokat az érvényben 

lévő szabályzatokat, szabványokat és uta-

sításokat, amelyek alapján a tanúsítási fel-

adatokat el lehetett kezdeni. Szakmai mun-

kánk elvégzését támogatta az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, valamint a 

NIF Zrt., jelentős közreműködést vállalva a 

felmerülő problémák megoldásában. 

Tanúsítási szempontból megállapítható, 

hogy a négy érintett alrendszer eseté-

ben igazi műszaki specialitásokkal, kü-

lönleges megoldásokkal a CCS alrend-

szer kapcsán szembesültünk, itt okoz 

kisebb-nagyobb fejtörést a tanúsítás. 

Például az átmeneti szakaszok tanúsít-

hatósága az összevont kockázatelem-

zésen alapuló rendszertechnikai modell 

kidolgozásával, valamint hogy Szeged- 

Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert 

között rendszerváltó pontok lettek tele-

pítve, ahol az OVSZ I. és OVSZ II. szerint a 

nagyvasútból városi vasút lesz.

Végh Krisztina

Felhasznált irodalom

[1] Malatinszky Sándor A Bejelentett Szervezetek – 

Notified Bodyk feladata az európai vasútközleke-

dési iparban, Vasútgépészet 2014/1. szám

A jármű legnagyobb  100 km/h, azonban a tervezés és kivitelezés

engedélyezett sebessége  biztonságos és stabil működést garantál 

 110 km/h sebességig 

 (a 100+10% km/h előírt sebesség)

Vontatómotorok névleges teljesítménye  4 × 145 kW 

Dízelmotorok névleges teljesítménye 2 × 390 kW 

Legnagyobb üzemi sebesség  100 km/h 

Kerékátmérő (új/kopott)  720 mm/640 mm 

Hossz   37,2 m 

Önsúly   69,7 t 

Ülések száma/max. utasszám  92 ülés (16 lehajtható ülés) / 216 utas (4 fő/m2) 

Beszállómagasság  410 mm és 600 mm 

Legkisebb bejárható ívsugár  22 m 

1. kép: A Stadler CityLink vasút-villamosa Hódmezővásárhelyen 
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Heiszig Tamás, a MÁV zaj- és rezgésvédel-

mi szakértője, tervezője és műszaki kör-

nyezeti szakmérnöke egy száraz nyári es-

te kerékpárra, majd vonatra szállt, hogy 

utánajárjon a makacs vasúti zajprobléma 

megoldásának. A vasút mellett éjszaká-

zott egy zajmérővel, és a vonatelhaladá-

sokról videót készített. 

A probléma régen ismert az infrastruk-

túra szakemberei körében. Az íves pá-

lyaszakaszokon haladó szerelvények 

ugyanis gyakran okoznak hasonló zajjal 

járó környezeti problémát. A külső sín-

ívek vezetőfelületéhez súrlódó kerekek 

nyomkarimái, valamint a belső ívek futó-

felületein a „stick-slip” hatás kereszt- és 

hosszirányú rezgésszerű mikromozgásai 

zajhatást okoznak, mely síncsikorgás és 

oldalsúrlódás okozta bántó zajok formá-

jában hallható. 

A két zajforrás kétféle problémamegol-

dást igényel. Míg a nyomkarimákat, sín-ve-

zetőfelületeket kenni kell, hogy minél 

kisebb legyen a csúszó súrlódási együtt-

ható, addig a futófelületeken ez nem 

megengedett, mivel a kenőzsír a fékút 

megnövekedését okozhatja. Itt ún. súrló-

dásmódosítókat lehet alkalmazni, hogy 

létrejöjjön az optimális csúszó súrlódási 

együttható, mely még nem növeli jelen-

tősen a fékutat. 

A 2. számú vonal Budapest és Esztergom 

között áthalad Piliscsabán, ahol a vasút-

állomáson kívül megálló is található Klo-

tildligetnél. Ezen a szakaszon az ívsugár 

rádiusza 250-270 méter, a sínek R350 HT 

anyagminőségű, UIC 54-es profilú sínek. 

A 2015-ben átadott pályában rendkívüli 

hiba nem tapasztalható, a pálya termé-

szetes avulása (futófelületi sínhibák, süp-

pedések stb.) még nem jelentkezik.

Mivel a pályaszakaszon közlekedő 415  

FLIRT járműtípusnál a tengelytáv a for-

góvázon megnövekedett a korábbi 426 

Desiro típushoz képest, ezért a szakem-

berek azt gyanították, hogy a csikorgást a 

megnövekedett tengelytáv miatt fellépő 

ún. nyomkarima-befeszülés okozhatja.

Próbakondicionálással kombinált 
zajmérés
A zajforrás pontos helyének, okának meg-

határozása céljából a Hennlich Ipartechni-

ka Kft. szakemberei próbakenést és pró-

bakondicionálást javasoltak Klotildliget 

megállónál a MÁV projektvezetőjének a 

problémás szakaszon, melyre 2020. októ-

ber 20-án délelőtt került sor. 

A próbavizsgálathoz a MÁV szakemberei 

két zajmérőt szereltek fel. Az egyik zaj-

mérő egy hang- és képrögzítő eszközzel 

lett kombinálva.

Kilenc óra 50 perc és 11 óra 50 perc kö-

zött nyolc alkalommal a sín futófelületére 

A 2. számú vonal Budapest és Esztergom között áthalad Pilis-
csabán, ahol a vasútállomáson kívül megálló is található Klo-
tildligetnél. A vonal ezen szakasza mentén lakóktól több panasz 
érkezett a hat éve átadott vonal erős zajhatása ügyében.

Zajszintcsökkentés sínfej-kondicionálás és oldalkenés együttes alkalmazásával

Sikeres megoldás egy adagolófecskendővel Lubcon Sinto-

no Terra HLK 00 típusú kondicionálópasz-

tát vittünk fel kétméteres hosszon kis 

cseppekben, alkalmanként 10 cm3 meny-

nyiségben. Összesen 90 cm3-t vittünk fel 

nyolc alkalommal. Öt alkalommal a belső 

ívre, három alkalommal a külső ívre. 

A sínfej-kondicionálás és a próbamérés 

után a mérési eredmények összegzése 

is igazolta a hallható csikorgás megszű-

nését. A diagramból jól kitűnik, hogy a 

reggeli harmat természetes kenést bizto-

sított a sínek futófelületén, melynek fel-

száradása után rohamosan növekedett a 

zajszint. A kondicionálás 9 óra 50 perckor 

kezdődött és 11 óra 50 perckor fejeződött 

be. A kondicionálás után a zajszint átla-

gosan 5-12 dB-lel csökkent (1. ábra).

A kiértékelés után összesen 21 megállapí-

tás született, melyekből a legfontosabbak:

1. A csikorgás az ívbelső kerék-sín futófe-

lületein, az ún. „stick-slip” hatás miatt 

jelentkezik.

2. A felvitt 90 cm3 kondicionálóanyag 70 

vonat, azaz 700 tengely csikorgásmentes 

áthaladását eredményezte 16 óráig (16 és 

18 óra között részleges volt a csikorgás).

3. A zajemisszió 5-12 dB-lel csökkent.

4. További zajcsökkentés (sivító hang) a 

sín oldalkenésével (nyomkarimakenés 

vagy vezetőfelület-kenés) valószínűleg 

elérhető.

5. A felvitt sínkondicionáló szer mindkét 

irányban kb. 300 m távolságban hordó-

dott szét és szüntette meg a csikorgást.

1. ábra (Forrás: Heiszig Tamás és a MÁV problémamegoldó csoportja)
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Szarvas Lajos 
ügyvezető

Hennlich Ipartechnika Kft.

szarvas@hennlich.hu

6. A fő lakossági panaszokat előidéző csi-

korgást nem a 415 FLIRT járművek na-

gyobb tengelytávolsága és az emiatt 

gyanított befeszülés okozza. 

A csikorgás csökkentésének 
műszaki lehetőségei
A költségektől és körülményektől függő-

en többféle megoldás is eredményre ve-

zethet (pl. zajárnyékolás, -elnyelés, felra-

kó hegesztés, síncsiszolás stb.), viszont a 

sínfej kondicionálása és oldalkenése ko-

páscsökkenést is eredményez, ami jelen-

tős járulékos előnyt jelent a beruházás 

megtérülése szempontjából. 

A sínfej-kondicionálás és oldalkenés 

együttes alkalmazásával jelentős zajcsök-

kentést lehet elérni.

A gyakorlatban az ún. SLID típusú kon-

dicionáló anyagot szóró berendezést al-

kalmazzák Németországban a Deutsche 

Bahn kritikus vonalain. A berendezés 

applikátora az ívben vagy az ív előtt köz-

vetlenül, az egyenes szakaszon szerelhe-

tő fel. A forgalomtól függően egy vagy 

két, esetleg négy applikátort alkalmaz-

nak (1. kép). 

A sín oldalkenésének hatékonyságát je-

lentősen növeli a Magyarországon új-

donságnak számító Wiper Bar típusú 

sínkenő léc (2. kép), melynek a KTI által 

megtörtént a típusvizsgálata, és a MÁV 

alkalmazási engedélyt adott ki. Ezzel a 

berendezéssel sínkenő zsírokat lehet 

felvinni, mint például a Lubcon Sintono 

Terra SK sínkenőzsír (nyomkarimakenő 

anyag).

A 2. sz. vonal Piliscsaba vasútállomás és 

Klotildliget megálló közötti szakaszán 

három, megfelelő helyen elhelyezett és 

kialakított berendezéssel és a megfele-

lő karbantartó anyagok alkalmazásával 

nemcsak a zajhatások csökkenthetők, ha-

nem megoldást kínálnak a sín oldalsó és 

hullámos kopásának, valamint a kerék-

profil kopásának drasztikus csökkentésé-

re is (2. ábra).

Szarvas Lajos

A cikk témájában el-

hangzott prezentá-

ció megtekinthető a 

QR-kódra kattintva.

Summary
Due to the involvement of heavy rails in suburban and city transport (e.g., Budapest-Esz-

tergom, Szeged-Hódmezővásárhely tram-train, Budapest–Szentendre and Budapest–

Gödöllő suburban rails), it would be worthwhile to already assess the feasibility of wheel-

rail conditioning equipment in the design phase and design in then install such 

equipment in curve radiuses less than 300 meters. Thus complaints of people living near-

by to emerge sooner or later about an increase in noise burden due to increasing rail 

roughness could be prevented and, last but not least, pitch corrugation processes of rails 

could be slowed down which could multiply the life expectancy of rails with help of an 

efficiently operating side lubrication system.

2. ábra

1. kép

2. kép
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Ez most az a pálya, ahol az igény és a lehe-

tőség jó időben és jó helyen találkozott.  

A Kőbánya felsőről az egykori József vá-

ro si pályaudvarra vezető felhagyott vá-

gányt könnyűszerrel rá lehet csavarni a 

Keleti pályaudvarra. De nyilvánvalóan 

nem a leromlott állapotában. Ezen a rö-

vid szakaszon nemcsak a pályát kell újra 

építeni, hanem négy vasúti híd is érintett. 

Ezek teljes körű felújítását vállalta el cé-

günk, a TTDExpert Zrt. Nézzük szelvény-

szám szerint, melyek ezek a hidak.

B026-os híd: A híd 1999-ben került átadás-

ra, ami a külső körút utolsó neuralgikus 

szűkületét végre megszüntette. Cégünk 

több dolgozója, köztük magam is, tettes-

társak voltunk ebben a munkában. A híd 

jó állapotban van, így sok beavatkozást 

nem igényel. Amit mégis érdemes meg-

említeni, az a szigetelése és az akkoriban 

kialakított felette lévő rétegrend. A pálya-

lemez korszerű, akkor talán még divatos-

nak is mondható, szórt szigetelést kapott, 

amelyre terfilcbe burkolt dörken lemez ke-

rült. A feltáráskor tapasztaltuk, hogy a dör-

ken lemez otthagyta mintázatát a szigete-

lésben, így a hosszú évekre előretekintő 

józanság azt diktálta, hogy a szigetelést 

újítsuk fel. Kap egy újabb, korábbival azo-

nos szigetelőréteget, és a dörken lemezt 

most elhagyjuk. Helyette a hídszabályzat 

szerinti védőbeton kerül a zúzottkő alá.

B027-es híd: A Könyves Kálmán körút má-

sik, régi nyílása. Itt a teljes felszerkezet 

cseréje vált indokolttá. Itt került, illetve 

kerül sor a leglátványosabb munkafolya-

matra. Az ötventonnás felszerkezetet egy 

darabban emeltük ki (kép). A 400 tonnás 

autódaru a Kőbánya felső felőli háttölté-

sen állva éjszaka, teljes közúti zárás mel-

lett nem egészen öt perc alatt kirakta az 

egykori Északi Járműjavító területére. 

Igen, a látványos művelet valóban öt perc 

volt, de ezt hosszú hónapok gondos elő-

készítése és többnapos, mindenre odafi-

gyelő helyszíni munka előzte meg.

B032-es híd: Nem könnyű ott dolgozni, 

ahol két vasút keresztezi egymást, még-

hozzá olyan helyen, amelyhez nem vezet 

közút. Ez a híd 1960-ban épült. Korához 

képest egészen jó állapotban van. A híd-

szabályzat megváltozása miatt szükséges 

kisebb megerősítéseken túl a hidászok és 

tervezők jó érzékkel számítottak kisebb ká-

rosodásokra azokon a részeken, amelyek 

csak a pálya bontása után váltak láthatóvá. 

A pályalemezt alátámasztó hossztartók fel-

ső övein valóban több helyen jelentkeztek 

fáradásból eredő törések. A legnagyobb 

feladatot mégis a híd teljes helyszíni kor-

rózióvédelme jelentette. Ennek érdekében 

a kb. másfél métert ki kellett emelni, és a 

szomszédos hídtól bő egy métert el kellett 

tolni, hogy egy zárt állványzatot lehessen 

köré építeni. Így vált lehetségessé, hogy 

mellette és alatta a vasúti forgalom zavar-

talanul fenntartható legyen.

B037-es híd: Közutat, öt vasúti vágányt 

és két villamosvágányt keresztez. Itt sem 

szükséges nagy beavatkozás. A pálya 

tervezetten új szigetelést kap, és némi 

beton és acél korrózióvédelem szüksé-

ges. Itt éppen ez a „némi” adja a mun-

ka pikantériáját. Ugyanis a környezet, 

vagyis a közút, az ország legforgalma-

sabb vasútvonala (100-as vonal) és a vil-

lamos együttállása, akár a csillagok rossz 

együttállása, szinte ellehetetleníti ennek 

a némi munkának az elvégzését.

 A kivitelezés a felújítási munkáknál szo-

kásos kisebb-nagyobb meglepetések el-

lenére megfelelő ütemben halad.

 Vörös Balázs

Vörös Balázs
műszaki vezérigazgató-

helyettes

TTDExpert Zrt.

balazs.voros@ttd.hu

Hazánkban is egyre jobban előtérbe kerül az elővárosi közleke-
dés a vasútnál. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a Budapest kör-
nyéki pályahálózat rendelkezzen megfelelő kapacitással. Ennek 
egyik, háttérben zajló eleme a Keleti pályaudvar és Kőbánya 
felső vá. között épülő harmadik vágány. 

Harmadik vágány a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között

Vasúti hidak felújítása
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FENNTARTHATÓ VASÚTI INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA

BIZONYÍTOTT TECHNOLÓGIA

• Már több mint 25 éve használatban

• 16 országban beépítve 

• Trafikverket teljes körű engedély (2019)

• Németországi NoBo tanúsítvány (2019)

• Deutsche Bahn típusengedély (2020)

• Több ezer hazai beépítés – BKV, GYSEV, MÁV 

• 2021-ben számos más EU-országban is komplett 

engedélyeztetés

EXTRÉM TELJESÍTMÉNY

• Hosszú élettartam (50+ év)

• Ellenáll a nedvességnek és a kártevőknek

• Beépítése és kezelhetősége a talpfáéval azonos

• Kiváló zaj- és rezgéscsillapítás, valamint  veze-

tőképesség

• Alacsony CO2-kibocsátás

• Kiváló megoldás a kreozottal kezelt talpfák 

kiváltására

HAZAI FORGALMAZÓ

Web: www.conwestco.eu 

E-mail: gabor@conwestco.eu 

Telefon: +3620-974-0130

KOMPOZIT VASÚTI ALJAK

100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOKBÓL
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A RUBE típusú útátjáró fa- és fém- 
aljakra egyaránt szerelhető

Beton szegélybordák belső 
hosszanti kábelcsatornával ellátva

Külső elemek 700 mm és 885 mm 
széles verzióban is kaphatók

A Swisscross új, RUBE nevű modellje 
ötvözi a gumi és a beton kínálta előnyöket 
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Swisscross RUBE® 1000 Swisscross RUBE® 1435

Vasúti útátjáró

Swisscross videó

Magyarországi

referenciavideó 

Magyarországi forgalmazó: Conwest Kft. | Telefon: 20/974 0130, 70/942 1270 
E-mail: gabor@conwestco.eu | tamas@conwestco.eu | Weboldal: conwestco.eu

Svájci fejlesztés és minőség
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Gyorsvasút, városi gyorsvasút, 
elővárosi vasút
Mostanáig fennmaradt a villamos és a 

nagyvasút közé beékelődött helyiérdekű 

elővárosi gyorsvasút. A közúti közlekedé-

si szabályok nem érvényesek rá, a vasúti-

nál enyhébb, ugyanakkor ahhoz hasonló 

szabályrendszere van, szállítóképessége 

a metróénál kisebb, a villamosénál lé-

nyegesen nagyobb (10–15 ezer fő/óra/

irány). A mai H7-es HÉV több szempont-

ból is különleges. A HÉV bár elővárosi 

vasút, ez az egyetlen vonala, mely soha 

nem hagyta el a főváros területét. Ám 

mivel szigetet köt össze a belvárossal, 

így adott a helyi érdek, és adott a gyors- 

vasúti jelleg is, hiszen kifejezetten ezen 

elnevezéssel és jellemzőkkel hozták lét-

re hetven évvel ezelőtt. Egy vasútvonal, 

amely olyan mértékben integrálódott 

a sűrűn lakott városi környezetbe, hogy 

a felsővezeték-tartó oszlopok egyben a 

közvilágítást is biztosítják, a normál vas-

úti védőtávolságok alkalmazása esetén 

pedig nem maradna semmi Csepel bel-

városából: házak, bevásárlóközpontok a 

vasúti sínek közvetlen közelében talál-

hatók, vasút, utas és város mégis élhető 

harmóniában van egymással.

Kezdetek
A XX. század közepe markáns változásokat 

hozott többek között a közigazgatásban, a 

közlekedésben és az iparban is. Létrejött 

Nagy-Budapest részeként a XXI. kerület, 

mellyel kapcsolatban az akkori állami ve-

zetés kifejezett célja volt a dinamikusan 

fejlődő nehézipar fejlesztése, többek kö-

zött a Csepel-sziget további településeiről 

a gyárak számára munkaerő biztosítása. 

A ráckevei HÉV pályáján a csepeli vonato-

kat nem lehetett tovább sűríteni, így meg-

épült Magyarország első gyorsvasútja.  

A Boráros térről induló HÉV gyorsvasút 

felépítése a metróépítkezés mellett Buda-

pest legnagyobb közlekedési beruházása 

volt, 50 millió forintot költöttek rá, kétszer 

annyit, mint a villamosokra, buszokra, tro-

likra és a többi HÉV-re összesen. Ahhoz, 

hogy elég gyors legyen, a vasútépítők 

dombokat toltak félre, házakat bontottak 

le, több kilométer hosszú, aluljárókat át-

hidaló magastöltést emeltek a budapes-

ti országút szegélyén; százezer köbméter 

földet mozgattak meg (1. kép). A MÁV és 

a Vágóhíd vízellátását biztosító kutakat is 

félretolták. Az eredmény egy 6,7 km hosz-

szú, szinte teljesen egyenes vasútvonal 16 

perces menetidővel, napi 107 vonatpárral. 

Ám gyorsvasúthoz méltó járművekre még 

12 évet várni kellett.

A gyorsvasút motorvonatai
A MIX (most már MIX/A) típusú motor-

vonat a mai H7 ikonikus járműve, hét da-

rab máig használatban van, összesen 27 

készült belőle. A BHÉV maga látott ne-

ki a két motorkocsiból és egy pótkocsi-

ból álló, 474 férőhelyes szerelvény ter-

vezésének, a próbajármű Budafokon 

készült, a sorozatgyártást már a MÁV 

Dunakeszi Járműjavító végezte. Az azó-

ta sokszorosan átalakított motorvonatok 

átlagéletkora 54 év. A XXI. század utas-

komfort-elvárásainak nem tudnak már 

megfelelni, de az egységenként és olda-

lanként négy-négy ajtó gyors, dinamikus 

utascserét biztosít, jól illeszkedik a rövid, 

pörgős csepeli vonalhoz (2. kép). Egy jár-

mű, amelyre a magyar vasútijármű-gyár-

tás méltán lehet büszke. 

A H7 Magyarország második legnagyobb 

utasforgalmú vasútvonala napi 45 ezer 

utazással, így kellenek is a nagy befoga-

Hetven év embernél szép kor, vasútvonalnál se rossz, főleg, ha 
egy olyan vonalról van szó, amely rövidsége ellenére folyamato-
san hatalmas utasszámokat produkál. 1951. április 29-én vette át 
Bebrits Lajos miniszter Magyarország 251-es számú, mindössze 
6,7 km hosszú vasútvonalát, mai nevén a H7-es csepeli HÉV-et.

Hetvenéves Magyarország első gyorsvasútja

Megbízható MIX/A-k

1. kép: HÉV-pálya építése töltésben (1951)
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dóképességű, különleges motorvonatok. 

Csúcsidőben folyamatosan hatkocsis, ösz-

szesen több mint 800 utas befogadására 

képes egységek közlekednek itt, mert en-

nél kisebb kapacitású jármű esetén már a 

harmadik megállóban utaslemaradás kö-

vetkezne be. A csúcsidő pedig a H7-esen 

hosszabb, mint bárhol máshol a HÉV-en: 

hajnaltól 10:30-ig munkanapokon teljes 

kapacitással zakatol a vonal, háromkocsis 

kisegységgel csak ezt követően lehet uta-

sokat szállítani, de nem sokáig, mert 13:30-

tól a csúcs újra indul, a H7 pörög minden 

hadra fogható zöld vonattal. 

A legpontosabb vasútvonal
A H7 menetrendszerűségi mutatója 2017–

2018-ban 99,89%, 2019-ben 99,96%, 2020-

ban 99,97% volt szintén 99% feletti menet-

teljesítési mutató mellett, ami bármilyen 

összevetésben, nemzetközi szinten is ki-

emelkedően jó eredménynek számít. Ennek 

egyik oka a közúttól elkülönített pálya, mely 

csökkenti a forgalmi zavarok bekövetkezé-

sének valószínűségét, másik fő oka a mo-

tor vonatok megdöbbentően jó megbízha-

tósága még az igen magas (negyven-ötven 

év) átlagéletkor ellenére is. Szintén a késé-

sek ellen hat a MIX/A-k sűrű ajtókiosztása, 

mely gyors utascserét biztosít, így az egy-

két perces, utasforgalomból fakadó me-

netrendi eltérések, melyek máshol elkerül-

hetetlenek, itt nem következnek be annak 

ellenére, hogy jelentős az utasterhelés. 

Forgalomirányítás és zavarelhárítás 
Amikor létrehozták a vonalat, cél volt, 

hogy modern és gyors (dinamikus) legyen. 

Eltelt hetven év, de az elvek nem változ-

tak, és jó részben sikerült a fejlesztések-

kel a vonal dinamizmusát megtartani. Az 

ezredfordulón kiépített Elektra 1 igen sű-

rű vonatkövetést tesz lehetővé, ennek kö-

szönhetően a menetrend szerinti közle-

kedés igen gyorsan helyreállítható zavar 

esetén. A vonal rövidsége, ha nem is fajla-

gosan, de alacsonyan tartotta ezt a nagy-

fokú biztosítóberendezés-kiépítettséget, 

maga után vonva azt, hogy ezen a vasút-

vonalon teljes mértékben megvalósulhat 

a központi zavarkezelés (3. kép). A csepeli 

diszpécser képes látni és kezelni minden 

egyes jelzőt a vonalon, míg Boráros tér 

csak Szabadkikötőig lát el és tud beavat-

kozni. A H7 forgalmi szempontból jól jel-

lemzi a HÉV-et: léteznek modernebb tech-

nikák, de amit itt létrehoztak, az nagyon 

hatékonyan és pontosan működtethető.

H7 ma – végállomás Kvassay híd
„A vonal fele lassan letagadhat egy évet a 

korából…” jegyezte meg egy utas a HÉV  

Facebook-oldalán. 2020 júniusától a HÉV-ek 

Csepel végállomástól csak a Kvassay híd 

ideiglenes végállomásig közlekednek, en-

nek oka egyrészt a Kvassay híd ötven év 

után elvégzett sikeres és határidőre be-

fejezett felújítása, másrészt a MÁV-HÉV 

Zrt.-től független, de a HÉV-pályát is érin-

tő Nemzeti Atlétikai Stadion kivitelezé-

séhez kapcsolódó, vonalat érintő új mű-

tárgyak építése. A Kvassay híd lábánál az 

ideiglenes vasúti végállomás mellett a  

Boráros tér felé történő továbbhaladás 

megkönnyítése érdekében gyors utasát-

szállást eredményező buszvégállomást 

alakított ki a MÁV-HÉV. A HÉV-közleke-

dés fenntartása indokolt volt a teljes pót-

lás helyett, hiszen ennek segítségével a 

három fő forgalmi torlódást képező hely-

színből kettő, Csepel belvárosa a jelen-

tős busz- és autóforgalommal, valamint 

a tehervasúti átkelő nehézségei nem ve-

szélyeztetik a pótlóbuszok közlekedését.  

A HÉV-pótlóknak csak a Kvassay hidat 

követő szakasszal kell megbirkózniuk, 

ám ezt már nagyrészt biztonságos, elkü-

lönült buszsávban tehetik meg. A pót-

lás alapvetően sikeres, jóval kevesebb 

negatív észrevétel érkezett, mint más 

HÉV-pótlások esetén, de az utasok érthe-

tő módon egyre türelmetlenebbek. Cse-

pel közlekedése szinte megoldhatatlan a 

HÉV nélkül. Reméljük, hogy szeptember-

től vissza tudjuk adni utasainknak a teljes 

vonalat. Mi is várjuk! MÁV-HÉV Zrt.

2. kép: A felújított MIX/A típusú HÉV-szerelvény a Nemzeti Színház épülete előtt

3. kép: Csepel végállomásra érkező szerelvény
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Az M3 metróvonal infrastruktúra-rekonst-

rukciójának megvalósíthatósági tanul-

mányát, koncepcióterveit, tanulmányter-

veit, továbbá az – engedélyezési szintű 

terveken, valamint a megszerzett ható-

sági engedélyeken alapuló – ajánlatké-

rési dokumentációját a Főmterv-Uvaterv 

Konzorcium készítette a BKK Zrt. megbí-

zásából, amelyet a BKV Zrt. megkapott 

további felhasználásra. A rekonstrukció 

három ütemben valósul meg: északi sza-

kasz Újpest-központ és Dózsa György út 

állomások között, déli szakasz: Népliget 

és Kőbánya-Kispest állomások között, kö-

zépső szakasz: Lehel tér és Nagyvárad tér 

állomások között. A kivitelezés két fontos 

területre bontható, egyrészt az állomások 

felújítására, másrészt az alagút korszerű-

sítésére, ennek megfelelően négy közbe-

szerzési eljárás összeállítására került sor, 

tehát a három szakasz állomásfelújításá-

ra és a teljes alagútrendszer korszerűsíté-

si munkáira. A beruházásra jelenleg 217,5 

milliárd forint fordítható európai uniós 

forrásból, továbbá az akadálymentesítés-

hez 5,585 milliárd forint támogatással járul 

hozzá Budapest Főváros Önkormányzata.

A metrófelújítás során az M3-as metró 

17,3 km vonalszakasza újul meg, ami több, 

mint az Üllői út teljes hosszúsága, és na-

ponta több utast szállít, mint Debrecen, 

Győr és Pécs teljes lakossága összesen.  

A metróvonal húsz állomása mint egy-

egy önálló épület működik, amelyeket 

vasút köt össze, és egy föld alatti város 

üzemeltet. A megállók csak kis részei a 

gépezetnek, a korszerűsítés háromnegye-

de láthatatlan marad az utasok számára.  

A metrófelújítás keretében átfogó korsze-

rűsítés történik, amely valamennyi rend-

szer és berendezés cseréjét, felújítását ma-

gába foglalja, a helyiségek megújulásával 

együtt, egy komplex rendszerben.

Északi szakasz
A rekonstrukció első jelentős állomása 

2017. november 6-ra tehető, amikor el-

kezdődött az északi szakasz korszerűsí-

tése. Az állomások felújítását a Strabag 

Építőipari Zrt., az alagúti munkák kivitele-

zését a Swietelsky Vasúttechnika Kft. vé-

gezte. A hat állomás és 5,5 km vonalsza-

kasz másfél év alatt újult meg, mintegy 

41 milliárd forintból, és 2019. március 30-

án már ismét utasok vehették birtokba a 

megújult utasforgalmi tereket, a metrót 

üzemeltető személyzet pedig egy XXI. 

századi munkakörnyezetben folytathatta 

tevékenységét. 

A korszerűsítés során több mint 11 ezer vá-

gányméter sín, 11 db kitérő, közel 700 km 

(ami hozzávetőleg Budapest–Velence tá-

A pesti oldal északi és déli területeit összekötő M3 metróvonal 
hazánk legnagyobb forgalmú vasúti rendszere. A kék metró 
ötven éve kezdett kiépülni, és harminc éve nyújt megbízható, 
gyors közlekedési alternatívát a húsz állomást magába foglaló 
vonal, Újpest-központ és Kőbánya-Kispest között. Az elmúlt évti-
zedek a technológiai fejlődés színterén szinte követhetetlen vál-
tozásokat hoztak, a metró működését biztosító rendszerek ese-
tén is – bár még mindig megbízhatóan üzemelnek – elérkezett a 
korszerű, energiatakarékos berendezések beépítésének ideje.  
A metrófelújítás előkészítése 2014-ben kezdődött, majd egy 
évvel később a tervek birtokában megalakult a BKV Zrt. Metró 
Felújítási Projekt Igazgatósága, hogy megvalósítsa a rekonstruk-
ciót. A speciális szaktudással rendelkező csapat összeállítása éve-
kig tartott, ma negyven fő koordinálja a projekt teljes lebonyolí-
tását, a tervezéstől egészen a finanszírozásig.

Az M3 metró felújításának utolsó harmada

A belvárosi szakasz kihívásai

1. kép
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volság) erősáramú és 73 km (körülbelül 

Budapest–Dunaújváros távolság) gyenge-

áramú kábel cseréje történt meg.

Az utasok biztonságának növelése érde-

kében az állomásokon a legújabb előírá-

soknak megfelelő tűzvédelmi rendszer 

és korszerű szellőző-, hő- és füstelvezető 

rendszerek létesültek, melyek vízköddel 

oltó berendezések telepítésével egészül-

tek ki. Helyet kapott 192 db JET ventilátor 

és 21 db új fő-szellőzőventilátor, valamint 

36 db vízköddel oltó szivattyúberendezés. 

A nagynyomású, vízköddel oltó rendszer 

a legkorszerűbb technikai megoldásokat 

integráló mikrovízcseppes oltórendszer.  

A beépített elektromos és gépészeti be-

rendezések működését új épületfelügye-

leti rendszer támogatja. Szintén a bizton-

ság érdekében létesült 96 db új segélykérő 

panel és 166 db kamera. A kényelmes és 

akadálymentes közlekedést 11 db új moz-

gólépcső és 14 db felvonó szolgálja. A Dó-

zsa György úti állomáson 2021 nyarán kez-

dődik az utólagos akadálymentesítés.

Az állomások egyedi, modern, letisztult 

megjelenése az új szín- és formavilágnak 

köszönhető, amelyet az Uvaterv Zrt. épí-

tészei terveztek (1. és 2. kép). A több ezer 

új fal- és padlóburkolat, a közel 3000 új 

LED-világítótest tiszta és világos tereket 

eredményezett. A 80-as években beépí-

tett zománcmuráliák restaurálása is meg-

történt, Szász Endre Dózsa-pannók alkotá-

sáról pedig művészi reprodukció készült, 

amely méltó emléket állít a művésznek.

Déli szakasz
A metrófelújítás második mérföldköve 

2019. április 6-án indult a déli szakasz lezá-

rásával. Az alagút korszerűsítését folytatta 

a Swietelsky Vasúttechnika Kft., az állomá-

sok újjáépítésére kiírt közbeszerzési eljárást 

szintén a Strabag Építőipari Zrt. nyerte, így 

a kivitelezés a már ismert szereplőkkel foly-

tatódhatott tovább. A négy állomás és öt 

km vonalszakasz rekonstrukciója szintén 

másfél évig, 2020. október 22-ig tartott, és 

mintegy 58 milliárd forintba került.

A végeredmény itt is a mai kor igényeinek 

megfelelő utazási körülményeket mutat, 

minden állomás egyedi arculatot kapott 

(3. és 4. kép), új burkolatok és több mint 

1500 LED-világítótest gondoskodik az 

utazási élmény fokozásáról. Az építészeti 

terveket a Paragram Stúdió Kft. készítet-

te, az egyes állomásokon külön építész-

irodák dolgoztak.

A déli szakaszon 11 400 vágányméter sín és 

26 db kitérő újult meg, az elektromos be-

rendezések ellátását biztosító új erősáramú 

kábelek hossza mintegy 355 km, kicsit 

több, mint Debrecen–Pécs vagy mint Bu-

dapest–Kolozsvár távolsága légvonalban. 

Az újonnan beépített gyengeáramú kábe-

lek hossza pedig 51,2 km, kicsit több, mint 

Budapest–Esztergom távolsága. Az épület-

gépészeti rendszer azonos az északon be-

épített berendezésekkel, 25 db vízköddel 

oltó szivattyút, 91 db új JET ventilátort és 

13 db új fő-szellőzőventilátort helyeztek el 

a vonalon. A beépített segélykérő panelek 

száma 84 db, és 225 db kamerán keresztül 

figyelhető az utasforgalom.

Az akadálymentesítési feladatok még je-

lenleg is tartanak az Ecseri út és Pöttyös 

utca állomásokon, mivel a korszerűsítés 

eredeti programja nem tartalmazta a fel-

vonók telepítését ezeken a helyszíneken. 

A Népliget és Határ út állomásokon pe-

dig már üzemelnek a beépített liftek.

Bár a déli szakaszon kevesebb állomás ka-

pott új megjelenést, de mivel tíz évvel ko-

rábban épült, mint az északi szakasz, így 

bőven akadtak feladatok és nem várt for-

dulatok a felújítás során, mint például az-

besztmentesítés előre nem látható helye-

ken, ami rendkívüli beavatkozást igényelt.

Vincze Júlia
projekt kommunikációs irányító

BKV Zrt. Metró Felújítási 

Projekt Igazgatóság

vinczej1@bkv.hu

2. kép

3. kép

4. kép
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Középső szakasz
A déli szakaszon zajló munkálatok még be 

sem fejeződtek, amikor 2020. március 7-én 

két állomás – Arany János utca, Ferenciek 

tere – lezárásával a metróvonal középső, 

belvárosi részén is elindult a rekonstrukció. 

Július 11-én újabb két állomás – Corvin-ne-

gyed, Semmelweis Klinikák –, november 

7-én pedig további három állomás – Nyu-

gati pályaudvar, Deák Ferenc tér, Kálvin tér 

– területén vonultak fel a kivitelező szak-

emberei, így jelenleg minden mélyveze-

tésű állomás átalakulása tart már. A jelen-

leg fordítóállomásként működő, galériás 

szerkezetű Lehel tér és Nagyvárad tér az 

utasforgalom ellátásában kulcsfontosságú 

szerepet játszik, bár előkészítő munkála-

tokat már ott is végeznek, végleges lezá-

rásuk csak 2022 tavaszán várható. A teljes 

M3 metróvonal a tervek szerint 2023 első 

negyedévében nyílik meg újra az utasfor-

galom előtt.

Az alagút korszerűsítése maradt a Swie-

telsky Vasúttechnika Kft. kivitelezésé-

ben, az állomások újjáépítését azonban a 

Swie telsky Építő Kft. végzi. A kilenc állo-

más, illetve a 6,8 km hosszú vonalszakasz 

felújítása közel három év alatt történik 

meg, költsége 118,6 milliárd forint.

Hasonlóan a metróvonal többi szakaszá-

hoz ezeken az állomásokon is teljesen 

megújul az infrastruktúra és az arculat, itt 

is a Paragram Stúdió Kft. irányításával ké-

szülnek a kreatív építészeti tervek.

A legkorábban átadott vonalszakaszon 

precíz szervezés mellett folynak a munká-

latok, hiszen a már üzemelő északi és déli 

szakaszon menetrend szerint közleked-

nek a metrószerelvények. Minden reggel 

a Kőér utcai járműtelepről indulnak el a 

vonatok, és minden este oda térnek visz-

sza karbantartásra, így a vágányhálózat 

felújítása először a bal oldalon kezdődhe-

tett el. A szállítási feladatok megoldásá-

ra csak az éjszakai üzemszünet alkalmas, 

valamint hétvégenként a metró csak az 

északi szakaszon jár, hogy a déli szaka-

szon keresztül a bontott anyagok a re-

mízbe juthassanak, illetve az állomásokra 

kerüljenek az új berendezések.

A középső szakaszon 13 600 vágányméter 

sín és nyolc db kitérő cseréjét bonyolítják 

le, kicserélnek mintegy 177,5 km (Buda-

pest–Szeged távolságnyi) gyengeáramú 

és 860 km (közel Budapest–Berlin távol-

ságnyi) erősáramú vezetéket. Beépítenek 

55 db vízköddel oltó szivattyút, 60 db JET 

ventilátort, 44 db fő-szellőzőventilátort, 

ami a vonal tűzbiztonságát és a megfele-

lő levegőcserét biztosítja, továbbá helyet 

kap 4000 db LED-világítótest, 135 db se-

gélykérő készülék és 265 db kamera.

A metrófelújítás legnehezebb feladata a 

mélyvezetésű állomások korszerűsítése 

(5. kép). A belvárosi szakasz épült a leg-

korábban, a kivitelezési munkálatok 1970 

nyarán kezdődtek bányászati módszerrel, 

20-30 méteres mélységben. Az állomáso-

kat öt, illetve helyenként hat (Kálvin tér), 

egymást metsző kör keresztmetszetű 

alagútból alakították ki. A peron és a fel-

szín közötti kapcsolatot a mozgólépcsők 

jelentik. Minden állomáson több mint 

negyvenéves, orosz gyártmányú moz-

gólépcsők üzemeltek eddig, amelyeket 

új, modern szerkezetek váltanak. A köz-

lekedés a nem üzemelő mozgólépcső-

kön keresztül történik, ami kisebb kar-

dioedzésnek felel meg, különösen akkor, 

amikor még munkaeszközöket is cipelni 

kell. A mozgólépcsők helyett valameny-

nyi állomáson ideiglenes, fémszerkezetű 

lépcső épül, ami lehetővé teszi az összes 

régi szerkezet elbontását, és biztosítja a 

lejutást a mélybe (6. kép). A kiszolgálóhe-

lyiségeket az egykor robusztus, ugyanak-

kor nagyon biztonságos berendezések-

hez méretezték, például az elektromos 

energiát tároló akkumulátorok egykor 

szobányi nagyságúak voltak, ma már ci-

pősdoboznyira zsugorodtak, ennek meg-

felelően a terek is átalakulnak. Az ese-

tenként többtonnás, óriás szerkezetek 

elszállítása részben vasúton, részben a 

felszínen keresztül, közúton történik.

Innováció az akadálymentesítésben
Az M3 metróvonal építésekor az akadály-

mentes elérés biztosítása még nem jelen-

tett követelményt, így egy későbbi aka-

dálymentesítés lehetőségének kialakítása 

sem történt meg. Sokat változott a szem-

lélet az elmúlt évtizedekben ebben a tekin-

tetben is, ma már elvárás az egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása a közlekedésben.  

A metrófelújítás tervezésekor szinte lehe-

tetlen feladatnak tűnt a mélyvezetésű állo-

másokon az akadálymentesítés megoldása. 

5. kép

6. kép



512021/1www.innorail.hu

VÁROSI KÖZLEKEDÉS

A tervezők 2014-ben vizsgálták a lehetősé-

geket, méghozzá a hagyományos, valamint 

a ferdepályás felvonók beépítésének esé-

lyét. Megállapították, hogy a hagyományos 

felvonók beépítése magas építési kockázat-

tal és kivitelezési költséggel járna, továbbá 

csak összekötő folyosókkal és átszállással 

lenne megoldható, ami hozzávetőlegesen 

5-10 perc időveszteséget jelentene a moz-

gólépcsőkhöz képest. A ferdepályás felvo-

nók esetén az alkalmazás gyakorlatának 

hiányában, az engedélyek beszerzésének 

időigényességében láttak kockázatot. A sű-

rűn beépített belvárosi környezetben ere-

detileg a Nyugati pályaudvar, a Deák Fe-

renc tér és a Corvin-negyed tekintetében 

látták kivitelezhetőnek a liftek létesítését, 

így részleges akadálymentesítésről döntöt-

tek. A civil szervezetek nem találták elég-

ségesnek az elhatározást, így egy új kon-

cepcióról született megállapodás. A Metró 

Felújítási Projekt Igazgatóság javaslatára 

előtérbe került a ferdepályás felvonók al-

kalmazásának lehetősége, a megvalósítás 

elemzése. A pozitív eredmények alapján 

hat állomáson épülnek – Magyarországon 

közforgalomban még nem működő – fer-

depályás felvonók. Az eszközök a meglévő 

mozgólépcső-lejtaknákban, a mozgólép-

csők mellett kapnak helyet, így az akadály-

mentesítés az állomások külső szerkezeté-

nek átalakítása nélkül valósul meg. 

A Deák Ferenc téren hagyományos felvo-

nó épül, története szintén nem minden-

napi. Az előzmények egészen 1996-ra 

nyúlnak vissza, az Erzsébet térre tervezett 

új Nemzeti Színház építéséhez. Az épü-

let alapját, valamint a csatlakozó közmű-, 

akna- és járatrendszert már kialakították, 

amikor mégis egy másik helyszínt válasz-

tottak a teátrumnak. Elkészült egy felvo-

nóakna is, amely a színház mélygarázsát 

szolgálta volna ki. Az elgondolás több 

mint húsz évig terv maradt. Fordulópon-

tot a metrófelújítás jelentett, ugyanis az 

egykor kiépített, majd betemetett felvo-

nóaknát felhasználva tervezték meg az M3 

metró akadálymentes elérését biztosító 

hagyományos liftet. A födém elbontásával 

elkezdték feltárni a 16 méter mélyen vég-

ződő résfalakat 2020 áprilisában, majd bá-

nyászati módszerrel további 10 méteren 

folytattak aknamélyítést, és egy 23 méter 

hosszú összekötő folyosóval elérték az ál-

lomás peronját 2021 februárjában. Szinte 

hihetetlen, hogy a Deák Ferenc téri metró-

aluljárótól igencsak távolinak tűnő József 

Attila utca–Bajcsy-Zsilinszky út kereszte-

ződésig húzódik az M3 metró utastere mé-

lyen a földfelszín alatt.   

A középső szakaszon a korszerűsítés után 

29 db mozgólépcső, kilenc db hagyomá-

nyos lift és hat db ferdepályás felvonó 

szolgálja majd az utasok kényelmét és az 

M3 metró elérését.

Feltárul a múlt
Időnként meglepő emlékekre bukkanunk 

a felújítás során, feltárulnak apró kordoku-

mentumok, próbáljuk felidézni a múltat. 

Szerencsére vannak olyan kollégák, akik 

már a metróépítésben is részt vettek, és 

tapasztalataikkal segítik a metrófelújítást.

Az északi szakaszon a falburkolatok bontá-

sa során például újságok, sőt egy pénztár-

ca is előkerült. A tárcában pénzt nem ta-

láltak, viszont egy utazási diákigazolvány 

lapult az egyik zsebben. A feltételezés sze-

rint egy zsebtolvaj dughatta az egyik zo-

mánc műalkotás mögé a számára már ér-

téktelen erszényt a 80-as években. Hogy 

így történt-e, azt már sosem tudjuk meg.  

Az Arany János utca jellegzetes mészkő 

burkolatát 2020 áprilisában távolították 

el, amely alatt számok és betűk kezdtek 

kirajzolódni (7. kép). Napokig tartott, mi-

re fény derült a megfejthetetlennek tűnő 

kódolásra. A megoldást egy sokat látott 

mérnöktől tudtuk meg, aki emlékezett a 

rejtélyes jelekre. Az állomás építésekor, 

negyven éve egy akkor különlegesnek 

számító eljárással a helyszínen öntötték 

ki a betonelemeket, és mint az építőkoc-

ka darabjait állították össze a peron fal-

szerkezetét, a számok és betűk pedig az 

elemek nagyságát és helyzetét jelölték.

Régen elfeledettnek hitt relikviák is elő-

kerülnek időnként a bontási munkálatok 

során. A Deák Ferenc téren 2021 áprilisá-

ban találtunk egy több mint negyvenéves 

plakátot, amely a dohányzás egészség-

károsító hatására hívja fel a figyelmet (8. 

kép). A meglepően jó állapotban megma-

radt hirdetményt az óvta meg, hogy va-

lamikor egy pluszfalazatot építettek elé. 

A plakát Tamássi Zoltán tervezőgrafikus 

1972-ben készült munkája, címe: Dohány-

zás vagy egészség: válasszon. Jelenleg 

azon dolgozunk, hogy valamilyen módon 

eredeti helyén őrizzük meg az utókor szá-

mára a régi ereklyét.   

Az M3 metró felújításának célja, hogy a 

teljes kék metró vonalán megújult kör-

nyezetben, biztonságosabban, gyorsab-

ban, kényelmesebben lehessen utazni, 

modern, XXI. századi körülmények között. 

Továbbá, hogy az ország legnagyobb for-

galmú közlekedési eszköze az elkövetke-

zendő harminc évben mindenki számára 

elérhető alternatívát jelentsen Újpest-köz-

pont és Kőbánya-Kispest viszonylatában.

 Vincze Júlia

7. kép

8. kép
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A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársaság (BKV Zrt.) napja-

inkban közel 300 kilométer hosszúságú 

villamoshálózat fenntartásáért, üzemel-

tetéséért felel. Az utazóközönség igényei-

nek kielégítése érdekében fontos, hogy az 

egyes villamosvonalak között lehetőség 

legyen a könnyű átszállásra, így számos 

viszonylat összefonódik, keresztezi egy-

mást. Ezt két, a vasúti pályába beépítendő 

szerkezeti elemmel lehet biztosítani: a vá-

gányátszeléssel és a kitérővel.

A vágányátszelés egy olyan szerkezet, 

amellyel a vágányok egymással szintben 

történő keresztezése valósítható meg.  

A kitérő a vasúti járművek egyik vágányról 

a másik vágányra történő folyamatos átha-

ladását irányeltérítéssel biztosító felépít-

ményi szerkezet. A BKV Zrt. vágányhálóza-

tán nagyságrendileg 137 darab átszelés és 

437 darab kitérő található. 

A vasúti kitérők esetében a keresztezési 

középrész csúcsának kialakítása hagyomá-

nyos módon úgy valósul meg, hogy a két 

irány sínszála keresztezi egymást. Mivel a 

nyomkarima-áthaladást mindkét irányba 

biztosítani kell, a sínszálakat meg kell szakí-

tani. Ennek következménye, hogy az alátá-

masztás és a vezetés folytonossága is meg-

szakad. Az ilyen kitérőkön a járművek csak 

meghatározott sebességgel haladhatnak 

át, illetve az áthaladás során keletkezett 

zajszint is igen magas. Mind a vasúti, mind 

a közúti vasúti kitérőknél az évek során 

több megoldás született a probléma kikü-

szöbölésére. Többek között megjelentek a 

mozgó keresztezési középrészek, a felfutós 

keresztezések, a csökkentett vályúmély-

ségű keresztezések és az egyik irányban 

(főirányban) megszakítás nélküli, úgyneve-

zett suttogó keresztezések.

A suttogó kitérő koncepciója, hogy a 

főirány, amely nagyságrendekkel nagyobb 

számú tengelyáthaladásnak van kitéve, 

megszakítás nélkül haladjon át a kereszte-

zési csomóponton, mellékirányban pedig 

a jármű nyomkarimája a főirány sínkoro-

naszintjén fusson, és így lépjen át a főirány 

vályúja felett. Mivel főirányban nemcsak a 

nyomkarimának, hanem a teljes kerékab-

roncs áthaladásának is helyet kell biztosíta-

ni, ez azt eredményezi, hogy a mellékirány 

esetében megnövekszik a vezetetlen sza-

kasz hossza. A legnagyobb előnye ennek a 

kialakításnak, hogy a kitérő egyenes iránya 

megszakításmentes, főirányban nincsen 

keresztezési csúcs, az alátámasztás és a ve-

zetés is folytonos, így az egyenes irányban 

nincs szükség sebességcsökkentésre. Ép-

pen ezen tulajdonságai miatt a legfőbb fel-

használási területei az ilyen csomóponttal 

készült kitérőknek azok a helyszínek, ahol a 

főirány igénybevétele a mellékirányétól je-

lentősen eltér. Klasszikusan ilyen helyszínek 

a vonalközi visszafogó vágánykapcsolatok, 

melyek forgalmi események, vágányzárak 

alkalmával vannak használatban mellék-

irányban, egyébként pedig főirányban jár-

tak. De ilyen helyszín lehet egy-egy kocsi-

szín fővágányhoz csatlakozó kitérője is.

A BKV Zrt. leányvállalata, a BKV Vasúti Jár-

műjavító Kft. 1997-es megalakulása óta se-

gíti az anyacég működését, többek között 

a vasúti kitérők és átszelések gyártásával. 

A két cég együttműködéséből innováci-

ós fejlesztésként került beépítésre 2018 

nyarán az Albert Flórián út és a Ferencvá-

ros vasútállomás megállóhelyek között ta-

lálható K2039 kitérő és az A2022 átszelés, 

amely a kapcsolatot biztosítja a folyópálya 

és Ferencváros kocsiszín között (1. és 2. kép).

A K2039 kitérő főirányban suttogó ke-

A közúti városi vasút XIX. századi megjelenése óta törekednek 
a szakemberek a legújabb technológiai megoldásokkal, korsze-
rűsítésekkel a pályaépítési-fenntartási tevékenységeket egy-
szerűsíteni és tökéletesíteni. 

Innovatív megoldások a BKV Zrt. villamoshálózatán

Suttogó kitérők

1. kép: A Ferencváros kocsiszínnél beépített vágánykapcsolat

2. kép: A Ferencváros kocsiszínnél beépített 

vágánykapcsolat suttogó keresztezési része
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50/25. Mellékirányban az ívkülső sínszál-

ban a nyomkarima az egyenes irány sín-

koronájának magasságában fut, ami nem-

csak a sínszálak kopását csökkenti, hanem 

jelentősen alacsonyabb zajszinttel is jár. 

Ez a geometria lehetővé tette, hogy az 

R=25 méteres ívsugáron ki legyen használ-

va két sínszálon futó kerék futókörátmé-

rő-különbsége: a kerék az ívkülső sínszá-

lon nyomkarimán fut, az ívbelső sínszálon 

pedig a sínfejen, így a két kerék közötti fu-

tókörátmérő-különbség olyan nagy lesz, 

hogy segíti a kis sugarú ívbe a befordulást.

A kísérleti helyszín kötöttsége volt, hogy a 

K2039 kitérő és a A2022 átszelés egymás-

hoz nagyon közel található. A felfuttatott 

nyomkarimát az engedélyezett 1:300 ki-

futtatással nem volt lehetséges az átszelé-

sig visszafuttatni, illetve a kitérő közbenső 

részében sem állt rendelkezésre elegendő 

hossz a váltó vége és a keresztezési csomó-

pont között az ívkülső sínszál szükséges 24 

milliméteres magassági emeléséhez. Ezért 

a komplexum olyan módon került meg-

tervezésre, hogy a K2039 kitérő egyenes 

irányának sínkoronája a közbenső részben 

1:400 hajlással (2,5‰ lejtő) „lefuttatásra” 

került 12 milliméterrel. Ezt a lefuttatást a 

kitérő keresztezési részében meg kellett 

tartani, majd a keresztezési részhez csatla-

kozó folyópályában kellett visszafuttatni. 

A kitérő mellékirányának ívkülső sínszá-

lát a közbenső részben az alapsíktól +12 

milliméterrel kellett emelni, majd a csat-

lakozó átszelés első keresztezési blokkjáig 

visszasüllyeszteni az alapsíkra. A konstans 

kiemelt szakasz csak a keresztezési blokk 

hosszában található.

A felépítményszerkezet bebetonozott 

szintetikus aljas pályaszerkezetre került le-

kötésre, Qmed-CFT leerősítésrendszerrel, 

Skl-14 szorítórugókkal. A kitérő mellékirá-

nyában, valamint az átszelés íves irányának 

ívkülső sínszálában a nyomkarimán futást 

a 105C1 sínprofilba mart vályúk biztosítják. 

A K2039 kitérő érdekessége, hogy a kitérő 

a BKV Vasúti Járműjavító Kft. új fejlesztésű, 

magas csúcssínes Phoenix rendszerű váltó-

részével van szerelve, mely a 80 milliméter 

magasságú, hagyományos Phoenix csúcs-

sín helyett 116 milliméter magas, 49E1A3 

típusú Vignol sínprofilból készült csúcssínt 

tartalmaz, amely az igénybevételi követel-

ményeknek jobban megfelel. A csúcssín 

a toldatsínhez hevederes illesztéssel csat-

lakozik, így egy jövőbeni csúcssíncsere az 

üzemeltetői igényeknek megfelelően egy-

szerűen megvalósítható.

A pozitív üzemi és forgalmi tapasztalato-

kat követően a BKV Zrt. további suttogó 

keresztezési részű kitérők beszerzése mel-

lett döntött. 2019 nyarán a nagykörúti pá-

lyafelújítás részeként épült be a Tűzoltó 

utcai egyszerű vágánykapcsolathoz egy 

suttogó keresztezési részű kitérőkből ál-

ló Ph 100/100e vágánykapcsolat, melyet a 

VAMAV Kft. szállított. Ezenfelül 2020-ban 

a Haller utca–Soroksári út csomópont át-

építéséhez kapcsolódóan gyártott a BKV 

Vasúti Járműjavító Kft. egy Vignol 49E1 

100/100e vágánykapcsolatot, szintén sut-

togó keresztezési résszel, amelynek külön 

érdekessége, hogy a kitérők félváltónként 

két-két darab Schwihag Rpg24 L/R típusú 

görgős sínszékkel vannak szerelve (3. és 4. 

kép). A vágánykapcsolatok esetében kö-

zös, hogy a váltórész vége és a keresztezési 

csomópont között elegendő hely állt ren-

delkezésre a sínkoronaszint kiemelésére, 

így a főirány pályaszintjét nem kellett mó-

dosítani. A vágánykapcsolatban a mellék-

irány mindkét sínszála egyszerre lett meg-

emelve a váltórész végétől az első érintett 

keresztezésig, majd a második kereszte-

zést követően egyszerre lettek visszafut-

tatva az eredeti pályaszintig.

Az innovációs fejlesztésként beépített sut-

togó kitérők a megfigyelések alapján az el-

várásoknak tökéletesen megfelelnek, ezért 

a főváros villamoshálózatán a jövőben is 

tervben van az ilyen jellegű kitérők építése. 

 Jóvér Vivien–Tóth Gábor

Tóth Gábor
fejlesztési főmunkatárs

BKV Vasúti Járműjavító Kft.

tothg@vjsz.hu

4. kép: A Haller utca–Soroksári út csomópontban 

található vágánykapcsolat suttogó keresztezési része

3. kép: Vágánykapcsolat építése a Haller utca–

Soroksári út csomópontban
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A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. mint 

jogutód immár 137 éve üzemelteti a deb-

receni helyi közösségi közlekedést. Az 

elmúlt évtizedek során a társaság a tu-

lajdonos Debrecen Megyei Jogú Város Ön-

kormányzatával közösen, az Európai Unió 

által kiadott és abban meghatározott in-

tézkedésekhez igazodva számos fejlesz-

tést, programot és intézkedést hajtott 

végre a közösségi közlekedés korszerűbbé 

tételére, népszerűsítésére egy fenntartha-

tó városi közlekedés érdekében.

Tovább a megkezdett úton
A közlekedési társaság a trolibusz- és vil-

lamosközlekedés mellett több mint tíz 

éve az autóbusz-közlekedést is üzemel-

teti a városban. Akkor a társaság 140 új, 

Euro 5-ös dízelmotorral ellátott Volvo tí-

pusú autóbuszt állított forgalomba. Ezzel 

Debrecen város közigazgatási területén 

csak a CO2 tekintetében mintegy öt ton-

nával csökkent a károsanyag-kibocsátás.

A 2-es villamosok elindulásával egy időben 

15 db Volvo típusú szóló autóbuszt von-

tunk ki a közösségi közlekedésből, mely 

további 700 kilogrammal csökkentette az 

összes károsanyag-kibocsátást, ezzel is elő-

segítve a levegő minőségének a javítását. 

2019. év közepén elindult a tízéves autó-

busz-járműpark korszerűsítése, melynek 

során első lépésként öt darab csuklós Euro 

6-os motorral ellátott Mercedes-Benz Co-

necto G autóbuszt állítottunk forgalomba. 

Debrecenből Debrecennek – új 
autóbuszok állnak forgalomba
A közösségi közlekedés környezeti terhe-

lésének csökkentése, valamint az utazási 

komfort és szolgáltatási színvonal emelé-

se érdekében 2022 és 2024 között a teljes 

autóbuszjármű-flottát lecseréljük, és a cí-

visvárosban gyártott Mercedes típusú au-

tóbuszokat állítunk forgalomba. 

Az új Mercedes típusú autóbuszok a mai 

kor követelményeinek megfelelően ala-

csonypadlósak, illetve néhány szóló autó-

busz alacsony belépésű lesz. Minden autó-

busz klimatizált, belső és külső akusztikus 

utastájékoztató rendszerrel felszerelt. Az 

új autóbuszflotta külső dizájnja is igazo-

dik a mai trendekhez, ezüstszürke színük 

elegáns és egységes megjelenést biztosít 

majd a debreceni utakon. 

Az új, Mercedes Reform és Mercedes 

Conecto típusú autóbuszok már Euro 

6 D motorral rendelkeznek, az üzem-

anyag-fogyasztásuk pedig jelentősen 

kedvezőbb a jelenlegi járművekhez ké-

pest (1. kép).

Az autóbuszok egy része teljes egészé-

ben a debreceni autóbuszgyárban készül 

el, és valamennyi járművet városunkban 

szerelik készre.

Zöldbusz projekt – Debrecen a 
minta
A 2011-es fehér könyv alapján meghatá-

rozott ütemterv szerint a közlekedésben, 

így a közösségi közlekedésben is csök-

kenteni kell a karbonszegény fenntartha-

tó üzemanyagok használatának arányát. 

2030-ra a helyi közösségi közlekedésben 

a járművek 50%-ának alternatív hajtású-

nak kell lennie.

A hazai Zöldbusz mintaprojekt zászlósha-

jójaként 2020 szeptemberében Debrecen-

ben indult el a teljesen elektromos hajtá-

sú Mercedes típusú autóbusz tesztüzeme  

Az elmúlt évtizedben kiemelt és egyre hangosabb szerepet 
kapott a környezetvédelem, ezen belül a közlekedés, illetve a 
közösségi közlekedés környezetre gyakorolt hatása. Az intézke-
dések sürgősségét jól mutatja az elmúlt néhány év látványos 
törekvése világszinten is. Debrecen és a DKV Debreceni Közle-
kedési Zrt. évtizedek óta elkötelezett a közösségi közlekedés 
környezetvédelmi hatásait illetően. Fejlesztéseivel, törekvései-
vel az élhető nagyvárosi élet fenntarthatóságán dolgozik.

Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért

Új villamosvonalak

1. kép: Mercedes Conecto autóbuszok Euro 6-os motorral
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(2. kép), melynek során egy teljes hónapig 

díjmentesen vehették igénybe a járművet a 

debreceni utasok. A tesztidőszak alatt szer-

zett pozitív tapasztalatok alapján 2022-ben 

12 db új, száz százalékban elektromos haj-

tású autóbuszt állítunk forgalomba, melyet 

állami és önkormányzati támogatás mel-

lett, saját beruházásként valósítunk meg.

Kötöttpályás közlekedés – a ver-
senyképesség fenntartása
Más városokhoz hasonlóan Debrecennek is 

komoly kihívásokat jelent a közúti terhelés, 

az egyéni közlekedők számának drasztikus 

emelkedése. Az egyéni, motorizált közle-

kedési eszközök „legyőzhetetlen” verseny-

társaknak bizonyulnak a közösségi közle-

kedéssel szemben, hiszen az autóbuszok, 

trolibuszok az utakon jelentkező dugókban 

araszolva közlekednek, ezzel jelentősen 

csökkentve az eljutási időt. 

Debrecen városszerkezetéből adódóan a 

forgalom dinamikussá tétele, a közúti kö-

zösségi közlekedés előnyben részesítése, 

buszsávok kialakítása hosszú és nehéz 

munkafolyamat eredményeként valósít-

ható meg.

Ezzel szemben a kötöttpályás villamosköz-

lekedés versenyképes maradhat a közúti 

közlekedéssel szemben, és a környezetvé-

delmi szerepe is vitathatatlan. Debrecen 

város önkormányzatának támogatásával 

megkezdődött a 3-as és 4-es villamosvonal 

tervezési szakasza. Az új 3-as villamosvonal 

a sűrűn lakott keleti városrészeket köti majd 

össze a belvárossal, míg a 4-es vonal a bel-

város és a debreceni légikikötő, valamint a 

déli ipari park között biztosíthatja majd a 

közvetlen, gyors és kényelmes közlekedé-

si lehetőséget, ahol a dinamikus ipari fejlő-

dés eredményeként a közeljövőben már 15 

ezer munkavállaló is dolgozhat.

Az új villamosvonalak megvalósítása jelen-

tős mértékben csökkentheti majd a város 

ezen forgalmas részeinek a környezeti ter-

helését, mely nemcsak a károsanyag-kibo-

csátást, hanem a környezeti zajterhelést 

is jelenti. Ezzel hozzájárulva a komfortos, 

gyors utazáshoz és az élhető nagyvárosi 

élet fenntartásához is.   

Okosmegoldások a közlekedésben 
A járműflotta fejlesztése és modernizálása 

mellett fontos a jegyértékesítés és -vásárlás 

modernizálása is. A szolgáltatást igénybe 

vevők számára nem csak az utazás közbeni 

komfort kap kiemelt szerepet, hanem már a 

jegy- és bérletvásárlás során tapasztalt ké-

nyelem és gyorsaság is döntő jelentőségű.

2017-ben a helyi közlekedési társaságok 

közül a DKV vezette be az új típusú elekt-

ronikus személyi igazolványra történő 

jegy- és bérletvásárlás lehetőségét. Az új 

okosszolgáltatást kezdettől fogva nagy 

népszerűség övezte, hiszen a személyi iga-

zolványunkra megvásárolt és az arra „feltöl-

tött” napijegy vagy bérlet kényelmes uta-

zási lehetőséget nyújtott. Az IT-technológia 

dinamikus fejlődésének, a jelentkező igé-

nyek kiszolgálása érdekében 2018-ban elin-

dítottuk az online bérletvásárlást, melynek 

köszönhetően sorban állás nélkül, otthon-

ról, a nap 24 órájában bankkártyás fizetés-

sel vásárolhatják meg az utasok a bérletü-

ket vagy napijegyüket. 

2020-ban újabb mérföldkőhöz érkezett a 

debreceni közösségi közlekedés, hiszen az 

utasok régi vágya vált valóra, elindult a mo-

biljegy-értékesítés. Az egyszeri utazásra ér-

vényes jegyet mobiltelefonon, az applikáció 

letöltését követően, szintén bankkártyás fi-

zetéssel vásárolhatják meg az utasok, akár a 

megállóhelyről, a járműre várakozva. A mo-

biljegy érvényesítése a járműveken kihelye-

zett QR-kód segítségével történik (3. kép).  

A mobilvonaljegy nagy népszerűsége alap-

ján 2021. január 1-jén bevezettük az időala-

pú, egyórás mobiljegyet. 

Egy jegy megvásárlásával 60 percig biztosí-

tott a korlátlan számú átszállás az autóbu-

szok, trolibuszok és villamosok között. Az 

időalapú mobiljegy ára megegyezik az egy-

szeri utazásra érvényes vonaljegy árával, így 

már egy átszállás esetén is kedvezőbb árú 

utazást biztosít a vonaljeggyel szemben.

A MÁV-Volán csoporttal együttműködve 

értékesítési rendszereink összekapcsolásán 

dolgozunk azért, hogy a városunkba kö-

zösségi közlekedéssel érkezőknek, szolgál-

tatóktól függetlenül, egy jegy megvásár-

lásával legyen lehetőségük igénybe venni 

szolgáltatásainkat.

Arra törekszünk, hogy folyamatosan fej-

lődő szolgáltatásainkkal versenyképesek 

tudjunk maradni az egyéni közlekedéssel 

szemben, hiszen fel kell ismernünk azt a 

tényt, hogy a környezetünkért csak közö-

sen tehetünk. 

Fejlesztéseinkkel, új okosszolgáltatásaink-

kal utasaink érdekeit szolgáljuk, és az élhe-

tő nagyvárosi élet fenntartásához mi ma-

gunk is hozzájárulunk. Nagy Attila 

2. kép: Mercedes 

elektromos autóbusz

3. kép: Mobiljegy érvényesítése QR-kód 

segítségével

Nagy Attila 
vezérigazgató

DKV Zrt.

www.dkv.hu
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Ganzair Compressortechnics LLC 
undertakes technical modernization 
of LUDMILLA locomotives' and 
BOMBARDIER TALENT EMU motor 
trains' compressors.

The positive result is guaranteed. 

ANALÓG MOBILRÁDIÓ ÉS GSM-R 
KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

Elérhetőség: funkwerk-mo@funkwerk-mo.hu

FUNKWERK SYSTEMS

FUNKWERK TÍPUSÚ 

UIC 751-3 (450 MHZ) 
VONALI RÁDIÓRENDSZEREK 

UIC 751-3 (450 MHZ), UIC-751-4 (GSM-R) 
TÖBBNORMÁS VÉGBERENDEZÉSEK 

HELYI MUNKAKÖRZETEK (TOLATÓ STB.), 

TELEPÍTÉS, JAVÍTÁS, ÜZEMELTETÉS.

A KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓ



útépítés • vasútépítés  
hídépítés • alagútépítés 

vízépítés • aszfaltgyártás

Aszfaltvizsgálat 
Betonvizsgálat 

Talajvizsgálat Technológia
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22 A MAGYAR TRAM-TRAIN ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

42 HARMADIK VÁGÁNY A KELETI PÁLYAUDVAR ÉS KŐBÁNYA FELSŐ KÖZÖTT

44 HETVENÉVES MAGYARORSZÁG ELSŐ GYORSVASÚTJA 

46 AZ M3 METRÓ FELÚJÍTÁSÁNAK UTOLSÓ HARMADA

Fotó: NIF Zrt.

Fotó: Strabag Vasútépítő Kft.


