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KÖSZÖNTŐ

Napjainkban fontos és nehéz időszak 

előtt állunk, ami a kihívások mellett a 

változás lehetőségét is magában hor-

dozza. Az emberek gondolkodásában 

előtérbe került a fenntarthatóság és a ta-

karékosság. A nehéz gazdasági környe-

zet, az energiaválság mind több utast és 

árufuvarozót terel a vasúti és a közössé-

gi közlekedés felé. Nekünk, közlekedés-

sel foglalkozó szakembereknek napi fel-

adataink mellett a felelősségünk 

is óriási, mert környezetbarát, az 

eddigieknél kényelmesebb, biz-

tonságosabb és vonzóbb szol-

gáltatást kell nyújtsunk az egyéni 

közlekedéssel szemben. Most van lehe-

tőségünk arra, hogy új utazókkal is meg-

szerettessük a vonatozást.

A MÁV-Volán-csoportnál mindezért fo-

lyamatosan dolgozunk képzett mun-

k av á l l a l ó in k k a l ,  j á r mű p a r k u n k é s 

szolgáltatásaink fejlesztésével, pálya-

karbantartásainkkal. Az a célunk, hogy 

minél több elégedett utasunk, árufuva-

rozó ügyfelünk legyen. A közösségi köz-

lekedés történetének rendkívül fontos 

korszakát éljük, részesei lehetünk annak, 

amikor a vasút újra kiemelkedő jelentő-

séget kap. Az Európai Bizottság elvárása, 

hogy 2050-re a rövid és középtávú közle-

kedési, áru- és személyfuvarozás 50 szá-

zaléka vasútra és – ahol erre a környezeti 

feltételek adottak – vízi útra terelődjön. 

Ezzel a jelenlegi szén-dioxid-kibocsá-

táshoz képest 60 százalékot spórolunk 

majd meg, ami jelentős eredmény lesz. 

A most Európát sújtó nehéz gazdasági 

helyzet lehetőséget ad arra, hogy vissza-

terelődjön a vasútra az utazások nagy 

része. A nehéz helyzet persze a vasúti 

ágazatra is hatással van. De komoly gaz-

dasági számítások támasztják alá azt az 

állítást, amely szerint egységnyi alapon, 

költségek és CO2-kibocsátás szempont-

jából a közösségi közlekedés tudja a 

leghatékonyabban biztosítani az utas-

áramlást, az árufuvarozást. A közösségi 

közlekedés erősödésével tehetjük váro-

sainkat élhetővé, ez a jövő. Ebben az idő-

szakban tehát kifejezetten nagy a jelen-

tősége a mi ágazatunknak.

A magyar kormánynak kiemelt célja a 

vasúti személyszállítás versenyképes-

ségének javítása a környezeti fenntart-

hatóság érdekében. Ezért a gördülő-

állomány megújításaként az országos 

közlekedésszervező hamarosan maxi-

mum 50 darab villamos mozdony be-

szerzését folytatja le. Továbbá 39 + 10 

db opciós darabszámú modern sze-

mélyszállító szerelvény beszerzése lesz 

folyamatban. Távolsági flottánk 75%-

ban megújulhat. Olyan mozdonybe-

szerzés zajlik jelenleg, amilyenre öt év-

tizede nem volt példa. Teljessé vált a 

KISS flotta, megérkezett a 40. emeletes 

motorvonat is, a hatósági vizsgák függ-

vényében várhatóan a decemberi me-

netrendváltástól mind a 40 szerelvény 

forgalomba is állhat. A 40 KISS és a 123 

FLIRT révén Budapest elővárosaiban már 

túlnyomórészt korszerű motorvonatok-

kal szolgálja ki a vasúttársaság az uta-

sok kényelmes utazását. Várakozáson 

felüli a tram-train népszerűsége, az uta-

sok nagyon kedvelik a félórás ütemben 

közlekedő vasútvillamost, ezt bizonyít-

ja, hogy mind augusztusban, mind szep-

temberben 150 ezer utazáshoz vették 

igénybe a kötöttpályás közösségi köz-

lekedés Magyarországon új, innovatív 

megoldását Hódmezővásárhely és Sze-

ged között. Zajlik a vasútfejlesztés töb-

bek között Szeged és Röszke, Budapest 

és Belgrád között, valamint fejlesztjük 

a záhonyi átrakó körzetet, hogy a vas-

úti árufuvarozás is mind nagyobb teret 

nyerhessen hazánkban és Európában.

Mindannyiunk számára – bármelyik mun-

kakörben is dolgozzunk – most itt a le-

hetőség, hogy a saját tapasztalatainkat, 

tudásunkat, szakmai elképzelésünket be-

illesszük a folyamatokba. Olyan elkülö-

nült közlekedésszervező jött létre, amely-

lyel együttműködve most évtizedekre 

meghatározhatjuk működési elveinket. 

A közösségi közlekedésben, a vasúti szek-

torban végzett munkához szakértelem, 

erő, elhivatottság, összefogás, szív és lé-

lek egyaránt kell. Bármilyen pozícióban 

látjuk el a feladatainkat, biztos vagyok 

abban, hogy most van itt az idő, hogy él-

jünk az előttünk álló lehetőségekkel és 

valamennyien tudunk tenni egy-egy lé-

pést a vasút újbóli térnyeréséért.

Dr. Pafféri Zoltán 

elnök-vezérigazgató

MÁV Zrt.

A közösségi közlekedés történetének rendkívül fon-

tos korszakát éljük, részesei lehetünk annak, amikor a 

vasút újra kiemelkedő jelentőséget kap.
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Üzemünkben a tavalyi évben sor került 

a vasútialj-gyártósor modernizálására. 

Az eredeti gyártósor még a 70-es évek-

ben épült, az újban az azóta megjelent 

műszaki megoldásokat adaptáltuk. A be-

ruházás fő célja az üzem működésének 

megbízhatóbbá tétele volt. Ezt szolgálja 

többek között a frekvenciaváltók alkal-

mazása, melyek megvédik a sablonok 

továbbítását biztosító motorokat a túl-

terheléstől. A gyártósor egy részét, mint 

például az olajzókaput, mely a sablonok 

formaleválasztó olajjal történő kezelésé-

re szolgál, automatizáltuk. A projekt meg-

határozó eleme a termékek kizsaluzásá-

hoz alkalmazott új borítógép telepítése 

volt, mely egy teljesen új műszaki elven 

működik (1. kép).

A standard termékek folyamatos bizto-

sítása mellett mindig nagy hangsúlyt 

fektettünk az innovációra. A Budapes-

ti Közlekedési Zrt. (BKV) és a Feratil Kft. 

közreműködésével fejlesztettük ki és 

kezdtük meg a nagypaneles villamos-

pálya-elemek gyártását, melyekkel 2021 

nyarán újult meg a budapesti 59-es vil-

lamosvonal Alkotás út–Nagyenyed ut-

ca–Böszörményi út szakasza (2. és 3. kép).  

A termékcsalád rendszerelemei az egyedi 

vonalvezetéshez igazodva tartalmaznak: 

• 1,3-4,5 méter egyenes elemeket, 

• víznyelős elemet, 

• kábelszekrényes elemet, 

• vágányok közötti gömbsüveges és nor-

mál közbenső elemeket 

• és íves elemeket az elvárt sugárhoz iga-

zodva.

Az előregyártott technológiának köszön-

hetően magas minőségű, méretpontos 

termékek születtek. Termékeink haszná-

latával a pályafelújítás ideje jelentősen 

lerövidült, illetve a hézagmentes techno-

lógia alkalmazásával nagyobb terhelhe-

tőségű, kevesebb karbantartást igénylő, 

tartósabb közös közlekedési sáv került ki-

A gazdasági élet legnagyobb problémái, mint a munkaerőhi-
ány, az orosz–ukrán háború miatt kialakult alapanyag-beszer-
zési nehézségek, árfolyam-ingadozások az építőipart és azon 
belül a vasútépítési ágazatot is sújtják. Mindezek ellenére a 
Lábatlani Vasbetonipari Zrt. felkészült a kihívásokra és a meg-
növekedett piaci igények teljesítésére. 

Egy betonbiztos pont a vasútépítésben

Modernizálás és innováció

1. kép 2. kép

3. kép
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alakításra a közúti és villamosközlekedés 

számára. A rendszer további előnyei:

• teljes vízzáróság, nagy faggyal szem-

beni ellenállás (ennek hiánya általáno-

san komoly fenntartási problémát és 

költséget jelent),

• egyenletes, folyamatos és rugalmas 

sínrögzítési mód (sínek kopása szem-

pontjából is kedvezőbb),

• jelentős zaj- és rezgéscsillapítás,

• magasabb minőségi követelmények 

megléte.

Nagy jelentőségű projektünk volt a Fé-

nyeslitkei Konténerterminál (4. kép). Ezen 

a logisztikai csomóponton keresztül ha-

lad át Európába az elsősorban Kínából 

érkező áru. A pályához egyaránt szállítot-

tunk normál és széles nyomtávú beton-

aljakat. A széles nyomtávú aljakhoz al-

kalmazható útátjáró elemeket is cégünk 

gyártotta. 

Továbbá a 2022-ben indult számos infra-

struktúra-fejlesztési projekthez is szállí-

Mészáros Gábor
értékesítési vezető

Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

meszaros.gabor@railone.hu

A Railone magyar leányvállalata, a 

Lábatlani Vasbetonipari Zrt. immár 80 

éve gyárt vasbeton elemeket. A Vasbe-

ton név mára fogalommá vált, szű-

kebb-tágabb környezetünkben ismerik, 

használják betonaljainkat, oszlopainkat, 

valamint mívesen megmunkált egyedi 

termékeinket.

Vállalatunk 1947-ben, Magyarországon 

elsőként kezdett el feszített be ton -

aljakat gyártani, melyek ma is a gyár 

legfőbb termékei. Napjainkig több mint 

20 millió darab épült be a magyar vasúti 

vonalakba. Az évi közel 400 000 db 

gyártási kapacitással minden piaci 

igénynek meg tudunk felelni. Terve-

zés, gyártás, logisztika, szállítás és 

minőségbiztosítás –  mindent egy 

helyen kínálunk.

Európában a MÁV az elsők között rend-

szeresítette a feszített betonaljakat a 

kitérők számára. A kitérőaljak tervezé-

sét és a gyártás technológiájának kifej-

lesztését a Vasbeton végezte.

A városi vasút számára kifejlesztett ter-

mékekkel pedig hozzájárulunk a tömeg-

közlekedés fejlesztéséhez.

A Railone csoport tagjai között egyedü-

liként Lábatlanon nemcsak vasúti aljakat 

gyártunk, hanem egyéb termékeket is: 

pörgetett betonoszlopokat, melyek az 

energetika, világítástechnika, telekom-

munikáció területén alkalmazhatók, 

továbbá áttört betonoszlopokat, mező-

gazdasági elemeket, kerítéselemeket, 

valamint egyedi, iparművészeti projek-

tekhez használt betonelemeket is.

A gyár kitűnő földrajzi elhelyezkedése 

lehetővé teszi a termékek szállítását 

közúton, vasúton és vízen egyaránt. 

Több darupályán egy időben többféle 

termék rakodása lehetséges.

tunk vasúti betonaljakat, valamint a vas-

útépítéshez használatos előregyártott 

betonelemeket. Ezek közül a jelentősebb 

megújuló vonalszakaszok: Szeged–Rösz-

ke (5. kép), Budapest–Belgrád, Békéscsa-

ba–Lőkösháza (6. kép). 

Nem kapcsolódik a vasútépítéshez, de 

büszkék vagyunk arra, hogy időnként le-

hetőségünk nyílik egyéb területen is bi-

zonyítani szaktudásunkat. 2022 májusá-

ban nyitotta meg kapuit a Szentendrei 

Skanzen Erdély épületegyüttesének el-

ső kiállítási egysége. A Skanzen Erdély 

tájegységébe a magyar–román határ-

átkelőn vezet be az út. A Skanzen felké-

résének eleget téve a határátkelő beton-

elemeit Lábatlanon gyártottuk (7. kép). 

A feladatunk az volt, hogy a 60-as, 70-es 

évekre jellemző, azok hangulatát meg-

idéző építményt készítsünk. Akkor ezek 

az épületek monolit vasbetonból a hely-

színen készültek, ezt most előregyártva, 

szállítható és emelhető méretben, súly-

ban kellett elkészíteni.

Fáradhatatlanul azon vagyunk, hogy fej-

lődésünk érdekében bővítsük egysé-

geinket, telephelyeinket fejlesszük, és a 

célkitűzésünk, hogy a még tökéletesebb 

minőségi termelést elérjük.

 Mészáros Gábor

4. kép

5. kép 6. kép

7. kép
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Mindkét beépítésnél ismételten bebizo-

nyosodott, hogy a vágányzár időtartama 

bőven elegendő volt a kivitelezési mun-

kákra, sőt a tervezettnél még gyorsabban 

is sikerült haladni. 

A jól előkészített pálya és a keresztaljak 

pontos távolsága nagyon fontos tényező 

valamennyi beépítésnél. A keresztaljaknak 

egy rövidebb (7-8 mezős) átjárónál is tarta-

ni kell a 600 mm-es távolságot, mivel min-

den mező három keresztaljra támaszkodik.

A gyártó által megengedett +/– 10 mm 

eltérés tolerálható egy ekkora átjárónál, 

azonban egy hosszabbnál, mint például 

a 2021-ben beépített debreceni 21 me-

zős átjáró esetében, még ennél is pre-

cízebb előkészületre volt szükség, ame-

lyet a kivitelező V-Híd Zrt.-s kollégák 

kiválóan biztosítottak. 

A szegélybordák a Swisscross RUBE ese-

tében hosszanti núttal vannak ellátva, 

amelyek az oldalsó gumikeretek további 

stabilitását segítik elő, így ezek lerakása 

is precíz munkavégzést kívánt meg va-

lamennyi átjárónál. Mind Öskün, mind 

pedig Andráshidán – hála a tökéletes 

előkészületnek – a beépítés akadály-

mentesen zajlott.

A kollégák legóhoz hasonlították az át-

járót a sok különböző alkatrész láttán az 

installáció előtt, azonban menet közben 

nagyon logikus és egyszerű összerakás-

sal, rendkívül gyorsan haladt a munka. 

(Cikkünk írása közben történt az ösküi 

átjáró pályaszakasz utószabályozása, 

amelyhez a szükséges ki- és beépítés a 

kollégák szerint meglepően egyszerű és 

gyors volt.) A gumipapucsok és keretek 

kézi berakását a betonelemek beemelé-

se követte, utána már csak a függőleges 

rögzítő csavarok és a két végen lévő sín-

rögzítő maradt hátra. A Swisscross tech-

nológia rendkívül nagy előnye – azon 

túl, hogy a közúti terhelést szinte telje-

sen a betonelemek viszik el –, hogy nincs 

egyik részében sem horizontális és hosz-

szú csavarozás, amely más átjáróknál idő-

vel meghajlik, elrozsdásodik. A Swisscross 

RUBE esetében az acéllal megerősített 

gumikeretek „fiú-lány” egymáshoz való 

rögzítésénél függőleges csavarokkal ke-

rülnek összefogásra. Azonban e csavarok 

nélkül is – a hatalmas súlyú betonlapok-

nak köszönhetően – a keresztirányú sta-

bilitás szinte automatikusan adott lehet-

ne. A csavarok természetesen rozsdaálló, 

edzett acélcsavarok, szabványos 16-os 

menettel, így bármikor olcsón pótolha-

tók, amennyiben esetleg egy szabályo-

zás folyamán hiányozna néhány darab.

Az immár több éve hazánkban is alkalmazott, több helyen 
beépített Swisscross RUBE típusú útátjáró ismét bizonyított, 
kiválóan megfelel a komoly elvárásoknak. Idén két olyan új 
helyszínnel büszkélkedhet hazánk Öskü és Andráshida telepü-
léseken, ahol a legforgalmasabb útátjárók modern Swisscross 
RUBE megoldást kaptak. 

Gumi és beton ötvözet az útátjárókban – Használati és beépítési tapasztalatok

Újabb sikerek

21 mezős útátjáró. Debrecen, 2021. március

Precíz előmunka, szegélyborda- és aljtávolságok,  Öskü,          2022. július
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Az átjáró beépítés után, friss aszfalttal a 

rendkívül precíz vonalvezetésnek, továb-

bá a világos beton és sötét gumi színár-

nyalatoknak köszönhetően nagyon im-

pozáns megjelenést mutat. 

Az eddigi beépítések során az is bebizo-

nyosodott, hogy a Swisscross RUBE típusú 

vasúti útátjáró a gumi és a beton tulajdon-

ságainak előnyeit kihasználva sokkal teher-

bíróbb, és sokkal kevésbé vannak kopó és 

cserélendő elemeik. Továbbá mivel modu-

lokból áll, a ki- és beépítés rendkívül egy-

szerű. Magyarországi tapasztalat, hogy 

vágányszabályozáskor a ki- és beépítés 

mindössze öt órába telt 

Előszálláson 2018 tava-

szán (videó: QR-kód).

Legfőbb előnyei között 

elsősorban a stabilitás 

említendő, hiszen min-

den vasbeton lap modul 3 db vasúti aljon 

támaszkodik (legtöbbször betonaljak). Az 

aljak és a vasbeton lapok között gumi alá-

tétek biztosítják a vertikális, míg az egy-

beöntött, keményebb gumikeret biztosít-

ja a horizontális stabilitást. Teljesítmény 

tekintetében akár napi 1000 nehézgép-

jármű és korlátlan számú személygépjár-

mű keresztezését bírja. Mivel a vasbeton 

lapok teszik ki a meghatározó kopófe-

lületet, így jóval kevesebb a kopás, jobb 

a csúszásgátlás, és a besüppedés szinte 

nulla. Ugyanakkor rugalmas, hiszen a be-

tonlapok és a betonaljak közötti speciális 

anyagú gumik tökéletesen ellenállnak a 

terheléseknek és az időjárásnak is.

Ennek köszönhetően a gyártó által java-

solt ötéves karbantartási ciklus során álta-

lában csak az aljakra felfekvő papucsokat 

kell cserélni, így a csekély környezetszeny-

nyezési tényező mellett a karbantartá-

si költségek is jóval alacsonyabbak, mint 

az eddig alkalmazott, nagyban elterjedt 

technológiáknál, mint például horizontá-

lis, hosszú csavaros rögzítés vagy egybe-

függő, nagy kiterjedésű kopó és torzuló 

elemek esetén, melyek komplett cseréje 

szükséges elhasználódás esetén. Valamint 

a már említett moduláris ki- és beépíthe-

tőségnek köszönhetően a karbantartást 

igen egyszerűvé teszi a rövid forgalom-

korlátozási igény, illetve a viszonylag ke-

vés munkaerő és a gépesített folyamat.

A Swisscross RUBE átjárók már több or-

szágban használatban vannak, a svájci 

(BLS) és a francia (SNCF) típusengedély 

után 2018 óta már hazánkban is ren-

delkeznek DeBo-tanúsítvánnyal, illetve 

MÁV-típusengedéllyel. Már több mint 

öt éve használatban vannak különbö-

ző helyszíneken. További beépítésekről 

is elindult a tervezés, így remélhetőleg a 

közeljövőben még több helyen találkoz-

hatunk majd ilyen útátjárókkal.

 Szentiványi Gábor, Szentiványi Tamás

Szentiványi Gábor
ügyvezető

Conwest Kft.

Honlap: conwestco.eu, 

                     sicut.co.uk

gabor@conwestco.eu

Szentiványi Tamás
ügyvezető

Conwest Kft.

Honlap: conwestco.eu, 

                   sicut.co.uk

tamas@conwestco.eu

Gumi-, majd betonelemek beemelése

Andráshida, 2022. szeptemberi beépítés
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A vasút-üzemeltetésben hasonló ipar-

szerű folyamatok vannak, ilyen például 

a sínkenő/kondicionáló berendezések 

működtetése, üzemeltetése. A beren-

dezések tartályainak feltöltése, az eset-

leges üzemzavarok jelentése és azok 

elhárítása hasonló műszaki, logisztikai 

feladatokat jelentenek a vasút számára, 

mint egy ipari üzemben. 

A vasúti sínkenő berendezések ellátása 

kenő/kondicionáló anyagokkal viszont 

sokkal bonyolultabb és összetettebb ki-

hívás a pályafenntartók számára, hiszen 

nagy mennyiségű, évente több száz, 

több ezer vödör nehezen szállítható, szi-

vattyúzható üzemanyagról és területileg 

rendkívül nagy kiterjedésű logisztikai 

feladatról van szó.

A MÁV az egyik legnagyobb kenőanyag-fel-

használó Magyarországon. Pályaigazgató-

ságonként 60-100 darab pálya menti sínke-

nő berendezés is üzemelhet, helyenként 

6-8-15 kg-os tartályokkal, de az újabb 

építésű, nagyobb terhelésű vonalakon 

a helyenként 20-25 kg-os zsírmennyisé-

get is ki kell tudni tárolni kenőállomá-

sonként. A kenő- és kondicionálóanya-

gok, zsírok, paszták viszkozitása igen 

magas, ezeket nem is mPas mértékegy-

ségben adják meg, hanem külön, ún. 

NLGI osztályokba sorolják. Ezek szivaty-

tyúzhatóságáról csak annyit, hogy egy 

NLGI 2-es nem friss kenőzsír szivattyúzá-

sához mínusz 10 Celsius-fok környezeti 

hőmérséklet esetén akár 10 bar csőmé-

terenkénti nyomás is szükséges lehet, 

A vasúti sínkenő berendezések ellátása kenő/kondicionáló anyagokkal

Zavartalan üzemeltetés
Az iparban a minőségbiztosítási rendszerek régóta általános 
alkalmazást nyertek. Különböző ISO-minősítések biztosítják a 
jó minőségű, reprodukálható munkavégzést a gyártósorok 
állomásain, a minőség követhetőségét, így az esetleges rekla-
mációk esetén pontosan visszakereshető az összes munkafázis-
nak a minőség szempontjából releváns paramétere.

1. kép: SKF Lincoln sínkenőszivattyú-választék 

2a és 2b kép: Sínkenő berendezés tartályfeltöltő egység
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csőátmérőtől és szállítási kapacitástól 

függően. A kondicionálóanyagok pedig 

kiülepedhetnek, és ezért üzemzavaro-

kat, rendkívüli kopásokat okozhatnak. 

Ezek folyamatos minőségvizsgálata te-

hát elengedhetetlen.

Mivel az egyes vonalak forgalmi viszo-

nyai igen nagy eltérést mutatnak, így 

az évenkénti feltöltések száma, ideje is 

nagy eltéréseket mutathat, tehát szük-

séges rendszeres információkat kapni 

az egyes tartályok töltöttségi állapotá-

ról, az esetleges üzemzavarok fellépé-

séről. A feltöltési útvonalak megtervezé-

se, optimalizálása és a forgalomhoz való 

összehangolása sem egyszerű feladat. 

Szükséges továbbá a feltöltéseket, javí-

tásokat regisztrálni, és azokat könnyen 

ellenőrizhetővé tenni.

A feltöltési folyamatnak gyorsnak, szeny-

nyeződésmentesnek és regisztrálhatónak 

kell lennie, a kijuttatott mennyiségeket 

mérni kell, mert azok alapján lehet a költ-

ségeket pontosan követni és ellenőriz-

hetővé tenni. Az iparban a karbantartás-, 

kenésmenedzsmentre már fejlett szoft-

verek állnak rendelkezésre, ezeket ele-

gendő csak a vasúti pályafenntartás kö-

vetelményeihez igazítani.

A gyors, szakszerű és dokumentálható 

feltöltésre pedig már korszerű beren-

dezések (1., 2a és 2b kép) állnak rendel-

kezésre. A berendezés 5%-os pontos-

sággal képes 20-25 kg-os NLGI 2-es 

zsírmennyiséget 10-15 perc alatt kijut-

tatni 10 méteres távolságra. A feltöltés 

helye, mennyisége, ideje regisztrálható. 

A mobil feltöltőegység 100-150 kg-os 

tartályának feltöltése 

200 kg-os szabvány 

hordóból vagy 1000 

kg-os rugalmas falú 

konténerből lehetsé-

ges (QR-kód segítségé-

vel elérhető videó). 

A f e l tö l tő e g y s é g e t 

egy speciális jármű-

re lehet elhelyezni, amely lehet egy 

„off road” üzemre is alkalmas közúti 

gépkocsi vagy egy kötött pályás jármű 

(karbantartó sínkocsi), esetleg a ket-

tő kombinációja (3. kép). Ez a mobil fel-

töltőegység szállítja a kenőanyagot a 

sínkenő berendezések közelébe, ahol 

megtörténhet a feltöltés.

A jelenlegi sínkenő berendezések egy 

része saját tartályos kenőszivattyúval 

rendelkezik, másik része pedig a na-

gyobb forgalmú helyeken ún. vödörre 

szerelhető szivattyúval van felszerelve. 

A kenőanyaggal teli 20-25 kg-os vöd-

rök cseréje fizikai erőkifejtést igényel a 

karbantartó személyzettől, és a csere 

folyamán nem kizárható a kenőanyag 

szennyeződése, mely az üzemzavarok 

túlnyomó részét okozza. Ráadásul az egy-

szer használatos vödörben akár 2-3 kg 

kenőzsír is visszamaradhat, mely a vö-

dörrel együtt veszélyes hulladék lesz, és 

összegyűjtése, tárolása, elégetése jelen-

tős költséggel jár, és növeli a CO2-kibo-

csájtást. Ezt lehet elkerülni a fix tartályos 

sínkenő berendezéssel, melynek feltöl-

tése, hasonlóan a saját tartályos szivaty-

tyú feltöltéséhez a mobil feltöltőegy-

séggel hidraulikusan zárt rendszerben 

lehetséges.

A logisztikai folyamat leírása: 
1. 1000 kg-os konténeres sínkenőzsír be-

szerzése,

2. 1000 kg-os konténerek kitárolása a fel-

töltőberendezés 100 kg-os tartályába,

3. Feltöltőberendezés helyszínre szállítá-

sa útvonalterv alapján,

4. Sínkenő berendezések tartályainak 

feltöltése (kenőzsírszivattyúk 8-10 kg-

os saját tartályai vagy a nagyobb, kü-

lönálló 20-25-50 kg-os fix tartályok 

feltöltése),

5. Feltöltőberendezés visszaszállítása a 

központi kenőzsírraktárba.

A konténeres, fix tartályos sínke-
nő berendezés rendszer előnyei:
1. Biztosítható a rendszer szennyeződés-

mentes feltöltése. (Az üzemzavarok 

döntő többségét a szennyezett ke-

nőanyag okozza.)

2. A konténeres kenőanyag-beszerzéssel 

csökken a kilogrammonkénti kenőzsír 

beszerzési költsége.

3. Minimális a működtetés élőmunka-

igénye.

4. Regisztrálható és ellenőrizhető a feltöl-

tések végrehajtása és költsége.

5. Nincs kenőanyag-veszteség a 20-25 

kg-os fix tartályoknál, szemben az 

egyszer használatos kenőanyagvöd-

rökkel.

6. Jelentősen csökkenthető a CO2-kibo-

csájtás és a környezetvédelmi költség.

 Szarvas Lajos

Szarvas Lajos 
ügyvezető

Hennlich Ipartechnika Kft.

szarvas@hennlich.hu

3. kép: Mobil feltöltőjármű

Videó: Rugalmas 

kenőzsírkonténer 

és -logisztika



10 2022/1 www.innorail.hu

PÁLYA

Az Általános Vasútépítő Kft. megbízásából 

a Rail System Kft. készíthette el a Tiszakécs-

ke–Lakitelek állomások között lévő AS 384 

jelű, a 384 + 85,70 szelvényben lévő vasúti 

átjáró szélesítésének betonos és edilonos 

munkáit. A több sávra szélesített, középszi-

getes átjárónál a régi Rail System rendszerű 

átjárót ki kellett emelni, hogy az új, 2 × 9,5 + 

2 m-es átjárót megépíthessük. 

Lakitelek állomás 44. sz. útátjárójába 2015-

ben került beépítésre az egy darabból álló, 

2 × 1,4 m +10,80 m hosszú átmeneti sza-

kaszos nagypanel. A 2020-ban történt 

szélesítés miatt a nagypanelt komplet-

ten, csatlakozó sínnel kiemeltük, és a 

MÁV Zrt. által meghatározott helyszínre, 

a Flaga iparvágány mellé deponáltuk.

Egy nagyelemes átjáró nem csereszaba-

tos, hanem egyedi építmény, mint pl. egy 

híd. Ha kibontásra kerül, jelentős összegű 

az elszállítása, deponálása, szétbontása 

vagy az új helyszín megtalálása és a be-

építés megterveztetése. Szerencsére a 

MÁV szegedi szakemberei éltek az újra-

hasznosítás lehetőségével, és azonnal 

megtalálták az új helyszínt. Az átépítés 

helyétől mindössze 1 km-re, a 44. sz. út 

és a Flaga iparvágány keresztezésében 

a kiselemes átjáró alépítménye már nem 

bírta a hatalmas átmenő és a környező 

híd építésével járó forgalmat, elemei el-

mozdultak. Pár évente egyre jelentősebb 

összegbe került, hogy a kiselemes átjá-

ró ismét használható legyen – egy ideig.  

A terelőút fenntartása is költségekkel járt. 

Az átépítésnél kiemelt mindössze ötéves, 

36 tonnás, sínnel, átmeneti szakasszal és 

Edilon kiöntéssel készült elemet a lezárt 

terelőútra szállítottuk.

A felmérésnél és a tervezésnél kiderült, 

hogy az iparvágány és a főút 49 fokos ke-

resztezési szöge miatt az átjáró ugyan lefe-

di az út szélességét, de az elvárt min. 50 cm 

biztonsági sáv már az átmeneti elem sáv-

jába esik. A szélesítést a megrendelő nem 

kiselemes csatlakozással, hanem az átme-

neti szakasz átépítésével terveztette meg. 

Így született az a megoldás, hogy a két-

oldalt 1,40 m átmenetiszakasz-nyúlvány 

kapcsolószereit elbontjuk. A nyúlvány-

nyal gyártott elemet ráépített helyszíni 

vályús vasbeton lemezzel helyettesítjük. 

Az átépítést a DÁD 2002 Vasútépítő Kft. 

szakemberei a tőlük évek óta megszokott 

pontossággal és alapossággal végezték 

el. A kiselemes átjáró bontása után a tel-

jes alépítményt cserélték.

Ezután emeltük az előkészített átjáró 13,6 

méteres elemét a fektetőgerendákra, a 

végleges helyére. Az átjáróelemet teljes 

szélességében, két különböző réteggel az 

aszfalt szintjéig betonoztuk fel. A kiegészí-

tett vasszerelést a régi beragasztott lefo-

gató csavarok csonkjaira hegesztettük, és 

az így elkészített monolit vasbeton lemez-

ben kialakítottuk az Edilon anyag szüksé-

ges vályúit. A monolit lemez bebetonozá-

sa utáni napon az eredetivel megegyező 

rugalmasságú Corkelast anyaggal a sínda-

rabok kiöntését elvégeztük.

Az aszfaltozást végző Simitlak Kft.-től is-

mét a vasútépítők vették át a terepet, és a 

kezdés után négy nappal a beépített átjá-

rót visszaadtuk a forgalomnak (1. kép).

A hazai vasúti-közúti szintbeni keresztezések között az Edilon rendszerű nagyelemes átjárók 
kitűnnek nagy teherbírásukkal, igazoltan 30 év feletti élettartamukkal és csekély gondozási 
igényükkel. A javításuk – ha az sínkopás vagy átépítés miatt válik szükségessé – a sínek szak-
szerű, általában egy nap alatti cseréjével történik. Az acél- vagy vasbeton vályúk és a csatla-
kozó alépítmény is változatlanul maradnak.
2020-ban jött el az első alkalom Magyarországon, hogy egy komplett átjárót átköltöztes-
sünk új működési helyére.

Komplett nagyelemes vasúti útátjáró áthelyezése és vegyes burkolatú, nagyelemes útátjáró építése

Költséghatékony megoldások 30 évre

Lakitelek – komplett nagyelemes vasúti útátjáró áthelyezése

1. kép
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Az átjáróáthelyezés előnyei:
- megszűnik a kiselemes átjáró pár évente 

szükségszerűen elvégzendő karbantar-

tási, elempótlási, szétszedési-összerakási 

körforgása, várhatóan 30 évre,

-  a MÁV Zrt. állományában lévő, bontott 

elemet nem kellett külön szállítani, de-

ponálni, őrizni, újrahasznosítani,

-  az új beépítési helyén az átjáró gondo-

zásmentesen fog üzemelni sok-sok évig,

-  az újrahasznosítás-átépítés, beleértve 

a kibontott, de még máshol használha-

tó kiselemek árát is, a tervezett összeg 

1/3-áért valósult meg.

És ez lenne a happy end, mivel cégünk leg-

alább évi egy alkalommal ellátogat a koráb-

ban megépített edilonos átjáróiba. Most 

kb. 40 db ilyen átjáró van az országban (a 

holland 1200 db-hoz képest!). Ilyenkor rög-

zítjük az általunk tapasztalt állapotokat, 

majd az üzemeltetővel közöljük, ha észre-

vételünk van. Ez 10 éve szerencsére elég 

egyhangú munka, mert többnyire csak arra 

kérjük az üzemeltetőt, hogy néha söpörjék 

ki egy alkalmas seprűvel a nyomvályúkat.

De ennél az átköltöztetés-projektnél még 

várt minket egy meglepetés!

Mottó: több egyforma vezeték között rá-

nézésre semmi különbség nincs. Amíg meg 

nem fogod...

Az üzemeltető átvette a munkát, és elége-

detten használta az átjárót már jó fél évig, 

ősztől tavaszig, mikor a fénysorompó az 

iparvágányon néha üzemmenet közben, 

néha csak az időjárástól függően foglalt jel-

zésre váltott, „zavarba esett”. Az áramátve-

zetés problémájának az okát többszöri be-

mérés után sem tudták megállapítani.

A beépített élvédő szögvasak sókivirágzást 

mutattak, ami az előző 5 évben nem volt 

jellemző erre a rendszerre. 

A panel előző beépítési helyén, mint a 

MÁV-nál a legtöbb helyen, az átjárók bizto-

sítási módja tengelyszámlálós. Az új beépí-

tési helyen, a Lakitelek kiágazásban viszont 

a biztosítás sínáramkörös.

A takarítatlan síncsatorna vagy/és a bő-

séges útszóró só használata csapadékos 

időben időnként rövidre zárta a rendszert. 

A sorompó kikapcsolása és a vonatközle-

kedés kézi biztosítása kis ideig elégséges 

volt. Aztán a MÁV Szegedi Területi Igazga-

tóság szakemberei Kasza Zsolt irányításá-

val felszereltek egy tengelyszámláló beren-

dezést, ami a korábbi problémát azonnal 

megszüntette.

Hatvani Jenő 
okl. építőmérnök 

ügyvezető

Rail System Kft.

hatvani.jeno@railsystem.hu

Az átjárók építésénél a rugalmas átmene-

ti elemes Rail System rendszerű szakaszt 

már több alkalommal csatlakoztattuk pe-

deStrail rendszerekkel. Az átjárót követő 

szelvényekben, de részben saját alépítmé-

nyen követték a kisebb teherbírású, gyalo-

gos- vagy kerékpárutat átvezető szakaszo-

kat (Püspökladány, Körösladány, Szeged 3 

vágányos átjáró).

A Rail System rendszert először 2022-ben 

kellett összeépíteni vegyes, Strail elemes át-

járóvá, ahol egy Petőháza állomáshoz közeli, 

kis szöggel csatlakozó átjáró és az ideiglenes 

terelőút kialakítása is a megbízás tárgya volt. 

A feladat egy új, vegyes átjáró építése volt a 

8. számú vasútvonal Fertőendréd–Petőháza 

állomásköz 569 + 67 hm vasúti szelvény és 

a 85. sz. Győr–Nagycenk másodrendű főút 

53 + 044 km szelvényben lévő útátjáróban.  

A GYSEV Zrt. megbízásából a Rail System 

Kft. készíthette el a fenti szelvényben talál-

ható vasúti átjáró átépítésének előkészítési, 

Petőháza átjáró: vegyes burkolatú, nagyelemes vasúti útátjáró 

építése – a Strail és a Rail System rendszer kompatibilis

betonos és edilonos munkáit. A középszi-

getes átjárónál az építéssel egy időben a te-

relőút megépítése is a munkák része volt.

A terelőutat Strail rendszerrel tervezték 

meg. A csatlakozó vágányszakaszon a Vas-

Út-Cell Kft. munkatársainak egy tervezett 

fekszintszabályozást is el kellett végezni, 

amely még inkább beszűkítette a későb-

bi, rendelkezésre álló pár napos vágányzá-

ri időt. A terelőút tervezője eredetileg egy 

hosszvályús, rövid átmeneti szakaszos rend-

szert készített, amelyben a Strail elemeket 

egyedileg gyártott elemekkel, több építési 

fázisban, félpályás tereléssel, váltakozó irá-

nyú sávokban lehetett volna megépíteni.

A Strailtől megkaptuk a terelőútelemek 

rajzait. Ezekből kiderült, hogy rendsze-

rük mindenfajta áttervezés nélkül alkal-

mazható és teljesen átjárható a 3 és 9 

lefogatásos Rail System átmeneti sza-

kaszos rendszerrel (2. kép). A nagyele-

mes, átmeneti szakaszos gumialátétes 

átjáró építésével egy időben elkészült 

a kiselemes terelőút, belső és külső ele-

mekkel, részben átmeneti szakaszon 

történő átvezetéssel. A hagyományos  

Rail System rendszerünk és a Strail átjárók 

együttes kialakítása több millió forintos 

megtakarítást eredményezett. 

Az együtt tervezett, vegyes kialakítású átjá-

rók építése új fejezethez érkezett. A vegyes 

kialakítás arra ösztönözheti a beruházókat 

és a tervezőket, hogy használják ki mind-

két elemtípus adta előnyöket. Az extrém 

teherbírású, rugalmas átmeneti szakaszok-

kal kialakított Edilon rendszerű átjárók és a 

kiselemes, könnyen bontható, építhető gu-

mielemes átjárók együttes alkalmazása to-

vábbi lehetőségeket kínál a vasútépítők és 

a beruházók számára.   Hatvani Jenő

2. kép
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A Balaton körüli vasútvonalak a XIX. század 

második felében és a XX. elején épültek ki. 

Elsőként a déli parti 30. sz. vasútvonalat 

(Déli Vasút) adták át 1861-ben, majd 1883-

ban a Balatonszentgyörgy és Keszthely kö-

zötti szakaszt (30b sz. vonal), míg a Tapolca 

és Keszthely közötti vonal 1893-ban készült 

el. Végül az északi parton futó 29. sz. vasút-

vonalat 1909-ben adták át a forgalomnak.

A tavat körülfogó vasútvonalak építészeti 

kultúrája már a Déli Vasút idejében magas 

szintű volt. Az északi parti állomások eseté-

ben a MÁV díszesebb HÉV típusépületeket 

alkalmazott. Az 50-es, 60-as évek folyamán 

igyekeztek ezen építészeti igényszintet 

szem előtt tartva, a megnövekedett utas-

szám miatt a szükségszerű átépítések so-

rán tiszteletben tartani a hagyományokat.

Az elmúlt 20-30 év folyamán átalakultak 

a közlekedési szokások. Például az info-

kommunikáció fejlődésével az épületek 

egykor még hosszas várakozásra kialakí-

tott terei 5-10 perces várókká alakultak 

át. Részben ennek következményeként 

kényszerült több vendéglátóegység be-

zárni, illetve átalakulni a helyi igények 

szerint egyéb szolgáltatóvá. 

A jelen fejlesztési projekttel érintett hely-

színeken a XXI. századi igényekhez igazo-

dó, észszerűen fenntartható, funkcionális 

szempontból racionalizált, illetve egyes 

helyszíneken a fenti építészeti hagyomá-

nyokat tiszteletben tartó és a balatoni tér-

ség mint turisztikai desztináció speciális 

igényeit figyelembe vevő, átfogó épület-

rekonstrukciókra van szükség.

Megbízói, üzemeltetői elvárások
A meglévő állomások rekonstrukciójának 

célja, hogy az infrastruktúra és a meglé-

vő épületállomány minősége javuljon, az 

utaskomfort és szolgáltatási szint az utas-

forgalmi terek felújításával növekedjen, 

a megújult és egységes arculatú vasút-

állomások megfelelően képviseljék a ba-

latoni desztináció turisztikai érdekeit, 

illetve a sok helyen hiányzó akadálymen-

tes kapcsolatok kiépüljenek, figyelembe 

véve a hosszú távú fenntarthatóságot és 

üzembiztonságot. Feladat volt a tervezési 

helyszíneken a meglévő épületállomány 

funkcióvizsgálata és racionalizálása, ez-

zel párhuzamosan az épületek üzemelte-

tési költségének csökkentése. Mindemel-

lett az állomási környezet rendezésével a 

közlekedési kapcsolatok – intermodalitás 

– javítását is célozza a projekt. A tervezé-

si program alapját a vonatkozó IKOP vasúti 

projekt tenderkiírás képezte.

A meglévő épületek átépítésének 
mértéke, a meglévő és az új épüle-
tek arculati irányelvei
A tervezési szempontok között kiemelten 

fontos volt, hogy az újonnan épülő és fel-

újításra, modernizálásra kerülő épületek 

között egységes arculat alakuljon ki mind-

két vonalon. 

Az új épületek esetében egy, a helyi 

adottságokra és igényekre is reflektáló, 

egységes típusú épület megtervezése volt 

a cél. Ezen épületek célja az volt, hogy mi-

nimális fenntartási igényt is figyelembe 

véve, maximálisan kiszolgálják a 21. szá-

zadi vasúti közlekedés igényeit. Rendsze-

rint 4 fő traktusra osztható, földszintes 

2019 és 2021 között készültek el a NIF Zrt. megbízásából az 
észak-balatoni (29-es vonal: Polgárdi és Aszófő között) és a 
dél-balatoni vasútállomások (30-as vonal: Szabadisóstó és Bala-
tonfenyves között) rekonstrukcióját előirányzó I. ütem engedé-
lyezési és kiviteli tervei az Unitef ’83 Zrt. és a CÉH Zrt. alkotta 
tervezői konzorcium generáltervezésében. A tervezés ideje és a 
tervezési feladat tartalma tekintetében is párhuzamos projek-
teket a két projektvezető cég ismerteti az alábbiakban. A pro-
jektek jelenleg kivitelezői közbeszerzés alatt állnak, megvalósí-
tásuk a közeljövőben várható (1. ábra).

Észak- és dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciójának tervei

Korszerű épületek

1. ábra
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épületeket terveztünk. Kivételt képeznek 

azok a helyszínek, ahol a terepviszonyok 

megkövetelték egy másik szint vagy szint-

eltolás alkalmazását. Az 1. fő rész, a nagy 

fedett, nyitott tér – mely alatt több he-

lyen kerékpártárolók kerülnek kialakításra 

– a szabadban a tető alatt történő várako-

zást szolgálja. Ehhez kapcsolódik a 2-3 ol-

dalról, függönyfallal körbevett klimatizált 

váró, a kapcsolódó utasmosdókkal. Az 

épületek 3. részében kerülnek elhelyezés-

re az utasforgalomtól elzártan kialakított 

gépészeti, elektromos, illetve távközlé-

si helyiségek. A kisebb megállóhelyeken 

csak jegykiadó automaták telepítését ter-

veztük, több helyen azonban továbbra 

is megmaradt a pénztárkialakítás a kap-

csolódó háttérterekkel mint 4. opcionális 

épületrész. Formailag az épületek lapos-

tetősek, szerkezetileg vasbetonból épül-

nek fel, az energetikai követelmények-

nek megfelelően körben hőszigeteltek.  

A fenntarthatóságot is szem előtt tartva az 

állomások fűtését és hűtését hőszivattyúk 

látják el, és bizonyos épületekre (jellemző-

en azokra, melyek déli oldala a vasúti vá-

gánytól elfelé néz, mivel a vonatok miatt 

keletkező fékpor rongálhatná őket) nap-

elemek kerültek elhelyezésre. 

Az új típusépületek egységes megjele-

nítést kapnak, és az alkalmazott stílusje-

gyeket a szakasz többi, felújítással érintett 

meglévő épületein is alkalmaztuk, egysé-

gesítve az északi és déli vonalat. Jellemző-

ek a nagy fehér, vakolt felületek és a füg-

gönyfalak. A nyílászárók és keretezések 

RAL 7016 antracitszürke színűek. A Balaton 

környéki építészeti elemekhez kapcsoló-

dóan bizonyos függőleges felületek a ba-

latoni vörös mészkő burkolatok színével 

megegyező, arra utaló, vöröses színű fi-

nombeton burkolatokat kapnak. A belső 

terekben is a tisztaság dominál, a peronok 

felől transzparens homlokzati üvegfalakat 

terveztünk be, fehér világos terekkel, fa-

színű bútorokkal kiegészítve (2. ábra). 

A meglévő – esetleg műemlék jellegű – 

épületeknél fontos volt az eredeti forma 

és anyaghasználat megtartása, miközben 

a belsőben igyekeztünk a jelen kor igé-

nyeinek megfelelően formálni a tereket, 

nagyobb, tágasabb, klimatizált várókkal, 

nagyobb és akadálymentes mosdókkal. 

Több épületnél építészettörténeti ku-

tatás előzte meg a tervezést, hogy a je-

lenlegi kissé stilizált formák helyett egy 

régebbi kor díszesebb, szebb formáit 

visszahozhassuk (3. ábra). 

Az épületek mellett fontos szempont volt 

az állomási előterek megújítása is. 

Új parkolók kerülnek kialakításra, akadály-

mentes megállóhelyekkel, új tömegköz-

lekedési kapcsolatokkal. Az állomási terek 

új burkolatokat kapnak, új, modern búto-

rokkal kiegészítve. Fontos szempont volt, 

hogy a meglévő növényállomány is kiegé-

szüljön, új virágágyásokkal, fákkal.  

2. ábra: Balatonakarattya felvételi épület (tervező: Unitef ’83 Zrt.)

3. ábra: Balatonalmádi felvételi épület (tervező: Céh Zrt.)
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A MÁV 29. számú Börgönd–Tapolca egy-

vágányú vasútvonala nagyobb szakaszon, 

a Balaton északi partján fut. Az engedélye-

zett sebesség 80 km/h, a teherforgalom 

elenyésző. Jelentősége és forgalma a nyári 

szezonban kiemelkedő és többszöröse az 

évközi időszakhoz képest. A tárgyi projek-

tet megelőző, szintén a NIF Zrt. beruházásá-

ban létrejött és 2021 nyarán a forgalomnak 

átadott Szabadbattyán (kiz.)– Balatonfüred 

(bez.) 29. vonalszakasz szűk keresztmetszet 

kiváltása és villamosítása projekt során a 

vonalszakasz 55 menetrendi km hosszban 

került villamosításra. A teljes szakaszon ki-

épült a felsővezeték, és a munka további ré-

szeként felújították és akadálymentesítet-

ték Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő 

és Alsóörs peronjait. A villamosítási projek-

tet folytatta az általunk tervezett projekt, 

így annak terveit adottságként kellett ke-

zelni a tervezés során. A tervezés helyszíni 

állapotfelvétellel, az épületek felmérésével, 

tervtári anyagok felkutatásával, geodézi-

ai felmérésekkel kezdődött. A megbízónak 

konkrét elképzelése volt az állomási előte-

rek kialakítására, a meglévő épületek bon-

tására vagy megtartására, illetve az átépítés 

mértékére vonatkozóan, de a végleges ter-

vezési diszpozíció az előkészítő tervfázis vé-

gére alakult csak ki, az addig elkészült terv-

változatok eredményeként.  A 15 – egymást 

követő – állomás rekonstrukciója az alábbi 

rendszerelemeket foglalja magában:

11 állomáson (a villamosítási projektben 

megépített peronokon kívüli helyszíneken):

• új, 250 méter hosszú, 55 cm magas pero-

nok építése, akadálymentes megközelí-

tés és közlekedés biztosításával, térkő 

burkolatú kialakítással, a meglévő 15 és 

30 cm magas peronok elbontása,

• a peronokon utasbeállók telepítése az 

északi és déli vonalon már megépült 

építményekkel azonos kialakítással,

• új vasúti térvilágítás építése az utasfor-

galommal érintett helyeken,

• aktív és passzív utastájékoztató rendsze-

rek (digitális kijelzőtáblák, hangosítás, 

piktogramok, állomásnévtáblák) kiépíté-

se a MÁV jelenlegi normatívája alapján,

• jegyautomaták telepítésének előkészí-

tése.

Az összes állomáson létrejövő elemek: 

• vágányszabályozás a meglévő vágány-

kép megtartása mellett,

• a meglévő, átépítéssel érintett közművek 

felülvizsgálata, indokolt esetben cseréje, 

további szükséges közműkiváltások,

• P+R parkolók építése, akadálymentes 

parkolóállással,

• útcsatlakozások, buszmegállók, K+R állá-

sok kialakítása,

• állomási előterek környezetrendezése, 

növénytelepítése, 

• egyes növényszigetekhez automata ön-

tözőrendszer telepítése,

• közvilágítás újjáépítése,

• fedett kerékpártárolók telepítése.

 6 állomáson (Csittényhegy, Balaton-

kenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Al-

sóörs, Aszófő): 

• a meglévő felvételi épület megtartása és 

teljes rekonstrukciója (4. ábra). 

 4 állomáson (Polgárdi, Füle, Balatonaka-

rattya, Káptalanfüred):

• a meglévő felvételi épület bontása és új, 

korszerű típusépület építése (5. ábra).

A felvételi épületekben az alábbi funk-

ciók kerültek betervezésre: utasváró, 

utasmosdók, akadálymentes mosdó, fe-

dett-nyitott váró, távközlési helyiség, hul-

ladék- és szóróanyag-tároló, takarító-

szer-tároló. A forgalmasabb állomásokon 

az üzemeltető kérésére üzemeltető jegy-

pénztárak épültek ki, a jelenleg érvényben 

lévő MÁV-előírások szerint. 

Az észak-balatoni vasútállomások rekonstrukciója
Generáltervező: Unitef–CÉH Konzorcium • Építészeti tervezés: Unitef ’83 Zrt.–CÉH Zrt. megosztva 5-5 állomás

Vasút, út, környezetrendezés, közművek tervezése: Unitef ’83 Zrt.

4. ábra: Balatonfűzfő felvételi épület (tervező: CÉH Zrt.)

5. ábra: Füle felvételi épület (tervező: Unitef ’83 Zrt.)
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A MÁV 30. számú Budapest–Székesfehér-

vár–Nagykanizsa–Gyékényes vasútvona-

la a Balaton déli partján fut. A NIF Zrt. által 

korábban felújított Lepsény–Szántód-Kő-

röshegy és Szántód-Kőröshegy–Balaton-

szentgyörgy vonalszakaszok villamosított, 

javarészben egyvágányú, a rekonstrukció 

eredményeképp több szakaszon kétvágá-

nyúként kerültek átépítésre. Utasforgalmi 

szempontból Siófok és Fonyód állomáso-

kon kívül jellemző a nyári szezonalitás és 

a vonal TEN-T voltából fakadó nemzetkö-

zi járatok jelentős száma. Az infrastruktú-

ra alapvetően személyforgalomra épült, 

azonban nemzetközi teherforgalmat is bo-

nyolít ez a vasútvonal.

A 13 – egymást követő – állomás rekon-

strukciója az alábbi rendszerelemeket 

foglalja magában:

• Balatonszemes és Balatonfenyves állomá-

sokon a korábbi felújítási projektekben 

nem átépített felvételi épület előtti sk + 

30 cm peronok elbontása, új sk + 55 cm 

magasperonok építése, akadálymentes 

útvonalak és térkő burkolat kialakítása,

• vágányszabályozás a peronépítéssel 

érintett vágányszakaszokon,

• Balatonszemesen 1. vágány mellett új 

perontető építése,

• vasúti térvilágítás korszerűsítése,

• aktív és passzív utastájékoztató rendsze-

rek (digitális kijelzőtáblák, hangosítás, 

piktogramok, állomásnévtáblák) kiépíté-

se a MÁV jelenlegi normatívája alapján,

• jegyautomaták telepítésének előkészí-

tése.

A többi állomáson létrejövő elemek: 

• a meglévő, átépítéssel érintett közművek 

felülvizsgálata, indokolt esetben cseréje, 

további szükséges közműkiváltások,

• P+R parkolók építése, akadálymentes 

parkolóállással,

• útcsatlakozások, buszmegállók, K+R állá-

sok kialakítása,

• állomási előterek környezetrendezése, 

növénytelepítése, 

• egyes növényszigetekhez automata ön-

tözőrendszer telepítése,

• fedett kerékpártárolók telepítése.

Az állomások közül Balatonaligán, Balaton-

széplak felsőn és Balatonszárszón új állo-

másépület kerül kialakításra, a meglévő, ki-

használatlan/rossz elrendezésű és állapotú 

épület elbontásával (6. ábra).

Szabadifürdő, Szántód, Balatonlelle, Bala-

tonboglár és Balatonfenyves állomásokon 

a meglévő épületek nagyobb volumenű 

átalakításon esnek át (7. ábra).

Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszemes és 

Bélatelep esetében az épületek megőrzik 

eredeti formájukat, a kor igényeinek meg-

felelően a belső terekben történnek na-

gyobb átalakítások, illetve a külső részek is 

megújulnak (8. ábra).  

Kertész Bence okl. építészmérnök, 

Unitef ’83 Zrt.

Bartus Tamás okl. építészmérnök, 

CÉH Zrt.

A dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója
Generáltervező: Unitef–CÉH Konzorcium • Építészeti tervezés: CÉH Zrt.–DAW Építész Stúdió Kft.–

Mata-Dór Architektúra Kft., megosztva 6, 4 és 3 állomás  • Út, környezetrendezés, 

közművek tervezése: CÉH Zrt. • Vasút tervezése: Unitef ’83 Zrt.

6. ábra: Balatonaliga felvételi épület 

(tervező: CÉH Zrt.)

7. ábra:   Balatonboglár felvételi épület (tervező: Mata-Dór Architektúra Kft.)

8. ábra: Balatonföldvár felvételi épület (tervező: DAW Építész Stúdió Kft.)
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A Coradia iLint az Alstom sikeres Coradia 

Lint platformján alapul. Az első tesztüze-

meket 2017-ben a csehországi Velimben, a 

VUZ tesztpályán végezték. 2018 óta közle-

kedik Németországban kereskedelmi for-

galomban, Ausztriában menetrend szerinti 

forgalomban, Hollandiában tesztüzemben 

is kipróbálták. A Coradia iLintet Németor-

szágban és Franciaországban fejlesztették 

ki, és főként a németországi Salzgitterben 

gyártják.  Németország, Olaszország és 

Franciaország is adott már le megrendelést 

hidrogénvonatokra. A Coradia iLint vonat 

ideális megoldás lehet a nem villamosított 

vonalakon, amilyen a magyarországi vasút-

vonalak mintegy 60%-a is.

A vontatási rendszer üzemanyagcellá-

kat használ, amelyek hidrogén és oxigén 

vízzé történő egyesítésével állítanak elő 

villamos energiát. Gyorsulási és fékezé-

si teljesítménye a hagyományos Coradia 

Lintéhez hasonló, maximális sebessége 

140 km/h, hatótávolsága pedig 1000 km.  

A vonat utasterének kapacitása 150 ülő-

hely, alacsonypadlós feljárókkal rendelke-

zik (620 vagy 810 mm). A hidrogénmeg-

Utasforgalomba állt az Alstom hidrogénvonata Németországban 

Coradia iLint
A világ első hidrogénvonata, az Alstom Coradia iLint újabb 
történelmi mérföldkőhöz érkezett, idén augusztustól utas-
forgalomban közlekedik az első száz százalékban hidrogén-
nel működő vasútvonalon, Németországban. A regionális 
vonat csak gőzt és kondenzvizet bocsát ki, miközben ala-
csony zajszinten üzemel.

hajtás terén közel hatéves tapasztalattal 

rendelkező Alstom már számos fejlesztést 

hajtott végre. Például az új tartályelrende-

zések 25%-kal növelték a hatótávolságot, 

az üzemanyagcella-összetétel optimális 

felépítése pedig az aktív alkatrészek 30%-

os csökkentését eredményezte.

Az Alstom a magyarországi vasúti közleke-

désben is megnyitotta hidrogénfejezetét. 

Tavaly decemberben szándéknyilatkozatot 

írt alá a Mollal a hidrogéntechnológia vasúti 

közlekedésben való alkalmazásának vizsgá-

latára irányuló együttműködésről. A nyilat-

kozat aláírásával a felek óriási lépést tettek a 

magyar vasúti közlekedés szén-dioxid-men-

tesítésének elősegítése felé. 

2022. augusztus 23-án hidrogén-üzem-

anyagcellás motorvonat beszerzéséhez 

szükséges nyilvános, előzetes piaci kon-

zultációt indított a MÁV-Start. 

A konzultáció elindulásával még egy lépés-

sel közelebb jutunk a hidrogénmeghajtás 

alkalmazásához a hazai vasúti közlekedés-

ben – mondta Balázs Gáspár, az Alstom 

Transport Hungary Zrt. vezérigazgatója.

Nagy jövőt jósolunk ennek a technológi-

ának mind Magyarországon, mind Euró-

pában, ezért is jelentős mérföldkő a hazai 

tevékenységünkben, hogy idén júniustól a 

Coradia iLint hidrogénvonat forgóvázkere-

tének gyártásával bővítettük termékeink 

körét – tette hozzá a vezérigazgató.

Az Alstom mátranováki gyárában jelenleg 

több mint 1,3 milliárd forint értékű beruhá-

zás zajlik. Ezzel párhuzamosan a létszám is 

bővül száz új munkatárs felvételével.
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A gyár hozzájárul az intelligensebb és zöl-

debb mobilitáshoz, mivel a közelmúltban 

fejezte be a hidrogénüzemű szerelvények-

be beépítendő forgóvázkeret beüzeme-

lését és a gyártás előkészítését. A Coradia 

iLint, amelyet az Alstom Salzgitterben (Né-

metország) gyárt, nem szennyezi a kör-

nyezetet, hiszen működés közben csak 

vízgőzt és kondenzvizet bocsát ki. 

Lapunk kérdésére Balázs Gáspár, az Alstom 

Transport Hungary Zrt. vezérigazgatója el-

mondta, hogy a nem villamosított vonalak-

ra – mivel az EU klímapolitikája nem támo-

gatja a dízelhajtást – csak olyan járműveket 

érdemes beszerezni, amelyeknek a hajtása 

szén-dioxid-semleges. A Coradia iLint ilyen, 

ezért a legjobb megoldás lehet a nem vil-

lamosított vonalakon, amilyen a magyaror-

szági vasútvonalak túlnyomó többsége is. 

Az első, teljesen kész forgóváz nemrég 

gördült ki az Alstom mátranováki telep-

helyéről, ahol idén több mint 1,3 milliárd 

forint értékű beruházás zajlik. Az Alstom 

a növekedési tervnek megfelelően továb-

bi fejlesztéseket és létszámbővítést tervez. 

A vállalat salzgitteri és mátranováki csapa-

tának együttműködése példaértékű: a be-

üzemelési feladatot az indulástól az első új 

típusú forgóvázkeret elkészüléséig mind-

össze tíz hónap alatt oldották meg.

A forgóvázkeret a vasúti kocsik egyik leg-

fontosabb része: erre szerelik fel a tenge-

lyeket, hordrugókat és fékeket, ezért a 

minősége meghatározó a vasúti bizton-

ság szempontjából. A nógrádi üzemben 

gyártott termékek minősége kiemelkedő, 

a Made in Mátranovák megjelölés mára  

a megbízhatóság és a magas szakmai szín-

vonal, az Alstom által elkötelezetten képvi-

selt innováció védjegyévé vált.

A mátranováki forgóvázkeretgyár az  

Alstom egyik stratégiailag fontos kelet-kö-

zép-európai gyártóegysége, amely jelen-

leg több mint hatszáz főt foglalkoztat.  

A vállalat ebben az évben száznál is több 

fizikai munkakörben kínál hosszú táv-

ra szóló álláslehetőségeket. A közeli jö-

vő tervei között szerepel a negyedik ipa-

ri forradalom elvárásainak már most is 

megfelelő képzési központ további fej-

lesztése, továbbá a hegesztő és géplaka-

tos mellett újabb szakmák bevonása az 

akkreditált képzési programokba.

A magyar vasút egyik égető problémája 

a mellékvonalak járműparkjának elörege-

dése. Mivel a hidrogénvonat nem igény-

li a meglévő infrastruktúra átalakítását, és 

csak húsz százalékkal drágább a dízelvál-

tozatnál, alternatívát jelenthet a járművek 

cseréjére. A vezérigazgató elmondta, hogy 

az első hidrogénvonatok – ha a közeljövő-

ben kiírják a közbeszerzési eljárást – há-

rom és fél év múlva állhatnak forgalomba  

Magyarországon.

Összhangban a kormány vasútijármű-gyár-

tásra vonatkozó stratégiájával, melynek cél-

ja a termelés helyi hozzáadott értékének 

növelése, a tervezett fejlesztésekkel képes-

sé kívánjuk tenni mátranováki gyárunkat 

hazai vonatok és metrószerelvények, vala-

mint mozdonyok és egyéb vasúti járművek 

forgóvázainak helyben történő gyártására –  

zárta a beszélgetést Balázs Gáspár.

Az Alstom, az intelligens és fenntartható mobilitás globális 
vezető vállalata, a világ első és egyetlen hidrogénüzemű sze-
mélyvonata, a Coradia iLint forgóvázkerete gyártásával bővíti 
magyarországi tevékenységét. Ez év végéig minimum száz új 
munkatárs felvételét jelenti a mátranováki gyártóegységbe.

Az Alstom magyarországi gyárában megkezdődik 

a hidrogénvonatok forgóvázkereteinek gyártása

Made in Mátranovák
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A vonatok össze- és szétkapcsolását 

végző, nagy precizitású eszközök fej-

lesztésekor a biztonság, a tartósság és a 

teljesítmény volt a legfontosabb szem-

pont: a speciális acélból készült húzó- és 

vonórendszer képes ellenállni a teher-

vonatok mozgása során fellépő hatal-

mas torziós és hosszirányú erőknek.  

A Knorr-Bremse ugyanakkor a hatékony 

karbantartásra és az életciklusköltségek 

optimalizálására is nagy figyelmet for-

dított. A berendezés mindezek mellett 

vasúti automatizálási funkciókat és digi-

tális szolgáltatásokat is lehetővé tesz az 

ügyfelek számára. A Knorr-Bremse meg-

lévő tapasztalatával olyan okos karban-

tartási és kapcsolódó szolgáltatásokat is 

tud majd nyújtani vevői számára, mint 

az állapotfüggő és megelőző karban-

tartás, amelyekhez felhőalapú, big data 

elemzések is rendelkezésre állnak. Bu-

dapest jelentős szerepet tölt be a teljes 

projektben, hiszen a cégen belül itt zajlik 

a személy- és tehervonati ütköző- és vo-

nórendszer fejlesztése és gyártása is.

Ennek digitális verziója az egyik legfon-

tosabb a jelenlegi vasútipari fejlesztése-

ink közül, amellyel egy teljesen új piaci 

szegmens nyílik meg előttünk. Az, hogy 

ebben a Knorr-Bremse – vezető techno-

lógiai partnereivel közösen – szerepet 

vállal, már önmagában siker. Az a tény 

pedig, hogy ezek a fejlesztések, illetve a 

termék validációja, a prototípus-, illetve 

szériagyártás Magyarországon valósul 

meg, óriási elismerés vállalatunk számá-

ra – mondta el lapunk kérdésére Veres 

László, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rend-

szerek Budapest ügyvezetője. 

A DAC prototípusait és az új személyvo-

nati vonókészülékeit az erre a célra kiala-

kított új próbapadokon tesztelik (1. kép), 

a vizsgálatok középpontjában a jármű-

vek össze- és szétkapcsolása áll (2. kép). 

Ezt követően a Knorr-Bremse az ERJU 

(Europe’s Rail Joint Undertaking, Európai 

Vasúti Közös Vállalkozás) keretében vár-

hatóan az év végén valós körülmények 

között is teszteli majd a DAC továbbfej-

lesztett változatát. A vállalat célja, hogy 

2025-ig piacképes terméket fejlesszen, 

ezzel párhuzamosan pedig saját fejlesz-

tésű elektromos csatlakozóján is dolgo-

zik, amely szintén az ERJU keretében ke-

rülhet piacra.

A Knorr-Bremse legyártotta budapesti telephelyén a digitális 
automata kuplung (Digital Automatic Coupler – DAC) első proto-
típusait, amelyek automatizált funkciókat és intelligens, digitális 
szolgáltatásokat is lehetővé tesznek a vasúti teherforgalomban. 
Az új generációs eszközök bevezetése jelentős hatékonyságjavu-
lást hozhat a vasúti teherfuvarozásban Európa-szerte. 

A vasúti teherforgalom automatizálásának éllovasa

Mérföldkő a kuplungfejlesztésben
1. kép

2. kép
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A 2,5 milliárd forint értékű beruházás fon-

tos szerepet tölt be a Knorr-Bremse éle-

tében, hiszen a fékkomponensek szer-

vizelésében, a pneumatikus fékvezérlés 

és levegőellátás területén tovább tudja 

bővíteni szolgáltatási területét. Emellett 

természetesen továbbra is kiemelt te-

vékenység marad a pótalkatrész-ellátás, 

amelyet a közelmúltban additív gyártás-

technológia alkalmazásával egészítettek 

ki. Ennek köszönhetően alumíniumöt-

vözetből szinte bármilyen tartalék alkat-

részt elő tudnak állítani, így az ügyfelek 

fél év helyett akár pár hét alatt hozzájut-

hatnak a megrendelt termékhez.

A központban ebben az évben várhatóan 

6-7000 hagyományos fékerőkifejtő ele-

met, 9000 kompakt tárcsás fékegységet, 

megközelítőleg 4500 kormány- és relé-

szelepet, valamint közel 6-700 fékpanelt, 

kiegészítő fékpanelt és fékvezérlő mo-

dult újítanak fel. Itt végzik egyebek közt 

a MÁV-Start Zrt. motorvonatainak és vil-

lamos mozdonyainak, a lengyel PKP és 

az olasz NTV New Pendolino nagy sebes-

ségű járműveinek, valamint a szerb állami 

és francia magánvasút több eszközének 

fékrendszer-felújítását is, de a GVB M5 

metrószerelvények egyes fékkomponen-

sein is dolgoznak magyar szakemberek.

A központ bővítése környezetvédelmi 

szempontokból is kiemelten fontos. Az al-

katrészek megfelelő karbantartása hozzá-

járul az életciklus növeléséhez, volt példa 

arra, hogy sikerült a felújítási periódust a 

háromszorosára növelni. A bejövő, javításra 

váró alkatrészek tisztítását robotos mosó-

berendezéssel és szárazjeges technológi-

ával működő tisztítógéppel végzik, utóbbi 

nagy előnye, hogy nem igényel vizet, míg a 

korábbi, nagynyomású mosáshoz percen-

ként 13 liter folyadékra volt szükség.

Ezek mellett a mérnökök folyamatosan 

dolgoznak azon, hogy jelentősen csök-

kentsék az alkatrészek tömegét, ezáltal pe-

dig a gyártás környezetterhelését. Erre az 

egyik modern megoldás az additív gyártás, 

amely a közeljövőben egyre nagyobb sze-

repet kaphat. A könnyebb alkatrész azon-

ban a járművek közvetlen kibocsátását, 

energiafelhasználását is képes csökkenteni. 

Ez azért is fontos eredmény, mert Európá-

ban fokozatosan nő a vasúti járművek át-

lagéletkora, egyre hangsúlyosabb elvárás 

a környezettudatos gondolkodásmód és az 

okosmegoldások alkalmazása. 

A Szerviz Központ a fenntarthatóság ér-

dekében számos beruházást tervez a jö-

vőben is: többek között egy naperőmű 

létesítésével csökkentenék tovább kar-

bonlábnyomukat, de megreformálták a 

hulladékkezelési rendszert is, és évi 600 

tonnával csökkentették a szén-dioxid-ki-

bocsátást. Az üzem a pozitív gazdasági 

hatásokon túl az európai klímacélok tel-

jesítéséhez is jelentős mértékben hozzá-

járul a vasúti közlekedés fejlesztésében, 

színvonalának javításában játszott kulcs- 

szerepe révén.

A vasúti fékberendezés-fejlesztésben, -gyártásban és -szervize-
lésben piacvezető Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hun-
gária Kft. Európa-szerte több mint száz ügyfelet képes kiszol-
gálni kibővített Szerviz Központjában, amelynek kiterjesztése 
kompetenciabővülést is jelentett a vállalat számára.

Tovább bővült a Knorr-Bremse Budapest portfóliója, 

még nagyobb hangsúly kerül a fenntarthatóságra

Évente több tízezer fékkomponens 
újul meg Budapesten

1. kép: Vectron fékpanel
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A projekt keretében ezt a két régi fel-

szerkezetet kellett elbontani, és helyére 

három új szerkezetet építeni úgy, hogy 

közben a kétvágányos vasúti közlekedést 

szinte folyamatosan fenn kellett tartani. 

A projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztő Zrt. megrendelése alapján, a Duna 

Aszfalt Zrt. kivitelezésében készült. A hi-

dak acélszerkezeteit elsősorban a Duna 

csoport lengyelországi gyártóművében 

készítették. A legyártott hídelemek alapo-

zó és közbenső korrózióvédelmi rétegei-

nek felhordását a cég Közgép Zrt. telephe-

lyén található festőüzemében készítették, 

ezt követően a hídelemeket a Dunai Ne-

hézrakodó területére szállították. A par-

ton kikötő üzemel, amely alkalmas szállí-

tóbárkák fogadására, rakodására. A kikötő 

vezérgépe egy 250 tonnás kikötői daru, a 

part élére merőleges pályával, amely a ki-

kötőben álló, akár két egymás mellett álló 

bárkára vagy azokról is képes emelni. Az 

előszerelő-területen a beérkező szerkezeti 

elemeket egy bakdarupálya alatti összeál-

lítópadon kifektetett, majd beforgatott ál-

lapotban 19-22 méter hosszúságú elősze-

relési egységekként állították össze. Az 

előszerelési egységeket ezután sínpályán 

a festősátorba behúzták, ahol javították a 

varratzónákat, és elkészítették az átvonó 

korrózióvédelmi bevonatot. Ezt követően 

az előszerkezeti egységeket kihúzták a fes-

tősátorból a kikötői daru nyomvonalába.  

A korrózióvédelemmel ellátott előszerelé-

si egységekre elhelyezték az üzemi járdát 

és a konzolokat, ráemelték és ideiglene-

sen rögzítették az acél sínvályúkat, majd 

a kikötői daru a kikötőben elhelyezett,  

80 méter hosszúságú szállítóbárkára emel-

te. A szállítóbárkán a négy darab előszere-

lési egységet alakra állították, összehe-

gesztették, és a hegesztési varratzónák 

környezetében elkészítették a korrózió-

védelmi bevonatrendszert. 

Mindeközben a helyszínen előkészítették 

az alépítményeket a hídelemek fogadá-

sára. A budai oldali hídfőt pedig el kellett 

bontani, és egy új, vasbeton hídfőt kel-

lett építeni a Rákóczi híd hídfőjével egy 

vonalban, így biztosítva a korszerűsítés-

ből adódó nagyobb fékezőerő felvételét. 

A mederpilléreket és a pesti oldali hídfőt 

meg kellett magasítani az új felszerkezet 

fogadására. A pillérek átalakítását csak a 

felszerkezetek bontását követően lehe-

tett elkezdeni, és be kellett fejezni az új 

felszerkezet érkezéséig, hiszen a teljes híd 

korszerűsítésének időben való elkészülte a 

felszerkezetek gyártásától és szerelésének 

ütemezésétől függött. A korábbi hídépíté-

seknél bevált bárkahidas alépítmény-épí-

tési organizációra nem volt feltétlenül 

szükség, a rakpartok megközelítési körül-

ményei és helyzete, valamint a lehetséges 

alternatív megoldás miatt alkalmazása el-

maradt. Így a mederpillérek korszerűsí-

tése egy tolóhajóval mozgatott bárka se-

gítségével történt, melyre beállt egy 35 t 

teherbírású autódaru, deponálásra került 

rá a három pillér átépítéséhez szükséges 

beton acél, a szükséges zsaluzat, kompresz-

szor, sitteskonténer, beépítendő acélszerel-

vények. A beton bejuttatására a meglévő 

felszerkezetekre helyezett betonozócsöve-

ket alkalmaztak, volt, ahol 250 méter hosz-

szon. Az előkevert betont a parton álló be-

tonszivattyúba kellett önteni a mixerekből, 

ez juttatta el a beépítés helyszínére.

Miután elkészültek a beemeléshez szüksé-

ges pillérek, akkor a szállítóbárkán össze-

állított 80-90 méter hosszúságú úsztatási 

egységeket a 200 tonna teherbírású Clark 

Ádám úszódaru és a 300 tonna teherbírású 

HEBO-Lift 8 úszódaru átemelte egy, a pro-

jektre kifejlesztett és legyártott kazettás 

rendszerű nehézemelő állványrendszerre. 

Az állványrendszer TS 40-es szállítóbár-

kákból átalakított, 2 db egymáshoz képest 

párhuzamosan álló, 52 méter hosszúságú 

szállítóbárkán elhelyezett 4-4 db emelő-

toronyból állt, amelyre a bárkák hosszten-

gelyére merőlegesen helyezték el az úsz-

tatási egységeket. Az állványokra emelt 

úsztatási egységeket alsó emelési szinten 

A Déli összekötő vasúti híd rekonstrukciója

Kettő helyett három

A Déli összekötő vasúti híd története messzire nyúlik vissza. Az 
első hidat több mint 150 évvel ezelőtt építették. Az első felszerke-
zetet 36 év után el kellett bontani, az újat pedig a második világhá-
borúban lebombázták. Ekkor az alépítményeket felújították, és 
két különböző szerkezetű ideiglenes híd került a helyére, majd 
1948-ban megépítették a déli összekötő híd 5. felszerkezetét, 
amely több mint hetven évig szolgálta a vasúti forgalmat. 
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2 db tolóhajó emelési pozícióba mozgat-

ta a mederpillérek közé, ahol az emelőáll-

vánnyal felemelték a tolási sík magasságá-

ra. Ezt követően helyszínrajzi értelemben 

helyére tolták a hidat. A parti úsztatási 

egységeket az emelőbárkák a part felé 

mozgatták, majd a mindkét parton épített 

ideiglenes segédjármokon telepített nagy 

teljesítményű csörlő segítségével egészen 

a hídfőig húzták. A mederpillérek közé ke-

rülő egységeket a bárkák keresztirányú 

mozgatásával illesztették a meglévő egy-

ségekhez. A pályalemez alatti illesztések 

elkészítéséhez egy függesztett állvány-

rendszert használtak, melyet a pályaleme-

zen lévő mozgó csörlő segítségével egy 

tárolóbárkáról felhúztak. Az illesztés során 

először a hevederlemezes kötéseket készí-

tették el, amihez illesztésenként nagyjából 

1000 darab nagyszilárdságú kötőelemet 

használtak fel. Miután ezeket a kötőeleme-

ket nyomatékra húzták, megkezdték a pá-

lyalemez és az alsó hosszbordák hegesz-

tését. A tolásokat és emeléseket nagyban 

nehezítette a szomszédos hidak közelsé-

ge, melyek egyes fázisokban félméteres 

távolságon belül voltak. A mozgatási mű-

veletekben óriási tapasztalattal rendelke-

ző hajósok és szerelési szakemberek vet-

tek részt. A szerelést a pesti, majd a budai 

oldal beemelésével és kitolásával kezdték, 

és a zárótag beemelésével fejezték be. 

A manipulációs műveletekhez a 4 parti já-

romrendszert meg kellett építeni. A pesti 

oldalon a Laczkovich utca és a HÉV nyom-

vonala közötti területre, valamint a parti 

pillér Duna felőli oldalára, a budai oldalon 

a parti pillér Duna felőli oldalára, valamint 

a Dombóvári út délre vezető oldalára he-

lyezték el a jármokat. A jármok acélszerke-

zetét a híd sarura engedése után áthúzták a 

következő híd tengelyébe. Mindhárom híd 

megépülése után déli irányban a jármok ki-

húzásra kerültek, majd elbontották őket. Az 

úsztatási egységek összeállítását követően 

a híd saruit elhelyezték, a hidat leengedték, 

az acél sínvályút beállították, a vizsgálóko-

csikat elhelyezték, az illesztéseknél hiányzó 

járda- és korlátelemeket felszerelték, a hely-

színi korrózióvédelmet és az ellenéket el-

készítették. Ezt követően elvégezték a köz-

mű- és vasútépítési feladatokat. 

Az első híd (Rákóczi híd felőli) megépí-

tését követően a régi II. híd forgalmát át-

terelték az új, I. jelű hídra. Ekkor lehetett 

elkezdeni a II. jelű híd (középső) bontá-

sát. Mivel az északi vágány régi hídjának 

acélszerkezete a pillérek felett kiékeléssel 

készült, ezért a bontást a támaszközök-

ben megközelítőleg 77-90 méteres nagy-

elemekként emelőállvánnyal, valamint  

a pillérek felett 16 méteres elemekként a 

HEBO-Lift 8 segítségével emelték le bár-

kára. A régi II. híd pesti és budai oldalán 

levő ártéri hídjainak bontását a mederhíd 

bontásával egy időben kellett elvégezni. 

Először a parti hidak vasbeton járdájának, 

korlátjának, sínpályájának, valamint vas-

úti talpfáinak a bontását kellett elvégez-

ni, majd a fix saruval ellentétes oldal irá-

nyából daruval leemelték a hidat. A II. jelű 

meglévő híd bontását követően megépí-

tették a II. jelű új hidat, a III. jelű (Rákóczi 

hídtól legtávolabbi) híd bontását követő-

en pedig a III. új hidat, az I. híd építésével 

azonos építéstechnológiával. 

A híd építését nagyban nehezítette, hogy 

a projekt Budapest egyik legforgalmasabb 

részén helyezkedik el, a kétvágányos vas-

úti forgalmat, a dunai hajózási forgalmat, a 

Dombóvári út forgalmát, a HÉV forgalmát, 

a Rákóczi híd közúti és villamosforgalmát, a 

budai oldal gyalogos- és kerékpáros-forgal-

mát szinte folyamatosan fenn kellett tarta-

ni. Ezekre vonatkozó zárlatot csak egyedi 

esetben, hónapokkal, egyes szervezetek 

esetében (vasúti közlekedés) egy évvel elő-

re bejelentve lehetett kérni.  

A híd rekonstrukciója rendkívül érdekes és 

nagy körültekintést igénylő feladatnak bi-

zonyult. A híd építésén 30 fő helyszíni ve-

zető, 15 fő tervező, 10 fő beruházó, 10 fő 

üzemeltető, 20 fő műszaki ellenőr, 25 fő 

hajós vett részt, valamint az acélszerkeze-

tek gyártásán 195 fő, a korrózióvédelmen 

35 fő, a csepeli előszerelésen 65 fő, a hely-

színi szerelésen és alépítmény-építésen 

70 fő, a bontáson 25 fő dolgozott. Mind-

összesen közel 500-an dolgoztak a projekt 

sikeres befejezéséért.

Az úszódaruk mozgása, a hídelemek át-

emelése, a kiszolgáló hajók bárkamozga-

tása, a horgonyzások, az úsztatás, az eme-

lés, a hosszirányú mozgatás és az úsztatási 

egységek összecsavarozása olyan volt, 

mint egy nagy létszámú színpadi előadás. 

Több mint száz ember összehangolt mun-

kája, ahol mindenki pontosan tudta és 

pontosan végezte a feladatát, nagy tiszte-

letet adva az előtte elvégzett vagy a soron 

következő munkának. 

2022. augusztus 3-án forgalomba helye-

zésre került a harmadik új híd is, ezzel 

elkészült a déli körvasút egyik kulcsfon-

tosságú eleme. A híd rekonstrukcióján 

úgy dolgoztak, hogy méltó legyen a híd 

történelméhez, presztízséhez, és a követ-

kező száz évben a vasutat szolgálhassák 

ezek a hidak.  Szabó Gábor

Szabó Gábor
projektvezető

Duna Aszfalt Zrt.

szabo.gabor@dunaaszfalt.hu
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A feladat ez alkalommal a több mint het-

ven évig szolgáló két régi felszerkezet 

bontása és a helyére három új szerkezet 

építése volt, úgy, hogy a mindenkori két-

vágányos vasúti közlekedést szinte folya-

matosan fenn kellett tartani.

Az első úsztatás, új felszerkezet 
építése
Az első úsztatás előtt a csepeli előszerelő 

területen, a négy darab előszerelési egy-

ségből a 80 méter hosszúságú bárkán 

alakra állított úsztatási egységekkel meg 

kellett hajózni a vasúti és közúti hidat, ahol 

a bárkán alátámasztásokra emelt hídele-

mek a maguk 9 méter 70 centiméter ma-

gasságával a hajózható szabad űrszelvény 

magasságát egy szűk tartományra korlá-

tozták. 

Az áthajózás után következett a szállító-

bárkák stabilitása szempontjából legkri-

tikusabb manőver, ahol a Duna sodrásá-

ra merőlegesen, a sodrásnak farral fölfelé 

álló 200 tonna teherbírású Clark Ádám és 

a 300 tonna teherbírású, holland lobo-

gó alatt hajózó HEBO-Lift 8 úszódaruk 

alá kellett beforgatni a bárkát. Ehhez a 

manőverhez szükség volt pontos úszás-

helyzet- és stabilitásszámításra, valamint 

a hajósok nagy tapasztalatára és preci-

zitására. A keresztbe beforgatott bárká-

ról ezt követően a két úszódaru szinkron 

emeléssel elemelte az elemet (2. kép).  

A tárolóbárkát a tolóhajó segítségével le-

forgattuk és a lekötőn horgonyra tettük, 

majd a tolóhajó segítségével beállítottuk 

az úsztatáshoz használt 52 méter hosszú-

ságú bárkát a folyással párhuzamosan, a 

meghatározott csomópontok alá.

Az úsztatáshoz használt bárkák korábban 

40 méter hosszúságú TS bárkákból egy 

12 méteres középszekció beillesztésével 

52 méteresre növelt bárkák voltak. Az áll-

ványrendszer erre a projektre legyártott 

kazettás rendszerű emelőrendszer, amely 

a bárkákra telepített 4-4 db emelőtorony-

ból állt, ezekre a tornyokra a bárkák hossz-

tengelyére merőlegesen helyezték el az 

úsztatási egységeket (3. kép).

A technológia megkövetelte keresztirányú 

mozgatásokat a bárkákkal a fedélzetre te-

lepített hidraulikus csörlők segítségével 

A Déli összekötő vasúti Duna-híd rekonstrukciója – 12 ezer tonna acélszerkezet vízi úsztatása

Precíz tervezés

A HSP Kft. hajósai számára a Déli összekötő vasúti Duna-híd és 
környezetének története messzire nyúlik vissza, hiszen tíz évvel 
ezelőtt a vasúti híd pillérjeinek megerősítésén dolgoztak. Még 
messzebbre, közel három évtizedre visszatekintve pedig a Rákó-
czi híd építésében vállaltak fontos szerepet (1. kép). Elengedhe-
tetlen a tapasztalat, hiszen a budapesti hidak közül ez a legne-
hezebben meghajózható híd a folyó sodrásának, a dupla 
pilléreknek és a szűk támaszközöknek köszönhetően. Az 
előszerelő területet alkotó csepeli Dunai Nehézrakodó helyszí-
ne sem ismeretlen terep a hajósok számára, hiszen számos híd 
előszerelt felszerkezeti egységei itt kerültek bárkába, így szá-
mítottunk a sziklás mederfenék és a gázlóban felgyorsuló sod-
rás kettőse által okozott nehézségekre. 

1. kép 2. kép

3. kép
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lehetett kivitelezni. A horgonyzási terv-

nek megfelelően a beúsztatáshoz szüksé-

ges lavírhorgonyok is telepítésre kerültek. 

A beúsztatás az előzetes tervek szerint si-

keresen megtörtént, ám ekkor még a két 

bárkával keresztirányban, a part felé moz-

dulva kellett manőverezni az ekkor már 

emelési magasságba emelt hídelemmel, 

a közúti és vasúti híd közötti résben, ahol 

precízen megtervezett horgonyzás és a 

megfelelő kötélmanőverek a megrajzolt 

fázisábrák szerint tették lehetővé a ke-

resztirányú mozgatást.

Régi felszerkezet bontása
Jóllehet keresztirányú mozgatásra a bár-

kákkal a hídpillérek között a bontásnál csak 

a szélső nyílások esetén volt szükség, ott is 

pár métert kellett mozdulni, ám e híd bon-

tása más jellegű technológiát követelt meg 

a mederpillérekre ráülő kiékelés bontása 

okán. Az ekkor már üzembe helyezett I. és 

még üzemben lévő kifolyási oldali III. jelű 

híd közrefogta a bontandó hidat, így a terve-

zésnél nyilvánvaló volt, a kiékelés bontását 

a két híd között kell kivitelezni. Ehhez nagy 

segítséget jelentett a Lift 8 munkaterületen 

tartózkodása, mivel a Clark Ádám úszóda-

ruval szemben e daru gémje rácsos tartó, a 

Lift 8 forgógémes úszódaru, így a gém felál-

lítása lehetséges a két híd között. A holland 

úszódarunak a két híd közötti gémállításhoz 

a mederpillérek közé a Duna folyásirányára 

keresztben kellett beúsznia, az elé bekötött 

TS 40 bárkára lefektetett gémmel, úgy, hogy 

a pillérek között a ledöntött gémmel mini-

mális hely maradt. A feladat ismeretében a 

horgonyzási tervek az ekkor várható áram-

lással és oldaldőléssel számolva készültek, 

így a magas vízállás és vízsebesség ellené-

re is sikeresen elbontásra kerültek a kiéke-

lés hídszerkezetei. A középső mederpillér 

kiékelésének bontása megkövetelte, hogy  

a hajózás által lezárt nyílásban bent álljanak 

a TS 52 bárkák, ugyanakkor a hajózás szá-

mára kijelölt nyílásban a Lift 8 úszódarunak 

kellett állnia, így itt is 48 órás teljes hajózá-

si zárlatra volt szükség. A zárlat ezen elem 

bontásánál a Lift 8 horgonyainak telepíté-

sével kezdődött, majd a horgonyzás után az 

úszódaru be lett úsztatva a horgonyok és a 

tolóhajók segítségével a befolyási oldalról a 

hídtengelybe, majd a gémállítást követően, 

az elé bekötött TS bárka elvétele után állí-

tott gémmel ráúszott a közbenső mederpil-

lérre a két híd közötti befolyásra és kifolyásra 

meglévő szűk távolságot tartva. A hozzáér-

tő kivitelezés okán a hajózási zárlatot idő-

ben fel lehetett oldani, a bontás a tervezett-

hez képest gyorsabban haladt (4. kép).

II. és III. híd bontása és építése
Amint a II. régi híd bontása befejeződött, 

rögtön elindult a II. új híd építése, a hat 

hídelem átemelése és beúsztatása a ma-

gasfokú szakmai tapasztalattal rendelke-

ző megrendelő és kivitelező összehan-

golt munkája nyomán másfél hónap alatt 

elkészült.

A II. jelű híd építése során került véglege-

sítésre a III. jelű híd bontási, majd építési 

technológiája, ahol a vízi manőverek so-

rán nagyobb fokú szabadságot élveztünk, 

mivel ez a híd a kifolyási oldalon helyezke-

dik el, így a II. jelű hídhoz képest nagyobb 

hely állt rendelkezésre a bárka mozgatása 

során (5. kép).

2022. augusztus 3-án helyezték forga-

lomba a harmadik új hidat, így ezzel tel-

jessé vált a déli körvasút kulcsfontossá-

gú eleme, amely az elkövetkezendő száz 

évben szolgálja az ország legfontosabb 

és legforgalmasabb vasúti összekötteté-

sét a Dunán. Földes Tamás

Földes Tamás
építésvezető

Hídépítő Speciál Kft.

foldes.tamas@hsp.hu

4. kép 5. kép



24 2022/1 www.innorail.hu

MŰTÁRGYAK

A cég megalakulása óta eltelt több mint 

harminc évben az ország egész területén 

– a főváros mellett Szeged, Debrecen, Mis-

kolc és Hódmezővásárhely városokban – 

részt vettünk a városi villamosvonalak épí-

tésében, korszerűsítésében.  

A fővárosban több egyéb munkánk mellett 

jelenleg az M3 metró vágányfelújításában 

is szerepet vállalunk, valamint nagy büszke-

séggel tölt el minket, hogy részt vehettünk 

a Déli összekötő vasúti Duna-híd vágány-

építésében. Az elmúlt évben az elkészült 

két új hídszerkezeten cégünk kivitelezé-

sében valósultak meg a körülöntött vágá-

nyok. Az első híd vágányai 2021 áprilisában, 

a második hídszerkezeté 2021 novembe-

rében készültek el. A második híd eseté-

ben a 494 m hosszú körülöntött vágányt 

téli körülmények között kellett elkészíte-

nünk a rendelkezésre álló 16 nap alatt. Az 

alkalmazásra került Edilon körülöntőanyag 

rendkívül szigorú beépítési technológiai fe-

gyelmet és klimatikus körülményeket köve-

telt meg tőlünk. A kivitelezés során ezért a 

vágányépítés idejére ideiglenes sátrat épí-

tettünk. A sátorváz 15 mm OSB lap, vala-

mint 10 cm homlokzati hőszigetelő réteg 

borítást kapott. Az ideiglenes sátor hossza 

140 m volt, így a vágányépítést négy fo-

gásban el tudtuk készíteni. Az Edilon által 

megkövetelt hőmérsékletek biztosítható-

sága érdekében energetikailag méretez-

tettük a sátrat a szükséges fűtési kapacitás 

meghatározása érdekében. A sátor fűtését 

2 db 220 kW teljesítményű gázolajos mo-

bil hőlégfúvó berendezés biztosította.  

A sátor fűtésére 2 m3 gázolajat használtunk 

el. A kivitelezés során a mérnökkel, a meg-

rendelővel és az üzemeltetővel kialakult 

csapatmunkának köszönhetően a 494 mé-

ter vágány építésével a határidő előtt négy 

nappal tudtunk végezni. Egy hídszerkeze-

ten több mint 26 tonna Edilon körülöntő 

anyagot építettünk be. Az első hídszerkezet 

esetében még megoldható volt a Rákóczi 

híd külső sávjának lezárása mellett a közúti 

hídról a körülöntő anyag bedaruzása a vas-

úti hídra. A második hídszerkezet esetében 

erre már nem volt lehetőségünk. A körül-

öntő anyagot kézzel kellett behordanunk 

az építés helyszínére a hídfőkből. A Déli ösz-

szekötő vasúti Duna-híd harmadik körülön-

tött vágányát 2022 júliusában kiviteleztük.

Társaságunk nyitott az új technológiák al-

kalmazására, valamint a speciális vágány-

építés kihívásaira. Munkáink során törek-

szünk a megrendelőink elégedettségének 

folyamatos fenntartására, sőt növelésére, 

valamint hosszú távú vevői kapcsolatok ki-

építésére. Megrendelőink igényeit korszerű 

technológiákkal, felkészült személyzettel, 

gyors és pontos munkavégzéssel igyek-

szünk kielégíteni. Ale Tamás 

A Normálnyomtáv Építőipari és Szolgáltató Kft. 1991. október 
20-án alakult meg. Cégünk fő profilja a vasútipálya- és mélyépí-
tés. Tevékenységi körünk felöleli a hagyományos vasúti felépít-
mények építése mellett a különleges vasúti felépítmények, pél-
dául: sínkörülöntéses, RAFS, CDM rendszerű vágányok építését; 
továbbá füves, paneles, szerelőaknás vágányok, valamint daru-
pályák építését, fenntartását. 

1481 vm körülöntött vágány építése a Duna felett

Szigorú követelmények
Ale Tamás 
ügyvezető

Normálnyomtáv Kft.

iroda@normalnyomtav.hu
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Az állandó építkezések, a megnövekedett 

forgalom és az egyre fejlődő szórakozta-

tóipar hatására a városok zajterhelésének 

mértéke folyamatosan emelkedik, erre a 

problémára kínál elérhető alternatívát a 

Leier Durisol termékcsaládjába tartozó fa-

beton fal – hívta fel a figyelmet a már 35 éve 

Magyarországon lévő építőipari cégcso-

port egyik sikeres termékére Major Tamás. 

Mint fogalmazott, a nemzetközi tapaszta-

lat alapján kidolgozott, a hazai előírásoknál 

szigorúbb követelményeknek is megfelelő 

zajárnyékoló fal hatékonysága az egyedül-

álló szerkezetre vezethető vissza. A falat 

alkotó elemek felülete ugyanis cementkö-

tésű faforgácsból préseléses technikával ki-

alakított réteg, mely egy 13 centiméteres fix 

betonmagot ölel körbe. A zajforrástól indu-

ló káros rezgéshullámok tompítását a belső 

vasbeton szerkezet – mint nehéz molekulá-

jú tömeg – biztosítja, a fal külső héja pedig 

tovább csökkenti a nemkívánatos visszave-

rődéseket és megvalósítja a zajelnyelés je-

lentős részét. A Leier folyamatosan fejleszti 

termékeit, ez fokozottan érvényes a Durisol 

zajárnyékoló falakra is, melyek rendkívüli 

akusztikai jellemzőkkel bírnak, léghanggát-

lási osztályba sorolásuk B4, hangelnyelési 

osztályuk A5. 

Az üzletágvezető kitért arra is, hogy a 90 

százalékban környezetbarát alapanyagok-

ból készült fal teljesen gondozásmentes, 

elemei vegyileg 100%-ban semlegesek, 

ezáltal nem is korrodálódnak. A termék 

ellenálló az időjárás hatásaival szemben, 

és még vandálbiztos is, vegyszeres víz-

zel és magas nyomású mosóval könnyen 

eltávolíthatók felületéről az esetleg ráke-

rülő graffitik, falfirkák. Ráadásul a kor igé-

nyeinek megfelelően nem egy egyhangú, 

komor betonfalat kell elviselniük a kör-

nyéken élőknek, ugyanis az elemek anya-

gukban színezettek, a változatos felület-, 

mintázat- és színvariációknak köszönhető-

en pedig esztétikai megjelenésük kifogás-

talan. Megfelelő választás esetén akár tö-

kéletesen harmonizálhat is környezetével. 

A Durisol előregyártott technológiájának 

köszönhetően a zajárnyékoló fal beépíté-

se gyors és egyszerű, továbbá a jól előké-

szíthető munkafolyamatoknak köszönhe-

tően kevés élőmunkaigényű. 

A Leier legutóbb a Déli összekötő vasúti 

Duna-híd korszerűsítése projekthez szál-

lított Durisol zajvédőfal-elemeket, de a 

vállalat termékével találkozhatunk töb-

bek között a dél-balatoni vasútvonalon, 

a Debrecen–Füzesabony, a Szolnok–Sza-

jol, a Gyoma–Békéscsaba vonalak egyes 

szakaszain és a törökbálinti vasúti meg-

állóhelyen is. Major Tamás végül em-

lékeztetett arra is, hogy a Leier, látva a 

kötöttpályás közlekedés térnyerését Eu-

rópában és a világon, folyamatosan bőví-

ti üzletágai vasútépítést elősegítő előre-

gyártott termékeinek körét, ami többek 

között érinti a biztosítóberendezésekhez 

köthető automata sorompó kapcsolóhá-

zak, kábelszekrények, kábelaknák terü-

letét, valamint a vízelvezető rendszerek, 

peronelemek, térkő burkolatok megúju-

lását is eredményezte. 

 Bencze Áron

Major Tamás
üzletágvezető

Leier Hungária Kft.

Mélyépítés, Környezettech-

nika, Vasútépítés, 

Durisol üzletág

major.tamas@leier.hu

A vasúti szállítás a közúti fuvarozás gyors, költséghatékony és kör-
nyezetbarát alternatívája, és bár zajjal jár, manapság már nincsen 
szükség füldugóra ahhoz, hogy nyugalmunk legyen még a forgal-
masabb vasúti vonalak mentén sem – mondta Major Tamás, a  
Leier Mélyépítés, Környezettechnika, Vasútépítés, Durisol üzlet-
ágának vezetője. A Leier Hungária Kft. az elmúlt évtizedben 
komoly hangsúlyt fektetett a vasúti fejlesztési projektek kiszolgá-
lását célzó termékpaletta bővítésére.

Durisol zajvédő fal szállítása a Déli összekötő vasúti 

Duna-híd rekonstrukciója projekthez

Csendet kérünk!
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Az évek során számtalan tervezést, re-

konstrukciót vagy új építést magába fog-

laló vasúti projekthez kapcsolódó hitelesí-

tési eljárások lefolytatásához járult hozzá 

cégünk. Előbbieknek köszönhetően tö-

retlenül érkeznek hozzánk a kölcsönös 

átjárhatóságot lehetővé tevő és egyéb 

rendszerelemekkel kapcsolatos megfe-

lelőségértékelési megkeresések is. Vál-

lalatunk tevékenysége a komplex vasúti 

beruházási projektek esetén többnyire a 

tervezési szakasznál kezdődik, és a teljes 

építési időszakot magában foglalva egé-

szen a használatbavételig tart. 

Tevékenységi körünk folyamatos 
bővülése
Hazai és külföldi partnereink az elmúlt 

években már megtapasztalhatták, hogy 

a RailCert Hungary Kft. határidőre, meg-

felelő minőségben és felelősségteljesen 

végzi el a rábízott munkákat. Vállalatunk 

2018-as megalakulásakor azt a célt tűztük 

ki magunk elé, hogy olyan szervezetté vál-

junk, amely részt vesz a hazai és nemzet-

közi vasúti fejlesztésekben, és tevékenysé-

gével hozzájárul a modernebb, gyorsabb, 

biztonságosabb vasúti infrastruktúra és 

közlekedés kialakulásához. 

Az elmúlt négy évben szervezetünk dina-

mikusan fejlődött, főként a szakemberek 

létszámát, valamint a cég tevékenysé-

gi körét illetően. A kezdetekben szerzett 

nemzeti szabályokra vonatkozó kijelö-

lésünk (Designated Body – DeBo) mellé, 

amely az infrastruktúra (INF), az energia 

(ENE) és a pálya menti ellenőrző-irányí-

tó és jelző (CCS) alrendszerekre vonatko-

zott, a 2021. év elején megszereztük az 

Európai Unió teljes területén elismert Be-

jelentett Szervezet (Notified Body – No-

Bo) státuszt, ami lehetővé teszi, hogy a 

nemzeti hatáskörön túl az uniós előírások 

szerinti megfelelőségértékelést is lefoly-

tathassunk. A tavalyi évben Magyaror-

szágon az elsők között kaptunk jogosult-

ságot arra vonatkozóan, hogy kijelölt 

AsBo (Assessment Body) szervezetként 

független értékelőtevékenységet is vé-

gezhetünk. Eddigi munkánk eredmé-

nyeként idén februárban megkaptuk a 

negyedik alrendszerre, a jármű területre 

(RST – Rolling Stock) is érvényes DeBo ki-

jelölésünket, nyár elejétől pedig már No-

Bo területen is jogosultakká váltunk az 

alrendszer értékelésére. Megbízásaink 

során immáron a gördülőállomány fej-

lesztéseiben, értékelésében is szerepet 

vállalunk, a vasúti projektekben végzett 

megfelelőségértékelés minden területén 

jelen vagyunk. 

Egy megfelelőségértékelő és független kockázatértékelő szervezet tevékenysége és 

szerepvállalása a vasúti beruházások során

NoBo, DeBo és AsBo
A RailCert Hungary Kft. az egyre közismertebb NoBo (Notified 
Body) és DeBo (Designated Body) megfelelőségértékelési eljárá-
sok mellett az AsBo (Assessment Body) független értékelés folya-
matának lefolytatására is jogosult. Az elmúlt évben már jármű 
területen is kompetens szervezetté vált. 

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

E-mail: info@railcert.hu

Honlap: railcert.hu

A RailCert Hungary Kft. munkatársai a Déli összekötő vasúti Duna-híd dinamikus próbaterhelésén 

2022 augusztusában
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Feladatunk
Tevékenységünk a vasút minden terüle-

tére kiterjed (jármű, vasúti pálya, felső-

vezeték, térvilágítás, jelző- és biztosító-

berendezés, ETCS, GSM-R stb.). A vasúti 

megfelelőségértékelés egy speciális és 

komplex terület szigorú jogszabályi kör-

nyezettel, amely azáltal, hogy megköveteli 

a vonatkozó előírások és szabványok be-

tartását, egyben lehetővé is teszi, hogy az 

új létesítmények által a magyar vasút eu-

rópai államhoz méltó szinten üzemeljen.

A nemzeti szabályok alkalmazása esetén 

kijelölt szervezetként (DeBo) vizsgáljuk 

és értékeljük a strukturális alrendsze-

rek, illetve a vasúti egyéb rendszerele-

mek megfelelőségét  a vonatkozó mű-

szaki előírásoknak. EK-hitelesítési eljárás 

esetén mint bejelentett szervezet (No-

Bo) az adott alrendszer átjárhatóságát 

vizsgáljuk az európai uniós előírások 

vonatkozó rendelkezéseiben foglalt kö-

vetelményekkel összhangban, mely el-

járás végén modultól (módszertantól) 

függően EK-hitelesítési tanúsítvánnyal 

igazolható az alrendszer alapvető köve-

telményeknek való megfelelése. Az át-

járhatósági műszaki előírásokban neve-

sített kölcsönös átjárhatóságot lehetővé 

tevő rendszerelemek megfelelőségi eljá-

rásának végén egy Európában teljeskö-

rűen alkalmazható tanúsítványt is kap-

hat a kérelmező ügyfelünk.

AsBo szervezetként független értékelést 

végzünk a vasúti rendszer biztonságát 

érintő változtatásra vonatkozó kockázat-

kezelési eljárás keretén belül. Az eljárás 

fő célja, hogy minden érdekelt félben bi-

zalmat ébresszen arra vonatkozóan, hogy 

az ellenőrzési folyamat a résztvevők szá-

mára a legmegfelelőbb javaslatot adja a 

biztonságos üzemeltetésre a vasúti ága-

zaton belül.

Szerepvállalásunk kiemelt beru-
házások során 
Felelősségünk alapvető bármely projekt 

esetén, jelentős hangsúlyt kapnak ezen-

felül a kiemelt jelentőségű beruházások, 

amelyek száma az elmúlt években folya-

matosan nőtt. A szabályozások értelmé-

ben a vasúti rendszert alkotó strukturá-

lis alrendszerek használatba vétele csak 

akkor lehetséges, ha tervezésük, kivite-

lezésük és létesítésük során a vonatkozó 

alapvető követelmények megfelelősége 

biztosított az üzembe helyezéskor hatá-

lyos előírásoknak megfelelően. A kölcsö-

nös átjárhatóság lehetővé teszi, hogy az 

Európai Unión belül működő vasúttársasá-

gok járművei akadálytalanul és biztonsá-

gosan vegyék igénybe a vasúthálózatokat, 

valamint azok létesítményeit, rendszerele-

meit és berendezéseit. Kiemelt projektje-

ink többek között: 

– GSM-R rendszer 2. ütem 

– Déli összekötő vasúti Duna-híd korsze-

rűsítése 

– Szűk keresztmetszetek felszámolása és 

az átjárhatóság fejlesztése a Budapest 

(Kelenföld)–Hegyeshalom vonalon 

– Békéscsaba (kiz.)–Lőkösháza (oh.) vasúti 

vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái

– Békéscsaba (kiz.)–Lőkösháza (oh.) vas-

úti vonalszakasz korszerűsítésének ki-

vitelezése 

– Püspökladány–Biharkeresztes szűk ke-

resztmetszet kiváltása és villamosítása

– Szeged-Rendező (bez.)–Röszke Ország-

határ vasútvonal rekonstrukciójának 

tervezése és kivitelezése

– Ferencváros–Kelenföld vasútvonal ka-

pacitásbővítésének építési munkái 

– Kockázatkezelési eljárás megfelelő al-

kalmazásának és az alkalmazás ered-

ményeinek független értékelése és 

biztonságértékelési jelentés elkészí-

tése (AsBo) a Békéscsaba (kiz.)–Lőkös-

háza (oh.) vasúti vonalszakasz ETCS 2 

kivitelezési munkái projekthez és a Fe-

rencváros–Kelenföld vasútvonal ka-

pacitásbővítésének építési munkáihoz 

kapcsolódóan

Az egyik, jelenleg különösen figyelmet ér-

demlő projekt a Ferencváros–Kelenföld 

vasútvonal kapacitásbővítésének építési 

munkái, amely projekt engedélyezési fázi-

sában is szerepet vállaltunk. A tervek NSZ 

(DeBo) szerinti megfelelőségértékelését 

végeztük el, amely hozzájárult a 289/2012. 

(X. 11.) Korm. rendeletben foglalt engedé-

lyezési eljárás eredményes lefolytatásá-

hoz. Sikeres pályázást követően önállóan, 

a projekt kiviteli tervfázisától egészen a 

megvalósulási fázison át a végátvételi fázi-

sig tart feladatunk valamennyi alrendszert 

érintően. Kiemelt szerepet kap a műtárgy 

szakterületünk a támfalak és az érintett hi-

dak okán. A kapacitásbővítés a harmadik 

(egyes helyeken negyedik) vágány meg-

építését jelenti a meglévők felújításával, 

továbbá két új megálló is létesül. A projekt 

Budapest utóbbi száz évének legjelentő-

sebb vasúti fejlesztése, ennek okán tanú-

sítói szerepünk is nélkülözhetetlen a meg-

valósítás során. 

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink 

között megtalálhatóak olyanok, amelyek 

méretükből adódóan önálló alrendszert 

ölelnek fel, vagy valamely elemükben 

különleges, a hazai vasút történetében 

egyedi megoldást tartalmaznak. Ezek kö-

zül kiemelendő a Déli összekötő vasúti 

Duna-híd korszerűsítése (DÖVH) projekt, 

amely a Déli körvasút első mérföldköve-

ként valósult meg, a Duna felett három 

vasúti vágányon. Jelen projekt keretében 

új (harmadik) felszerkezet került megépí-

A Déli összekötő vasúti Duna-híd 

elkészült hídszerkezetei
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tésre, továbbá a meglévő két felszerke-

zet is kicserélésre került, az alépítményt/

felszerkezethez kapcsolódó elemeket pe-

dig a szükséges mértékben alakították át. 

Megfelelőségértékelési tevékenységünk 

során a tervezett egyvágányos, többtá-

maszú rácsos acélhíd műtárgyakra vonat-

kozó követelményeire fektettünk hang-

súlyt. A projekt ütemezéséhez szorosan 

kapcsolódva, a hídszerkezetek kivitelezé-

sének megfelelően, külön-külön értékel-

ve végeztük az EK (NoBo) és NSZ (DeBo) 

szerinti hitelesítési eljárások lefolytatását a 

korlátozott szolgáltatási szintű forgalmak 

felvételéhez. Vizsgáltuk a beépített rend-

szerelemek megfelelőségét és alkalmaz-

hatóságát, valamint az alrendszerek rele-

váns követelménypontjait is teljeskörűen. 

A közbenső tanúsítások kiadása előtt szak-

embereink részt vettek a műtárgyak for-

galomba helyezéséhez szükséges statikus 

és dinamikus próbaterheléseken. Követke-

ző és egyben projektzáró feladatunk hasz-

nálatbavételi engedély megszerzéséhez 

szükséges megfelelőségértékelési eljárá-

sok lefolytatása, tanúsítványok kiadása. 

Teljes körű hitelesítési eljárások lefolyta-

tását kívánja az egyik országhatárig ívelő 

kiemelt projekt, a Békéscsaba (kiz.)–Lőkös-

háza (oh.) vasúti vonalszakasz korszerűsí-

tése. A projekt egyik kihívása számunkra, 

hogy az engedélyezési fázist követően, a 

kiviteli tervfázisban csatlakoztunk be, így 

célunk, hogy a korábbi és jelenleg felül-

vizsgált tervek előírásoknak való megfe-

lelősége értékelésünk során megerősítést 

nyerjen, és a projekt a hatályos előírások-

nak teljeskörűen megfelelve valósuljon 

meg, mindamellett, hogy folyamatos pro-

jektügyviteli és szakértői jelenlétet biztosí-

tunk a projekt résztvevői számára egészen 

a használatbavételi engedély megszerzé-

séig. A vonalszakaszon megkezdődött az 

ETCS 2 rendszer kivitelezési munkái pro-

jekt is, amelyet tevékenységünkkel az épí-

tési engedély megszerzésétől a haszná-

latbavételi engedélyig kísérünk. A teljes 

szakaszon átépül a már meglévő vasúti 

pálya, a nyíltvonali szakaszokon új, má-

sodik vágányt építenek ki. Megújulnak a 

biztosítóberendezések, távközlési elemek, 

valamint a teljes felsővezetéki rendszer is.  

A fejlesztéssel 225 kN tengelyterhelés és 

160 km/óra sebesség lesz biztosított a 

szakaszon. A beruházásban 18 műtárgy 

építése érintett. Felvételi és üzemi épüle-

tek újulnak meg, továbbá P+R parkolókat 

alakítanak ki Kétegyházán és Lőköshá-

zán. Kihívást jelent a beruházás mérete és 

ütemezése, a folyamatok szoros nyomon 

követése, mindazonáltal az érintett sze-

replőkkel történő aktív együttműködés 

szükséges ahhoz, hogy minden előírás és 

felmerülő igény maradéktalanul teljesül-

jön. Szervezetünk végezheti el a fenti pro-

jektek AsBo független értékelési feladatait 

is. 

Névjegyünk
Elismert felkészültségű szakembereink-

kel, valamint különleges projektek esetén 

hazai és külföldi közreműködők bevoná-

sával végzett, magas színvonalú megfe-

lelőségértékelési és független értékelési 

tevékenységünkkel törekszünk arra, hogy 

elősegítsük a hazai vasúti rendszer harmo-

nizációját az uniós közlekedéssel, továbbá 

hogy a vasút valamennyi területén érték-

teremtő tevékenységet végezhessünk a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

Független szervezetként elhivatott mó-

don végezzük feladatainkat a vonatkozó 

szabványok szerinti átláthatóság és repro-

dukálhatóság jegyében.

A RailCert Hungary Kft. hazánk azon ke-

vés szervezeteinek egyike, amely mind-

három típusú kijelöléssel/bejelentéssel 

rendelkezik, és emellett az egyik legmeg-

bízhatóbb lépcsőfok vasúti hatósági eljá-

rások alkalmával.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd 

elkészült III. jelű hídszerkezete 
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A beruházás 16 műtárgy megépítését 

tartalmazza, melyek közül a legjelentő-

sebbek a Villány–Mohács MÁV-vasútvo-

nalon átvezető híd, továbbá a völgyhi-

dak a Majsi-vízfolyás és a Szilvás-patak 

felett. Ezeken felül komplex pihenőhely 

létesül Nagynyárádnál, komplex ellen-

őrzőhely Ivándárda mellett és mérnök-

ségi telep Babarcon. A fejlesztés célja a 

Duna menti és a mohácsi térség közle-

kedésének javítása mellett az Észak- és 

Dél-Európa közötti tranzitforgalom biz-

tonságos és gyors kiszolgálása. Az M6 

autópálya országhatárig vezető, mintegy 

21 km hiányzó szakaszának megépítésé-

vel teljeskörűen megvalósul az Adriai- és 

a Balti-tenger térsége közötti közúti kap-

csolatot biztosító TEN-T folyosó magyar-

országi nyomvonala. A szakasz jelentős 

részén elkészültek a töltések és a bevágá-

sok, javában folynak a pályaszerkezet- és 

műtárgyépítési munkák.

A projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. beruházásában, a Strabag 

Építő Kft. és a Duna Aszfalt Zrt. alkotta 

S-D 2020 M6 Konzorcium kivitelezésé-

ben készül. A vasúti híd vasbeton szerke-

zeteinek megépítését, az acélszerkezetek 

gyártását és szerelését a Duna Aszfalt Zrt. 

végezte. A híd acélszerkezeteit elsősor-

ban a Weinberg ’93 Kft. gyártóművében 

készítették. A híd szerelése és tolása a 

Steel Millennium Kft. közreműködésével 

készült. A kábeleket és sarukat a Pannon- 

Freyssinet Kft. gyártotta és szerelte. 

Az autópálya-szakasz keresztezi a Mohács–

Villány vasútvonalat, ezért a vasúti forga-

lom átvezetése érdekében egy híd építése 

vált szükségessé. A műtárgy felszerkezete 

72,00 m támaszközű, ortotróp acél pálya-

szerkezetű, vonóvassal merevített ívszer-

kezet, úgynevezett Langer-híd. Az acélívek 

tengelytávolsága 5,60 m. Az egymáshoz 

8 helyen kitámasztott ívek nyílmagassá-

ga a merevítő-tartó súlyvonalától mérve  

11,50 m. A merevítő-tartó magassága 

1,40 m, az acélpálya szerkezeti magas-

sága 900 mm. A vasúti terhet viselő te-

herhordó acélszerkezet tömege 335 t. 

A híd teljes acélszerkezetének tömege 

sín-hosszvályúkkal, terelőberendezés-

sel és kétoldali üzemi járdákkal együtt 

402 t. A zártszelvényű ívek keresztmet-

szeti befoglaló mérete 760 × 640 mm. Az 

ívvállak merevítő-tartóba való beköté-

sénél a gerinclemezek enyhe kiszélesedé-

sével és merevítő diafragmák alkalmazá-

sával biztosítja a megfelelő erőátmenetet.  

Az ívet és a merevítő-tartót két párhuza-

mos síkban elhelyezett, ferde helyzetű, 

ellenmenetes, villásfejjel és csapos kap-

csolattal ellátott, zárt kialakítású FLC ká-

belrendszer köti össze. A kétoldali, gerinc-

lemezes merevítő-tartóval szegélyezett, 

ortotróp pályaszerkezetből álló mereví-

tő-tartó tölti be a vonórúd szerepét. A fel-

ső övek szélessége 600 mm, az alsó öve-

ké 700 mm. A pályaszerkezet kereszt- és 

hossztartóinak gerincmagassága 630 mm.  

A keresztirányban vízszintes, 14 mm vastag 

pályalemezt a hossztartó gerinclemezek, 

valamint 180 mm magas laposacél bordák 

merevítik. A hossztartók távolsága 1,52 m, 

a kereszttartók tengelytávolsága 4,50 m.  

A felszerkezet mindkét oldalán 75 cm hasz-

nos szélességű üzemi járda készül kábel-

csatornával. A járdaszerkezet csavarozott 

kivitelű, dilatációs hézagokkal elválasztott 

gyártási egységekből készül. 

A híd egy szabadon álló létesítmény, amely 

ki van téve a környezet korróziós, károsító 

hatásának, ezért a híd légköri korrozivitá-

si kategóriája C5, valamint a híd bevonat-

rendszereinek élettartama nagyon hosszú, 

azaz 25 év feletti elvárt élettartalmú. A híd 

acélfelületein a korróziógátló festékbevo-

nat-rendszereket cinkporos alapozással, 

legalább 3 rétegű felhordással átlagosan 

Gőzerővel folyik a munka az M6 autópálya Bóly és Ivándárda 
közötti szakaszának kivitelezésénél. A Bóly és Ivándárda 
(országhatár) közötti 21 kilométeres szakasz 26,6 méteres koro-
naszélességgel, középen fizikai elválasztással és burkolt leálló-
sávval készül. A tervezési sebesség 130 km/óra. 

Kosárfüles vasúti ívhíd kivitelezése az M6 autópálya felett

Távoli kék
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320 µm, a helyszíni toldó varratain pedig át-

lagosan 360 µm összes névleges száraz be-

vonatvastagságban kellett készíteni. A híd 

szerkezetének színe üde színfolt a magyar-

országi vasúti hidak között, ugyanis RAL 

5023 kódszámmal jelzett, távoli kék színű. 

Jól beleillik az apró dombokkal tarkított, 

napsütéses baranyai tájba. 

A híd építése alatt a vasúti forgalmat csak 

a lehető legkisebb mértékben szabadott 

zavarni, ezért előre elkészítették a hídfő-

ket, a szerkezetet összeszerelték a végle-

ges pozíciója melletti szerelőterületen, és 

egy rövid vágányzári időszak keretében a 

helyére tolták. 

A híd tartószerkezetét 6 db ívelemre, 8 db 

pályaelemre és 8 db ívösszekötő elem-

re bontották. Elsőként a szerelőterületen 

elhelyezték a pályaelemeket, beállítot-

ták az alakjukat, meglakatolták a pályale-

mezt, a kereszttartókat és a kereszttartó 

alsó övlemezeket. Méret- és alakellenőr-

zést követően meghegesztették a pá-

lyaszerkezetet. Ezután a pályalemezre 

elhelyeztek 4 db ívalátámasztó jármot, 

melynek a tetejére hőmérséklet okozta 

mozgás lehetőségét biztosító ideiglenes 

csúszkákat helyeztek el. A jármok szere-

lésével párhuzamosan összehegesztet-

ték az ív középső két elemét és az ívösz-

szekötő gerendákat. Egyben beemelték 

a középső ívrészt, majd a szélső íveket, 

amelyeket beállítást követően meghe-

gesztettek. Ekkor elhelyezték a szélső íve-

lemek közötti ívösszekötő gerendákat, és 

azokat is meghegesztették. A teljes ív el-

készülte után kibontották az ívalátámasz-

tó állványokat, beállították a pályalemez 

és az ív tervezett alakját, majd bemérték 

az elméleti kábelhosszokat. Kiterített ál-

lapotban beállították a kábelek hosszát, 

majd beépítették őket. Fontos követel-

mény volt, hogy a kábelekben közel azo-

nos erő ébredjen, ezért a feszítés külön-

böző fázisaiban mérték a kábelekben 

ébredő erőt, és ez alapján helyenként 

korrigálták a kábelhosszokat. 

Miután szerkezetileg elkészült a híd, fel-

szerelték a járdákat, a kábelburkoló csö-

veket, a korlátokat, az acél sínvályút és a 

terelőelemeket. Ekkor a híd készen állt a 

keresztbe tolásra.

A keresztbe tolás egy fél évvel előre meg-

kért, rövid vágányzári időszakban történt. 

A vágányzár kezdetekor lebontották a régi 

vasúti felépítményt, a régi zúzottkő ágya-

zatot, és elkezdték a töltés kibontását. Ezzel 

párhuzamosan tolási magasságra emelték 

a hidat, elhelyezték a tolópályákat, beállí-

tották a tolóhidraulikákat, és megkezdték a 

tolást. A keresztbe tolást rendkívül gyorsan, 

négy óra alatt elvégezték. A tolást százton-

nás hidraulikus munkahengerrel, tolópályá-

ra hegesztett ütközők segítségével hajtot-

ták végre. A hidat a tolópályákon egyszerre, 

azonos sebességgel tolták, hogy elkerüljék 

a tolás közbeni esetleges befeszülést. A ke-

resztbe tolást követően végleges magas-

ságra állították és besaruzták a hidat. 

Ezzel a hidat szerkezetileg késznek lehe-

tett tekinteni, így felhúzták a síneket, be-

állították és aláöntötték, végül elhelyez-

ték a dilatációkat, és meghegesztették a 

síncsatlakozásokat.

A forgalomba helyezés előtt elvégezték 

a statikus és a dinamikus próbaterhelést.  

A híd érdekessége, hogy a különösen cse-

kély önsúly ellenére nagy terhelhetőségű, 

már a próbaterhelés során is 2 db M62 moz-

dony terhelte meg 232 tonna hasznos te-

herrel a mindösszesen 335 tonna tömegű 

teherhordó acélszerkezetet.

A hidat a sikeres próbaterheléseket köve-

tően 2022. 07. 22-én forgalomba helyezték. 

 Szabó Gábor

Szabó Gábor
projektvezető

Duna Aszfalt Zrt.

szabo.gabor@dunaaszfalt.hu
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A Villány–Mohács vasútvonal számozása 

az idők folyamán többször is változott. 

65-ös és 66-os számúként is szerepelt 

nyilvántartásokban, jelenleg 65-ös szá-

mú vonalként tartja nyilván a MÁV Zrt. az 

országos vasúthálózat részeként. Az egy-

vágányú vonalszakasz nem villamosított, 

engedélyezett sebessége 80 km/h. Rend-

hagyó módon a vonalszakasz szelvénye-

zése nem a kiágazó állomásról indul, ha-

nem Mohács felől növekszik.

A beruházás keretében a vasúti pálya 

160 vágányfolyóméter hosszban épült 

át, a 118+20 és 119+80 szelvények között.  

A vasúti felépítmény bontási, alépítmé-

nyi, híd keresztbe tolási és új felépítményi 

munkák kivitelezésére szűk három hét 

állt rendelkezésre, teljes vasúti forgalom 

kizárása mellett, 2022. július 4–22. között. 

A vágányzári munkák ütemezésében a 

Vasútépítők Kft. mint szakkivitelező szer-

vesen részt vett. 

Július 4-én hajnalban a munkák a meg-

lévő vasúti pálya bontásával indultak.  

A hídhoz csatlakozó nyíltvonal felépítmé-

nye 54-es rendszerű. A sínek GEO leerő-

sítéssel LM jelű vasbeton aljakra voltak 

lekötve. A vágány hézag nélküli kialakí-

tású, 1:20-as síndőléssel. A hézag nélküli 

kialakítású pályát a vágány bontása előtt 

„meg kellett fogni”.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a 
Strabag Építő Kft. és a Duna Aszfalt Zrt. alkotta S-D 2020 M6 
Konzorcium végzi az M6 autópálya Bóly–Ivándárda közötti sza-
kasz megvalósítása elnevezésű projekt kivitelezési munkáit.  
A Vasútépítők Kft. megbízást kapott a Strabag Építő Kft.-től, 
hogy a Villány–Mohács országos vasúti mellékvonal 119+03 
szelvényében épülő új vasúti hídon és a hozzá csatlakozó pálya-
szakaszon végezze el a rendelkezésre álló kiviteli tervek szerint 
a vasúti felépítményi munkákat.

Az M6 Bóly–Ivándárda közötti szakaszán létesülő új vasúti hídhoz kapcsolódó vasúti fel- 

és alépítményi munkák kivitelezése

Különleges szerkezetek

1. kép: Iker dilatációs 

szerkezet a végponti oldalon

2. kép: Sínvályúk előkészítése a sínek behelyezése előtt
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A vasúti pálya a töltésen halad nagyság-

rendileg a 119+50 szelvényig, innentől 

bevágásba megy át. Így a híd kereszt-

be tolása előtt meg kellett kezdeni a ré-

gi vasúti töltéstest elbontását. Ezzel egy 

időben kialakításra került a csatlakozó 

részeken az új vasúti pályaszakasz al-

építménye, melynek műszaki megoldása-

iban a D.11 utasítás előírásait figyelembe 

véve, az alépítmény záró védőrétegeként 

SZK1 szemcsés vízzáró réteg került be-

építésre. Mivel régi nyomvonalra került 

visszaépítésre az új pálya, és az időjárási 

körülmények is kedvezőek voltak a föld-

munkák szempontjából, a tervezett al-

építményi rétegrend kialakításán kívül 

egyéb beavatkozást nem kellett eszkö-

zölni a megfelelő teherbírási értékek el-

érése érdekében. A vasúti pályára érkező 

vizek elvezetésére felépítményi szivárgók 

kerültek elhelyezésre a híd szárnyfalainak 

környezetében.

A híd keresztbe tolása és az alsóágyazati 

zúzottkőréteg terítését követően fel lehe-

tett helyezni a hídra az új 60E2 rendszerű 

sínszálakat, melyek a hídon sínvályúkban 

kaptak helyet, és folyamatos rugalmas 

megtámasztással, Edilon rendszerű kiön-

téssel kerültek rögzítésre. A nyári hőség 

miatt az Edilon rugalmas kiöntést éjsza-

kai munkavégzés keretében lehetett csak 

megvalósítani. A tapadóhidat képező kel-

lősítő réteg felhordása ugyanis csak +35 

Celsius-fok alatti felületre történhet meg. 

Ez a feltétel az acélszerkezeten és a síne-

ken csak este 21 óra után teljesült a nap-

pali kánikulát követően.

A híd beépítésével egy hézag nélkü-

li kialakítású pálya került megszakításra, 

ezért a híd mindkét végén dilatációs szer-

kezetet kellett beépíteni. A híd a mohá-

csi oldalon fix sarun támaszkodik, itt egy 

B60 VM ±100 r. síndilatációs szerkezet ke-

rült beépítésre. A villányi oldalon mozgó 

sarun fekszik a műtárgy. A híd és a hézag 

nélküli felépítmény együttes mozgása 

miatt kialakuló esetleges ágyazattorló-

dás megakadályozása érdekében a vég-

pont felőli oldalon egy B60 VM-D ±100 

rendszerű ikerdilatációs szerkezet került 

lekötésre. A dilatációs szerkezetek gyári 

körülmények között hevederrel erősített 

síncsúcshosszabbítással lettek kialakítva. 

Ennek oka a sínek alátámasztatlan hosz-

sza a hídhézagok felett. A híd két végénél 

bordás lemezek kerültek beépítésre a ru-

galmas átmeneti zóna kialakítása érdeké-

ben. Az „úszó lemezekre” 6-6 db szinteti-

kus alj került rögzítésre speciális leszorító 

kengyelekkel. 

A 60-as rendszerű dilatációs szerkeze-

tek és az 54-es rendszerű csatlakozó fo-

lyópályaszakaszok közötti felépítményi 

átmenet 6+6 méteres 60/54 gyári átme-

neti sínek beépítésével valósult meg. To-

vábbá a 160 méter hosszúságú beavatko-

zási szakaszon nagyságrendileg 25 vfm 

hossz ban új 60-as rendszerű felépítmény 

került beépítésre, LW típusú vasbeton al-

jakra SKL14-es sínleerősítéssel a kezdő-

ponti oldalon, 20 méter hosszban pedig 

54-es rendszerű felépítmény LM-S vasbe-

ton aljakkal, szintén rugalmas sínleszorító 

kengyelekkel a végponti oldalon.

A felsőágyazati zúzottkőréteg elkészíté-

sét követően megtörtént a hídhoz csat-

lakozó pályarészek nagygépes vágány-

szabályozása és ágyazattömörítése.  

A kiszabályozott és végleges szinten lévő 

vágányban elkészítésre kerültek a közben-

ső hegesztések, valamint a vágánysemle-

ges hőmérséklet kialakítási munkái során 

a záró hegesztések is.

A híd és a hagyományos pályarész kö-

zötti átmeneti zóna fokozása érdeké-

ben a bordás kiegyenlítő lemezek előtti 

10 méteres szakaszon a vasúti zúzottkő 

ágyazati réteg három lépcsőben ragasz-

tásra került. A híd próbaterhelését kö-

vetően a forgalomba helyezési eljárás 

megkezdéséig vasútépítési szempont-

ból már csak a sínek preventív síncsiszo-

lását kellett elvégezni.

A vasúti léptékben vett rövid beavat-

kozási hossz ellenére több különleges 

szerkezet is beépítésre került a vágány-

zár alatt. Gondolunk itt a rugalmas alá-

támasztású felépítményre a hídon, a 

különböző dilatációs szerkezetekre, az 

ágyazatragasztásra, nem megfeledkezve 

a hagyományos felépítményű szakaszok-

ról alépítményükkel és vízelvezetésükkel 

együtt. Így a szakma elég széles techno-

lógiai repertoárja került bevetésre az új 

hídhoz tartozó vasúti felépítményi mun-

kák elvégzése során. Pulai Gergely

Pulai Gergely
projektvezető

Vasútépítők Kft.

Tel.: 3630-682-0356

3. kép: Új, 60-as rendszerű sínek bakokon a hídon 4. kép: Vágányszabályozó 

gép áthaladása a hídon
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A 72 m támaszközű ívhíd merevítőtartó-

ját és az íveket 2-2 párhuzamos síkban, 

hálós rendszerben elhelyezett, zárt ki-

alakítású FLC kábelrendszer köti össze. 

A kábelek hálós, network elrendezése 

az esztétikai érték mellett komoly me-

revségi előnyt is jelent a szerkezetnek, 

különösen aszimmetrikus terhek esetén. 

Ez a kialakítás alkalmassá teszi a hasonló 

Langer tartós hidakat vasúti hídként va-

ló alkalmazásra.

Az alkalmazott FLC kábeltípus előnye 

a gyors helyszíni szerelhetőség, ami az 

1968-as jelű vasúti hídon jól meg is mutat-

kozott. A 88 db 30 mm névleges átmérő-

jű kábel helyszíni beállítása, beszerelése 

és feszítése összesen öt munkanapot vett 

igénybe. Természetesen a rövid átfutá-

si idejű munkát jóval hosszabb és alapos 

előkészítés előzte meg annak érdekében, 

hogy a gyors munka mellett a pontossá-

got is megvalósítsuk, és azt az ellenőrző 

mérések is visszaigazolják.

A kábeltípus további előnye a zárt kialakí-

tásból eredő korrózióállóság. A korrózió-

védelem szintjei a szemléltető ábrákon is 

jól láthatóak. A kábelek elemi szálai egyen-

ként horganyzottak. A kábel sodrásakor az 

egymásra kerülő rétegek ellentétes sodrási 

iránnyal rendelkeznek, és közben folyama-

tosan korróziógátló anyaggal töltik ki a szá-

lak közötti teret. Ezt követően kerülnek sod-

rásra a kábel külső rétegei, melyek speciális 

Z alakú elemi szálakból állnak össze, így fe-

szített állapotban biztosítva a kábelköteg 

tökéletes zártságát. Ezen a hídon a kábelek 

további korrózióvédelmi festést is kaptak.

A kábelek mindkét végükön állítható vil-

lásfejjel és csapos kialakítással csatlakoz-

nak a szerkezethez, így a szereléshez, 

Kertész Zoltán
műszaki vezető

Pannon-Freyssinet Kft.

kertesz.zoltan@pannon-

freyssinet.hu

illetve az esetleges karbantartáshoz a ká-

belhosszállítás és kábelfeszítés lehetősé-

ge is kialakításra került.

Az ívhíd további kulcsfontosságú szer-

kezeti elemeinek, a hídsaruknak a terve-

zését, gyártását és beépítését is a Pan-

non-Freyssinet Kft. végezte. A terveknek 

megfelelően 4 db, egyenként 4500 kN 

függőleges teherbírású gömbsüvegsaru 

került beépítésre. A tervezett építéstech-

nológia és a vasúti közlekedés lehetőség 

szerinti biztosítása érdekében a hídszerke-

zet gömbsüvegsaruinak beépítését is egy 

szoros ütemtervhez igazodva kellett vég-

rehajtani. Ezzel együtt a vasúti hidaknál 

megszokott módon kialakított, a szerke-

zethez csaposan kapcsolódó gömbsüveg-

saruk a munkaterület rendelkezésre állásá-

nak másnapján, már a vágányzár 5. napján 

végleges helyzetben voltak, néhány nap-

pal később, az ütemtervnek megfelelően 

pedig megindulhatott a vasúti közlekedés 

a hídon.  Kertész Zoltán

Az M6 autópálya Bóly és Ivándárda közötti szakaszának kivitele-
zése 16 műtárgy megépítését tartalmazza, melyek közül az egyik 
legjelentősebb a Villány–Mohács MÁV-vasútvonalon átvezető 
híd. A vasúti híd vasbeton szerkezeteinek megépítését, az acél-
szerkezetek gyártását és szerelését a Duna Aszfalt Zrt. végezte.  
A kábelek és saruk gyártását és beépítését alvállalkozóként a 
Pannon-Freyssinet Kft. kapta feladatul, továbbá a híd alatt elhe-
lyezett gömbsüvegsaruk szerelését is a cég végezte.

Kábelek és saruk az M6 autópálya és a Villány–Mohács 
vasútvonal keresztezésénél épült ívhídhoz

Kulcsfontosságú elemek
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Több mint 16 000 m² fedett gyártóterü-

lete és műszaki felszereltsége tökélete-

sen alkalmas a jelen és jövő építészeti 

elgondolásainak kivitelezésére. Az acél-

szerkezet-gyártó üzem a legmodernebb 

automatizált gyártósorral, CNC fúró- és 

darabológépekkel, kétkaros hegesztőro-

bottal, valamint 80 tonna daruzott emelő-

kapacitással (csarnokonként) rendelkezik. 

A technikai felszereltség lehetővé teszi bo-

nyolultabb szerkezetek gyártását, próba-

szerelését is. 3000 m²-es festőcsarnokunk 

automata elszívórendszerrel és szikkasz-

tási üzemmóddal felszerelt, oldószeres és 

vízbázisú festékrendszerek és tűzgátló be-

vonatok kivitelezésére alkalmas.

A vállalat üzleti stratégiája alapján 2018-

ban az épületacélszerkezet-gyártás mel-

lett a közúti hídacélszerkezetek gyártásá-

val bővítettük tevékenységünket.

Az első hídacélszerkezeti megbízásunk a 

Szomorka-patakon át vezető kerékpároshíd 

acélszerkezetének gyártása volt. A hídszer-

kezet hegesztéstechnológiája új eljárás-

rendet honosított meg a gyártóüzemben.  

A hídszerkezet hegesztéséhez a normál 

acélszerkezetektől eltérően szimultán, 

többféle hegesztési eljárást (védőgázas, 

fogyóelektródás ívhegesztés gépesített és 

kézi formában, valamint fedett ívű eljárás) 

és azok kombinációját kellett alkalmazni. 

Az elemek csatlakozása és illesztése nagy 

pontosságú, igényes kivitelezést igényelt 

mind a lakatos, mind a hegesztő szakem-

berektől. A kerékpároshíd acélszerkezete 

mellett legyártásra került egy mozgatható 

zsilipszerkezet, amely a X. öblítőcsatorna 

felett az egyetlen emelhető pályatestű mű-

vet képezi. Ez egy holland típusú csapóhíd, 

melynek pályalemeze kéttámaszú, ortot-

róp felsőpályás, nyitható acél gerendahíd. 

Az M6 autópálya Bóly és Ivándárda közöt-

ti szakaszának kivitelezése során az egyik 

legjelentősebb műtárgy, a Villány–Mo-

hács MÁV-vasútvonalon átvezető híd épí-

tésénél kapott feladatot cégünk. A vasúti 

híd vasbeton szerkezeteinek megépíté-

sét, az acélszerkezetek gyártását és sze-

relését a Duna Aszfalt Zrt. végezte. A híd 

acélszerkezeteinek túlnyomó részét alvál-

lalkozóként a Weinberg ’93 Kft. készítet-

te. Pontosan az acélszerkezethez tartozó 

íves főtartó és ortotróp pályaszerkezet 

gyártására, helyszínre szállítására kapott 

megbízást sárospataki székhelyű cégünk, 

a szerkezetek saját gyártóművünkben 

készültek. Ez volt a vállalat első vasúti-

híd-acélszerkezet-építési munkája. A közel 

350 tonna acélszerkezet a megrendelői el-

várásoknak megfelelő minőségben, kivi-

telezésben és határidőre készült el. 

A fejlett és korszerű technika, a szakmai 

felkészültség ötvözése, amely a környe-

zettudatosságot is magába építi a Wein-

berg ’93 Kft.-nél, alkalmas a megrendelői 

igények maradéktalan teljesítésére.

Csorosz Márta

Közel harminc éve alakult cégünk, mely ma már Magyaror-
szág egyik vezető acélszerkezet-gyártó és -szerelő, innovatív 
vállalkozása. 

Közel 350 tonna acélszerkezet gyártása az M6 autópálya Bóly és Ivándárda közötti 

szakaszának kivitelezése során a Villány–Mohács vasútvonalon átvezető híd építéséhez

Az első vasútihíd-acélszerkezet
Csorosz Márta
Weinberg ’93 Kft.

kereskedelmi és gyártási 

koordinátor

csorosz.marta@weinberg.hu
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A 2021-2022-es években fontos változás 

történt, a Híd-Tám Kft. kivitelezésében 

elkészült a teljes hídszakasz szerkezete 

mintegy 260 méter hosszban, végponti 

feljárókkal, peronlépcsőkkel, szervizlép-

csővel. A Hating-Út Kft. a teljes híd tető- 

és oldalfalburkolására kapott megbízást, 

melynek legnagyobb kihívást jelentő ré-

sze az üzemelő vágányok feletti szaka-

szok kivitelezése volt.

A híd burkolatai nem egyszerű hétközna-

pi elemekből készültek, a teljes tető álló-

korcos cinklemezzel burkolt, melyek rejtett, 

cinklemezből gyártott, fűtött vápákkal al-

kotnak egységet. Az oldalborítások kom-

pozit lemez és perforált alumínium sinus-

lemez kombinációjából épülnek fel, ez ad a 

teljes hídnak 21. századi megjelenést.

A belső térben kellemes színárnyalatú 

mennyezet és a rozsdamentes korlát ma-

gasságáig oldalfali burkolatként is megje-

lenő szálcement burkolat fogadja az uta-

zóközönséget, a fogódzó felett a perforált 

oldalfalon keresztül le is lehet pillantani a 

teljes állomásra. A világítótesteket a meny-

nyezeti elemekbe integráltuk, a villamos 

kollégáknak a teljes hídszakaszon a ká-

belezéshez szükséges kábeltálcákat he-

lyeztünk el, ami teljesen rejtve marad az 

avatatlan szemeknek. A belső térben, a 

könnyebb tájékozódás érdekében a lép-

csőkön függesztett, a hídon oldalfalra 

szerelt tájékoztatótáblákat helyeztünk el, 

illetve a gyengénlátók közlekedését se-

gítendő taktilis jelzőcsíkokat festettünk a 

lépcsők belépő élére, illetve minden korlát 

kezdő- és végpontjára Braille-írással ellá-

tott útmutató tikettet szereltünk.

Reményeink szerint munkánk eredménye 

megkönnyíti a közlekedők életét, a vasúti 

szolgáltatásokat igénybe vevő utazók, de a 

város és a vasút túloldalán elterülő ipari te-

rülethez közlekedő gyalogosok, kerékpáro-

sok hétköznapjait is.

Muhari Imre–Kálmán Viktor

A Hating-Út Kft. ismét egy nagy kihívást jelentő feladat kivitele-
zésére kapott felkérést a Székesfehérvár vasútállomás gyalo-
gos-felüljáró kivitelezése projekt kapcsán. A 2016-os évben tár-
saságunk az állomás perontetőinek acélszerkezet-szerelési és a 
tetőburkolatok elhelyezési munkáit végezte az állomás terüle-
tén, amikor is a gyalogoshíd 1. ütemének vasbeton vázát már 
elkezdte építeni a beruházó. Sajnos abban az időben a gyalo-
goshíd kivitelezése félbeszakadt, a betonvázon és a ráépülő 
alap acélszerkezeten kívül más nem készült el.

21. századi impozáns gyalogos-felüljáró építése Székesfehérvár vasútállomáson

Tető- és oldalfalburkolás Muhari Imre
magasépítésiüzletág-vezető

Hating-Út Kft.

muhari.imre@hatingut.hu

Kálmán Viktor
műszaki igazgató

Hating-Út Kft.

kalman.viktor@hatingut.hu
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A vasutak, közutak, kerékpárutak, vízfo-

lyások különszintű kereszteződéseinél 

alkalmazható rendszer elemei az ország 

egyik legnagyobb beton- és vasbeton-

elem-előregyártó vállalatának dunaújvá-

rosi és szolnoki telephelyein készülhet-

nek idén januártól (1. kép).

A technológia 
A hídrendszer alapegységét az úgyneve-

zett boltíves szelvény képezi, amely egy fel-

ső, egy alsó, egy bal oldali és egy jobb oldali 

elemből áll. Bizonyos körülmények között 

(pl. patakmedernél) az alsó elem beépítése 

elmaradhat. Az egyes elemek a nyomaté-

ki nullponton lévő illesztési pontokon hor-

nyos megoldással, ún. száraz kapcsolattal 

csatlakoznak egymáshoz (1. ábra). A csatla-

kozásoknál az oldalelem átmenete a bolto-

zatba minden esetben megközelítőleg 45 

fokos szögben fut, ezért a különböző mé-

retű moduláris elemek egymással tetszőle-

gesen kombinálhatók 2,5–21 méteres szé-

lességi tartományban, többféle formában, 

akár 4 hídnyílással is (kettő vagy több híd-

nyílás esetén közbenső alátámasztó elem 

is beépítésre kerül). Keresztirányban az ele-

mek 2,4 m-es szélességűek, az elemek sor-

ban kerülnek egymás mellé, így tetszőleges 

hosszúságú boltozat alakítható ki. A tech-

nológia az új építésű hidak mellett rehabi-

litációban is alkalmazható, a szerkezetek 

biztonságosan telepíthetők már meglévő 

vasútvonalakra, utakra, sőt autópályákra 

is. Az előregyártott egységeket több ütem-

ben is be lehet építeni. Az első ütem el-

készültekor azt vissza lehet adni a vasúti 

vagy egyéb közúti forgalomnak úgy, hogy 

a következő ütem teljesítése csak ezt köve-

tően kezdődik el.

AZ INNOVÁCIÓ ELŐNYEI 
Gyorsaság
Akár néhány nap alatt vasúti hídszerke-

zetet építeni ma már nem ördögtől va-

ló dolog. A hídépítésekre szánt idő álta-

lában véve is kritikus tényező, azonban 

a vasúti hidak építési munkálatai során 

ez hatványozottan igaz. Az ABM előre-

gyártott elemeiből épített hidak eseté-

ben – szemben a helyszínen betonozott 

monolit szerkezetekkel – a helyszíni kivi-

telezés teljes időtartama legalább a felé-

Az ABM Europe előregyártott vasbeton elemes boltozatos híd-
rendszere sok szempontból egyedülálló innováció. Az elmúlt 
csaknem harminc évben előregyártott hidak tervezésével és 
építésével foglalkozó nemzetközi társaság a Ferrobeton Zrt.-
vel állapodott meg a hídrendszer magyarországi gyártásáról. 

Akár öt nap alatt felépíthető előregyártott hídrendszer Magyarországon

A vasúti hídépítés TGV-je

1. kép

1. ábra
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re csökkenhet. Az egyes elemek mérete 

úgy lett tervezve, hogy azok közúti szál-

lítása könnyedén és gyorsan megoldha-

tó legyen, így a munkaterület egészen 

extrém körülmények között is rövid időn 

belül alkalmassá tehető a telepítésre. A 

híd előregyártott elemei üzemi körülmé-

nyek között elkészülhetnek akár a hely-

színi munkafolyamatokat megelőzően. 

Így egy vasbeton hídszerkezet helyszíni 

szerelése hídmérettől függően néhány 

nap alatt megtörténhet. A hídszerkezet 

szigetelés és töltésépítés után azonnal 

teherbíró, fogadhatja a vasúti forgalmat 

(2., 3. és 4. kép). 

Költség- és környezethatékonyság
A gyors építés kevesebb feladatot je-

lent a megvalósítás helyszínén. A rezsi-

költség csökken, hiszen nincs szükség 

zsaluzatra, helyszíni betongyártásra, és 

az időjárás sincs hatással az építésre, 

a munkaterület lényegesen kevesebb 

beavatkozáson esik át. A monolit szer-

kezethez képest a felhasznált vasbeton 

mennyisége 30-40%-kal is kevesebb 

lehet. Ez nemcsak olcsóbb kivitelezést 

eredményez, de a környezetre gyako-

rolt lényegesen kisebb ökológiai láb-

nyomot is.

A helyszínen az előregyártott beton mini-

málisra csökkenti az építési kockázatokat 

(beállítási mérethibák, zsaluzat- vagy be-

tonszivattyú-meghibásodás), valamint az 

építkezés környezeti hatását: kisebb a zaj, 

a törmelék és a szennyezés.

Magas minőség, folyamatos gyár-
tásellenőrzés
Az előregyártott egységeket Magyaror-

szágon a Ferrobeton Zrt. megbízható és 

tanúsított körülmények között gyártja.  

A Ferrobeton Zrt. a Nemzeti Műszaki Ér-

tékelés (NMÉ) birtokában már a projektek 

tanulmányterv szakaszában javaslatot tud 

tenni az optimális hídszerkezet megválasz-

tására. A hatékony együttműködés érde-

kében a nagyvállalat a tervezés, gyártás és 

építés szakaszaiban is műszaki támogatást 

nyújt a megrendelő részére.

Az előregyártott beton előnyei a legjobban 

akkor aknázhatók ki, ha a használatát már 

a projekt kezdetétől mérlegelik, a Ferrobe-

ton Zrt. ezért együttműködik a vállalkozók-

kal és a tervezőkkel az előregyártott beton 

lehetőségeinek feltárása és az optimális 

megoldás meghatározása érdekében.

Az öntés előtti és utáni ellenőrzéseket 

házon belüli MEO laborszervezet bizto-

sítja. Az elkészült hídelemekbe beépülő 

anyagokat a hídszerkezetnél szokásos 

módon független laborvizsgálati ered-

ményekkel tanúsítjuk.

Az ABM hídrendszer Európa-szerte szá-

mos országban már több száz projekt-

ben bizonyított, melyek hátterében az 

elkötelezettség mellett komoly szakmai 

felelősség is áll.

További információ a következő honla-

pon érhető el: www.abmmosty.eu

 Kardos Gábor

Kardos Gábor
Ferrobeton Zrt.

Infrastruktúra Üzletág vezető

kardos.gabor@ferrobeton.hu

2. kép

3. kép

4. kép
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Az önkormányzat kezelésében lévő átjáró 

felújítási terveit a Via-Pontis Kft. készítette. 

A kezelőn kívül a közművekkel, a Magyar 

Közúttal és a MÁV-val is leegyeztették a 

terveket, majd cégünk 2022. februárban 

kapta meg a teljes munkaterületet.

A 2 × 24 méter hosszú felépítmény oszlo-

pai és főtartói elfogadható, de javítandó 

állapotban voltak. Társaságunk első fela-

data a régi, mállott, törött, veszélyes lép-

csők és a régi aszfaltburkolat eltávolítása 

volt. A magasban végzett bontási, majd 

építési munkát több szakaszban kellett 

végeznünk. Az alattunk lévő vasúti és a 

hétvégeken többszörösére növekedett 

közúti forgalmat is zavartalanul, védelem 

alatt, folyamatosan fenn kellett tartani. 

A Ferrobeton Zrt. egy hónap alatt legyár-

totta a 99 db egyedi vasbeton lépcsőele-

met, amelyeket a felújított főtartóelemekre 

ültettünk. A munkaterület-határolást és a 

leesés elleni védelmet a lépcsőelemekben 

lefogatott ideiglenes oszlopokra építettük, 

hálóval zártuk le.

Az új lépcsőelemek régi korlátjai az új elő-

írásoknak sem korlátmagasság, sem osz-

tásköz miatt nem feleltek meg. A korlá-

tokat 5 méteres szakaszokra kellett vágni 

és elszállítani a lakatosüzembe. Itt korlát-

magasítást készítettek 1100 mm magas-

ságra, a régi kiosztások alkalmazásával. 

A függőleges osztás sem felelt meg az új 

szabványnak, így a közöket acélpálcával 

sűrítettük. A kész, új bevonattal ellátott 

acélszerkezetet autódaruval emeltük a ré-

gi helyére. A hegesztések után a villámvé-

delmet a korlátsor két oldalán, a dilatáló 

szakaszok mozgó összekötésével alakítot-

tuk ki. A betonfelületek javítására és festé-

sére a Sakret anyagait választottuk.

Az íves vasúti pályán sok-sok éve gyalo-

gosan jártak át a Kacsajtosi út és a Bala-

ton-part között, ahol a helyi lakosok házai 

és a nyaralók mellett egy ifjúsági és diák-

tábor is található. A vasúti-közúti felüljáró 

felújítása után a vasúti pálya mindkét ol-

dalát fémkerítéssel zártuk le. 

A felújított felüljárót 2022. július 12-én ad-

ták át a gyalogosoknak. Hatvani Jenő

Hatvani Jenő 
okl. építőmérnök 

ügyvezető

Rail System Kft.

hatvani.jeno@railsystem.hu

A Balaton északi partján négy olyan gyalogos-felüljáró találha-
tó, amely egyszerre közúti és vasúti pályát is keresztez. Ebből 
két műtárgy Révfülöp területén található. A vasútállomás mel-
letti, pár éve felújított hídhoz társaságunk tervezte és gyártatta 
le az új vasbeton lépcsőelemeket. A másik, a Kacsajtosi útnál 
lévő felüljárót balesetveszély miatt már több mint tíz éve lezár-
ták. A Rail System kapta a megbízást 2022. januárban, hogy a 
gyaloghidat felújítsa.

Révfülöpön gyalogos-felüljáró teljes körű felújítása

Egy rég lezárt gyaloghíd 
ismét életre kel
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Az al- és felépítményben kialakuló leg-

kisebb elmozdulások, mozgások is nagy 

kockázatot jelentenek, hosszú távú vas-

útüzemi komplikációkat okozhatnak, 

ezért kritikus fontosságú, hogy ezeket 

a szerkezeteket a kivitelezés első lépé-

sétől az üzemeltetés teljes időtartama 

alatt megfigyelés alatt tartsuk. A kriti-

kus pályaszakaszokon a monitoring ál-

tal szolgáltatott valós idejű mérésekkel 

kontrollt szolgáltatunk, a kockázatok 

csökkentésével a pálya tönkremenete-

lének lehetőségét minimalizáljuk, így 

biztosítjuk a vasútüzem biztonságának 

növelését.

A biztonságos üzemeltetés feltétele a moz-

gásokat ellenőrző valós idejű monitorozó 

rendszer kiépítése az előírásoknak meg-

felelő karbantartás mellett. A valós idejű 

mozgásmonitoring-rendszer az egyik leg-

jelentősebb kockázatcsökkentő tényező. 

A Geovil Kft. 1990. évi alapításától kezdve 

az építőipar speciális szakterületén, a ta-

lajmechanika, geotechnika és a geotech-

nikai monitoring szakterületen tevékeny-

kedik, melynek minden ágát lefedi.

A klasszikus talajmechanika szakterü-

letet egészíti ki cégünk működésében 

a geotechnikai monitoringrendszerek 

tervezése, kivitelezése és üzemelteté-

se. A geotechnikai monitoringrendsze-

rek segítségével valós idejű információt 

kapunk a pályában és annak környeze-

tében kialakult elmozdulásokról, feszült-

ségváltozásokról. Ezek az eredmények 

segítik a pontos modellezést, továbbá 

back-analysis elvégzését teszik lehető-

vé a vizsgált talajkörnyezet állapotának, 

esetleges tönkremeneteli kockázatának 

nyomon követéséhez, így biztosítva a te-

rületek biztonságos használatát, beépít-

hetőségét, helyreállítását. Nagy mérnöki 

létesítmények, épületek kivitelezése so-

rán a környező felszín, épületek, építmé-

nyek védelme érdekében felszínmozgá-

sokat érzékelő, süllyedésmérő eszközök 

elhelyezése nélkülözhetetlenné válik. 

Ezen monitoringrendszer megtervezése 

jelentős szakmai ismereteket feltételez 

a terület talaj- és kőzetviszonyairól, ta-

lajvízhelyzetéről, melyek alapadatként 

szolgálnak a mérési pontok, eszközök el-

helyezésének tervezése során.

Mit lehet és mit érdemes mérni 
vasúti infrastrukturális műtárgyak 
környezetében, és mivel?
• A vasúti pálya alakváltozását a koc-

kázatcsökkentés érdekében. A vasúti 

pálya esetében van lehetőség mind 

a függőleges irányú eltérések méré-

sére, melyek a bólintó mozgást, mind 

pedig a vízszintes irányú eltérések 

A vasútnak a pályák és környezetük (töltések, rézsűk) meghibá-
sodásából származó legjelentősebb kockázata az emberi élet 
veszélyeztetése, amellyel a tervező, kivitelező és majdan az 
üzemeltető vállalkozások nap mint nap szembenéznek. 

Kockázatcsökkentés geotechnikai monitoringgal

Biztos alapokon

1. kép: Felépítményre erősíthető 

elmozdulásmérő műszer

1. ábra: Automata inklinométer felépítése és 

működési elve

2. kép: Pálya mellett kialakított inklinométer-

mérési pontok
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mérésére, melyek az imbolygó moz-

gást okozzák. A vízszintes és a függő-

leges irányú elmozdulások mérése a 

sínre vagy keresztaljakra erősített va-

lós idejű eredményeket adó elmozdu-

lást mérő műszerrel valósítható meg, 

mely akár láncként is telepíthető hosz-

szabb szakaszok mérésére, és relatív 

elmozdulások meghatározására is al-

kalmas (1. kép).

• A környezet geotechnikai adottsága-

it, magaspartok vagy rézsűvel, tám-

fallal kialakított területek esetén a 

terület geotechnikai mozgását, moz-

gásának változásait és tulajdonságait 

érdemes nyomon követni. Értve ezen 

rézsűkben, magaspartokon, támfalak 

környezetében történő vízszintes és 

függőleges irányú elmozdulásokat, to-

vábbá a talajvizek, rétegvizek helyze-

tét (1. ábra és 2. kép). 

A geotechnikai monitoringrendszer ele-

mei közé tartoznak:

• Inklinométer: segítségével egy adott 

függőleges síknak lehet meghatározni 

a vízszintes irányú (x és y irányú) kitéré-

sét. Lehet fix telepítésű automata mé-

rőeszköz vagy kézi mérésekre alkalmas 

eszköz (1. ábra és 2. kép).

• Extenzométer: függőleges elmozdu-

lások mérésére alkalmas. Segítségével 

az adott sík adott z mélységében tudja 

nyomon követni a függőleges irányú (z 

irányú) elmozdulást.

• HPG (Hydrostatic Profile Gauge): tel-

jes töltéstestek alatt kialakuló süly-

lyedések meghatározására szolgál. Az 

alépítmény süllyedését képes teljes 

keresztmetszetben mérni, ezzel lehe-

tővé téve geotechnikailag gyengébb 

keresztmetszetekben is esetleges el-

mozdulások folyamatos nyomon köve-

tését (2. ábra és 3. kép).

A geotechnikai mozgásmonitoring-rend-

szer mérési eszközei teljes körű képet 

tudnak adni a közlekedési pályák, azon 

belül is a vasúti pályák pontos helyzeté-

ről, feszültségviszonyairól. A mérési ered-

mények megjelenítése online felületen 

valós időben, folyamatos kiértékelés mel-

lett történik. A kiértékelést szaktudással 

rendelkező mérnökök végzik, akik képe-

sek kontrollt gyakorolni egyes riasztási 

szintet elérő elmozdulások esetén is.

A mérési eredmények értékelése minden 

mérést követően egyénileg történik, majd 

hosszabb, meghatározott időtartamon-

ként részletes elemzés készül a tendenci-

ák értékelése céljából. Az elemzések során 

lehetőség van back-analysis számítások el-

végzésére, modellezésre kerülnek véges-

elem-számítási programmal a környezet-

ben, rézsűben, al- és felépítményben mért 

elmozdulások és feszültségek értékei, így 

meghatározva az elmozdulások következ-

tében kialakult új feszültségállapotot. 

A geotechnikai monitoringrendszerrel 

történő elmozdulásmérés a kiértékelés-

sel, back-analysissal pontos képet ad a 

vizsgálati területről. A monitoringesz-

közök lehetőséget adnak a folyamatos 

nyomon követésre, biztos alapokat te-

remtve a kivitelezéseknek és az üzemel-

tetésnek egyaránt.

Összegzés
A tervezők, kivitelezők és üzemeltetők 

kockázatát jelentős mértékben csökken-

tik a geotechnikai mozgásmonito ring-

rendszer mérési eszközeivel elvégzett va-

lós idejű mérések.

Előnyei:

• az infrastruktúra minden elemén hasz-

nálható,

• a kivitelezés első pillanatától nyomon 

követhető a megfigyelt szerkezet, így 

van lehetőség tendenciózus eredmé-

nyek, kiértékelések elkészítésére, me-

lyek lehetőséget biztosítanak az elmoz-

dulások azelőtti felismerésére, hogy 

azok bekövetkeznének,

• a mozgások nyomon követése jelentős 

üzemeltetési biztonságot, továbbá koc-

kázatcsökkentést jelent, és visszacsato-

lást a tervező, kivitelező szakemberek-

nek a szerkezet megfelelőségéről,

• a biztonságos és költséghatékony kivi-

telezés és üzemeltetés záloga.

Dr. Horváth-Kálmán Eszter

Dr. Horváth-Kálmán 
Eszter
tervezési igazgató

Geovil Kft.

geovil@geovil.hu

2. ábra: Hydrostatic Profile Gauge (HPG)

3. kép: Hydrostatic Profile Gauge (HPG)
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A nap másik fontos eseménye volt, hogy 

kezdetét vette a metrófelújítás záró üte-

me. A tervek szerint kevesebb mint egy év 

múlva, 2023. március végétől már a teljes 

vonalszakaszon szerelvények közleked-

nek majd, és az M3 metró utasai megújult, 

akadálymentes utasterekkel találkozhat-

nak. A beruházásra mintegy 217,5 milliárd 

forint fordítható az Európai Unió és a ma-

gyar kormány támogatásának köszönhe-

tően, továbbá a Fővárosi Önkormányzat 

5,6 milliárd forinttal járul hozzá a teljes kö-

rű akadálymentesítés megvalósításához, 

valamint 1,5 milliárd forinttal a mérnöki és 

műszaki ellenőri feladatok ellátásához.

A metrófelújítás eddig is tartogatott 

meglepetéseket, és időről időre várat-

lan helyzetek elé állította a kivitelezőket 

és persze minket, a megrendelőket is.  

A rekonstrukció két fő területre bontha-

tó, az egyik az alagútfelújítási munká-

latok, melyek kivitelezője a Swietelsky 

Vasúttechnika Kft., a másik az állomások 

korszerűsítése, amelyet a Swietelsky Épí-

tő Kft. végez a középső vonalszakaszon. 

(Az északi és déli szakasz állomásai a Stra-

bag Építőipari Zrt. kivitelezésében újul-

tak meg.) A projekt megvalósításának irá-

nyítását pedig a BKV Zrt. Metró Felújítási 

Projekt Igazgatósága látja el. A beruházás 

számokban kifejezett készültségét jel-

lemző adatok: a 17,3 km hosszú pályasza-

kaszból 2,5 km rekonstrukciója van még 

hátra, azaz 85 százaléka elkészült a terve-

zett átépítésnek, a vonal 20 állomásából 

még 6 helyszínen zajlik a korszerűsítés, 

azaz 70 százaléka a munkálatoknak már 

befejeződött. 

A főváros legnagyobb közlekedésfejlesztési beruházása, az M3 
metróvonal infrastruktúra-rekonstrukciója a végéhez közele-
dik. A metrófelújítás több mint 4,5 éve tart, hiszen 2017. novem-
ber 6. óta zajlik szakaszokra bontva. Az eltelt időszakban meg-
újultak az északi és déli rész kéreg alatti állomásai és a hozzájuk 
tartozó sínpálya szerkezete. Az idei évben, 2022. május 14-én 
jelentős fordulóponthoz érkezett a korszerűsítés, hiszen három 
mélyvezetésű belvárosi állomáson – Kálvin tér, Corvin-negyed, 
Semmelweis Klinikák – elindult az utasforgalom. 

Végjáték – az M3 metró felújítása

Ferdepályás felvonók

1. kép
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Az utolsó, még körülbelül nyolc hónapig 

tartó ütem várhatóan az eddigieknél is 

nagyobb kihívás elé állítja a résztvevő-

ket. Az Újpest-központ–Dózsa György út 

közötti északi szakasz hat állomása és a 

Népliget–Kőbánya-Kispest közötti sza-

kasz négy állomása a hozzájuk tartozó 

pályaszakaszokkal 17-17 hónap alatt ké-

szült el. A most átadott Corvin-negyed 

és Semmelweis Klinikák állomások re-

konstrukciója 22 hónapig, a Kálvin tér át-

építése pedig 18 hónapig tartott. Ahhoz, 

hogy a három belvárosi állomás bekap-

csolódhasson a metróforgalomba, az új 

sínpályáknak el kellett készülniük egé-

szen a Deák térig, hiszen csak itt tudnak 

visszafordulni a szerelvények. Az utolsó 

szakaszban újulnak meg a Lehel és Nagy-

várad téri állomások – korábban ezek töl-

tötték be a fordítóállomások szerepét –, 

amire jelentősen rövidebb idő, mintegy 

10 hónap áll rendelkezésre, továbbá be-

fejezésre vár a Nyugati pályaudvar, Arany 

János utca, Deák Ferenc tér, Ferenciek te-

re állomások felújítása, valamint a Dózsa 

György úti metróállomás utólagos aka-

dálymentesítése. A rekonstrukció szerve-

zése rendkívül bonyolult feladat, számos 

szakterület együttműködését igényli, 

pláne úgy, hogy a metrófelújítás mindvé-

gig az utasforgalom részleges fenntartá-

sa mellett valósult meg, hiszen az M3-as 

metró az ország legforgalmasabb vas-

úti rendszere, így jelentőségénél fogva a 

teljes zárás melletti modernizálás szóba 

sem jöhetett. A szakaszonkénti felújítás 

és forgalomba helyezés miatt bizonyos 

rendszerek esetén kizárólag ideiglenes 

kialakítások történtek, a végleges kiépí-

tésre és a rendszerek összehangolására 

pedig a teljes vonal üzembe helyezésével 

egy időben kerülhet sor. 

Az elmúlt két évben nemcsak építési ne-

hézségek keretezték a metrófelújítást, a 

világgazdasági helyzet is rányomta bé-

lyegét, sőt pillanatnyilag még nem is be-

határolható a hatás. A metró speciális, 

föld alatti elhelyezkedése, főként a bel-

városi mélyvezetésű állomások esetén 

számos problémával szembesíti a kivite-

lezőket. Gondot okoz az anyagszállítási 

feladatok megoldása, mivel az M3 metró-

vonal egyetlen felszíni kapcsolata a Kőér 

utcai járműtelep (1. kép), késlelteti a mun-

kavégzést a nem várt területeken beazo-

nosított azbeszttartalmú szigetelések 

szakszerű eltávolítása, a laza talajszerke-

zet következtében helyenként kialakuló 

vízfolyások elvezetése, a szűkös geomet-

ria miatt a ferdepályás felvonók beépíté-

se. 2020 márciusában Magyarországot is 

elérte a koronavírus-járvány, bár a meg-

hozott szigorú előírásoknak és a helyszí-

nen dolgozók fegyelmezettségének kö-

szönhetően a munkavégzés nem állt le, 

de befolyásolta a feladatok szervezését. 

Az Oroszország és Ukrajna közötti hábo-

rús konfliktus 2022 februárja óta tart, és 

már látható, hogy a projektet is negatívan 

érinti. A következmény konkrétumok-

ban még nem mérhető a projekt vonat-

kozásában, de a vállalkozók már jelezték 

az árfolyamváltozásból, az alapanyag- és 

energiaár-változásból, a szállítási nehéz-

ségekből eredő kockázatokat. 

Minden nehézség ellenére több százan 

dolgoznak nap mint nap azért, hogy a 

kék metró újra teljes vonalon közlekedjen 

és határidőre elkészüljön. A motiváció, 

hogy valami olyat valósítunk meg, amire 

eddig nem volt példa hazánkban, rend-

kívüli lendületet ad. A metrópótlás útvo-

nalának kialakításától a pótlás lebonyo-

lításáig, az üzemeltetés különös, eddig 

példátlan fenntartásán át, a folyamatos 

tervezésen és újratervezésen keresztül a 

megvalósításig, számos terület és szak-

ember együttműködésével épül újjá az 

M3 metróvonal. Jelenleg, 2022 nyarán 

nyolc hétig tartó vágányzárat vezettünk 

be a Göncz Árpád városközpont–Kőbá-

nya-Kispest állomások közötti vonalsza-

kaszon. A lezárás elkerülhetetlen volt, mi-

vel olyan munkafolyamatok elvégzésére 

kerül sor, amelyek hosszabb idejű, tartós 

üzemszünetet igényelnek, többek kö-

zött már tart a Lehel téri kitérőrendszer 

átépítése és a Szabó Ervin téren találha-

tó diszpécserház felújítása. A KFM, azaz 

a Központi Forgalmi Menetirányító mun-

kaállomás a metró lelke, innen látják el a 

Vincze Júlia
projekt kommunikációs irányító

BKV Zrt. Metró Felújítási 

Projekt Igazgatóság

vinczej1@bkv.hu

2. kép
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teljes M3 metróvonal központi felügyele-

tét és irányítását, ebből adódóan a helyi-

ségben üzemelő rendszerek működését 

különböző megoldásokkal folyamatosan 

biztosítani kell.

Az M3 metró felújításának talán legkülön-

legesebb újítása az egyenlő esélyű hoz-

záférést biztosító ferdepályás felvonók 

telepítése hat belvárosi állomáson (2. és 3. 

kép). A részleges akadálymentesítéssel in-

duló projekt mára eljutott oda, hogy va-

lamennyi állomás elérhető lesz minden-

ki számára. A májusban átadott Kálvin 

tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák 

állomásokon már üzemelnek az innova-

tív szerkezetek, melyek Magyarországon 

eddig közforgalmú létesítményekben 

nem működtek. Ezért kiemelt figyelem 

övezte a lifteket, és kijelenthető, hogy jól 

vizsgáztak. Az utasok – nem csak a moz-

gásukban korlátozottak – szívesen hasz-

nálják, és a visszajelzések alapján biz-

tonságosnak ítélik. A szerkezetek előnye, 

hogy jelentősen kisebb beruházási költ-

ség és kivitelezési kockázat mellett biz-

tosítják a hagyományos felvonók szolgál-

tatási színvonalát. A gyakorlat, úgy tűnik, 

igazolja az elméletet – bár egyelőre csu-

pán egyetlen hónap tesztelési idő alap-

ján vonhatunk le következtetéseket –, a 

három ferdepályás felvonó képes biztosí-

tani az állomások akadálymentes megkö-

zelíthetőségét, tehát üzembe helyezésük 

alátámasztja az elképzelt esélyegyenlősé-

gi koncepció megvalósíthatóságát. 

A metróállomások ferdepályás felvonók-

kal történő akadálymentesítését külföldi 

példák tanulmányozása előzte meg. Vi-

lágszerte számos példát megvizsgálva 

– többek között a Prágában, Düsseldorf-

ban, New Yorkban alkalmazott model-

leket – kiderült, hogy a budapesti lejtak-

nákhoz a svédországi megoldás hasonlít 

leginkább, így az M3 metróvonalra ezt a 

típust adaptálták. A mozgólépcső-lejtak-

nában többnyire a mozgólépcsők között 

kapott helyet a szerkezet, amelyet üveg-

fal határol, és a mozgólépcsővel meg-

egyező sebességgel szállítja az utasokat. 

A ferdepályás felvonó működése szinte 

száz százalékban megegyezik a Budavá-

ri Sikló működésével, egy 30 fokos ferde, 

egyenes sínpályán haladó fülke, amely-

nek mozgását – a hagyományos liftekhez 

hasonlóan – ellensúly segíti. Svéd, görög, 

francia és magyar szakemberek dolgoz-

tak a szerkezet beépítésén, a speciális 

feladat pedig igazi csapatot kovácsolt a 

felvonószerelőkből. A következő három 

szerkezet beépítéséhez így már tapaszta-

latokkal felvértezve fognak hozzá.  

Az M3 metróvonal felújításának befeje-

zése most már elérhető közelségbe ke-

rült. Ez a komplex, minden rendszerre, 

pályaszerkezetre, utasterekre, akadály-

mentesítésre kiterjedő átépítés Buda-

pest szinte teljes közösségi közlekedésé-

re és közúti forgalmára hatást gyakorol. 

Néhány hónap, és újraindul a teljes vo-

nalon a metróközlekedés, majd 2023. jú-

nius 29-ig a közúti forgalom helyreállítá-

sa is megtörténik. Bízunk benne, hogy a 

következő felújításnál, úgy 30 év múlva, 

majd az első rekonstrukció műszaki és 

építészeti újításairól is megemlékeznek, 

és a majdani új kor szellemében épül to-

vább az ország legforgalmasabb vasúti 

rendszere, a kék metró.   

3. kép
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Budapest leghosszabb, kék metróvonalá-

nak belvárosi szakaszát ötven éve kezdték 

építeni, és a felújításig minden az eredeti 

állapotokat tükrözte. Az elődök „takaré-

kos” megoldásait felhasználva a ma ter-

vezőinek modern, XXI. századi tereket 

kellett kialakítani, amiben építészetileg és 

műszakilag is a mélyvezetésű állomások 

akadálymentesítése jelentette a legna-

gyobb kihívást. A hat állomásra tervezett 

ferdepályás felvonók elhelyezése okozott 

némi fejtörést, de a meglévő adottságo-

kat előnyre átfordítva újfajta esztétikum 

megteremtésére vállalkoztak az építé-

szek. A problémát elsősorban az jelentet-

te, hogy az új eszközök beépítése miatt 

nem minden esetben maradt hely a bur-

kolatok számára, ezért most feltárulnak a 

valódi szerkezetek, az eredeti bányászott 

és egyéb technológiával készült felületek 

lenyomatai, melyek eddig rejtve maradtak 

az utazók előtt. Az új koncepcióban a ter-

vezők sarokpontnak tekintették a tájéko-

zódást segítő dizájnelemek alkalmazását, 

azaz az állomásoknak olyan karaktert ke-

restek, amely minden esetben felismerhe-

tő. A rendelkezésre álló szerény készletet a 

színek és a burkolati anyagok jelentették, 

amelyet grafikai és alkalmazott képzőmű-

vészeti minták egészítenek ki, azonban az 

egyedi vonások mégis egységbe rende-

ződnek egy gondolat mentén a középső 

szakasz új utastereiben. A közösségi épí-

tészetben szokatlan az ipari, nyers, őszinte 

helyzetek bemutatása, amit színes, rajzos 

felületekkel oldva próbáltak szerethető-

vé, vidámmá tenni a tervezők, hogy újra 

mindenki megtalálhassa a neki kedvezőt. 

Idén májusban három állomást – Kálvin 

tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák 

– már átadtunk az utasoknak, a visszajel-

zések pedig azt igazolják, hogy a tervezők 

szándéka összeért a közönség ízlésével.  

A középső szakasz állomásainak építésze-

ti generáltervezését Csapó Balázs és Ger-

mán Tibor (Paragram Stúdió Kft.) végezte. 

Szarvassá változott fiúk –  
Kálvin tér
A Kálvin tér eredeti kialakítása, anyag- és 

színhasználata volt a legvisszafogottabb 

az M3-as metróvonal állomásai közül, 

mészkő lapokkal burkolt oldalfal, acél-

lamellás oszlopok és fehér sávos fém ál-

mennyezet jellemezte a monokróm utas-

csarnokot (4. és 5. kép).

A metróállomás új építészeti koncepci-

ója amellett, hogy az eredeti kialakítás 

egyes jellegzetes elemeit újraértelmezi, 

a csatlakozó M4-állomás formavilágá-

ra és stíluskészletére is reflektál (6. és 7. 

kép). A bejárati csarnok az aluljáró köz-

ponti részén szigetként bukkan fel. Az 

egykor ellipszis alakú, üvegfalú utasel-

osztó csarnok szabályos kör alaprajz-

ban fogalmazódott újra, amelyet fehér 

alapon színes, csíkos kismozaik-burkolat 

övez. A vízszintes mintázat hangsúlyoz-

za a kör alaprajzot, lendületességet su-

gall, továbbhaladásra késztet.

A belvárosi állomások építészeti koncepciója

4. kép

5. kép

6. kép

7. kép
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Az állomás leglátványosabb eleme a lejtak-

nában és a peronszinten látható álmennye-

zet trapéz és háromszög alakú kiemelése, 

amely a rendelkezésre álló alacsony belma-

gasságot csekély mértékben, szimbolikus 

gesztussal megnöveli. A felnyitott tér köze-

pére nagy méretű világítótesteket helyez-

tek, mintha egy felszakított síkon keresztül 

a nap beáramló sugarai teremtenének vilá-

gosságot. A peronon végigfutó fémlemez 

falburkolat átmenti az állomáson korábban 

nagyrészt rejtett kék színt, azonban az osz-

lopokról elmaradtak a sávos rozsdamentes 

acél burkolatok, most a maguk puszta szer-

kezeti valójában mutatkoznak meg feszes 

és fegyelmezett rendben. A föld alatti be-

zártságérzetet az élénk színek ellensúlyoz-

zák, amelyeket az üvegfelületek csillogása 

tovább tüzesít.

A kábeltakarókon és üvegfelületeken 

megjelenő grafikai minta az M4 metró 

Kálvin téri állomásán megjelenő kismo-

zaikból kirakott grafikai minta ellenpont-

ja. Míg az M4 metró esetén Kodály Zoltán 

Psalmus Hungaricusából indultak ki az al-

kotók, addig az M3 metró területén meg-

jelenő grafika Bartók Béla Cantata Profa-

na művéből nyert ihletet, így elevenedik 

meg a csodaszarvasok meséje, azaz a ki-

lenc szarvassá változott fiú története.

Építész tervező: Kosztolányi Zsolt (A Plusz 

Stúdió Kft.)

Hiperűrugrás a föld alatt –  
Corvin-negyed
A Corvin-negyed rekonstrukció előtti te-

reit a metrókék és a fehér szín határozta 

meg, amelyet rozsdamentes acél oszlop-

burkolatok, illetve egyfajta komplemen-

terként narancssárga műanyag padok 

egészítettek ki (8. és 9. kép).

A tervezők az állomás eredeti, idealizált 

megjelenése alapján rajzolták meg az új 

építészeti koncepciót, amelyet a bontás 

során feltárult szerkezetek tovább ins-

piráltak (10. és 11. kép). A burkolatok egy-

máshoz képest kitérő elemekként visel-

kednek, segítik az utasáramlást, és több 

ponton bepillantást engednek a metró 

izgalmas alagútszerkezeteibe.

8. kép

9. kép

10. kép

11. kép
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A falburkolatok szalagszerűen keretezik 

az utasteret, a metrókék és narancssárga 

szín dinamikus, mégis harmonikus egy-

séget alkot a többi belsőépítészeti elem-

mel. Az anyagában színezett, finombeton 

padok az egykori, karakteres műanyag 

ülőkék váltakozó színképére utalnak visz-

sza. Az oszlopcsarnokra emlékeztető 

oszlopsor immár a maga natúr valójá-

ban látható, a ’70-es években rájegyzett 

feliratok – gyártásból származó sorozat-

szám, szerződésszám – olvashatók az ön-

töttvas köpenycsövek felületein.

A tervezőpáros szándéka szerint az állo-

másra érkezők egy dinamikus, fénysebes-

ségre hasonlító effektust érzékelhetnek, 

amely a ’80-as évek egyik ikonikus filmal-

kotását, a Star Warst megidéző analógia. 

A mozgólépcsőn elindulva lefelé egy fo-

kozatosan besűrűsödő fehér lamellák-

ból álló álmennyezet képe bontakozik ki, 

amely mögött egy sötétségbe burkolódzó 

színpadi homály rejti a gépészeti beren-

dezéseket valamelyest felfedve, de mégis 

takarásban, az „űr sötétjében”. Az álmeny-

nyezetek a fehér színekkel, narancssárga 

betételemekkel és a világítótestek meg-

mozgatásával az eredeti állomás elmosó-

dott képeként értelmezhetők.

A vágánytérben található kábeltakaró 

alumíniumhab szerkezetű burkolata a 

fenntarthatóságot csempészi a felújítás-

ba, mivel ez egy innovatív, újrahasznosí-

tott alapanyagból, megújuló energia fel-

12. kép

13. kép

14. kép
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használásával gyártott termék. A több 

állomáson alkalmazott burkolat itt nyers, 

festetlen formában jelenik meg.

Építész tervezők: Hatvani Ádám, Dékány  

Tibor, Czigléczki Attila (sporaarchitects Kft.)

Növényi szimbólumokkal megsze-
lídített brutalizmus – Semmelweis 
Klinikák
A Semmelweis Klinikák korábbi utasforgal-

mi tereiről a rézkeretezésű, élénksárga fal-

burkolatok, piros színű, kannelúrázott fém-

lemez oszlopok és a fekete műanyag padok 

képe sejlik fel emlékeinkben, és persze az 

állomás robusztus épülete (12. és 13. kép).

Az új koncepció kialakítását a helyszín és a 

felszíni fogadócsarnok határozták meg leg-

inkább (14. és 15. kép). A közelben található 

Füvészkert és az egészségügyi intézmé-

nyek hatottak a tervezőre, de egyes meg-

oldásokat a kényszer hívott életre, amelyet 

egy érzékeny női kéz gyúrt egységessé. Az 

eredeti kialakításra is visszautaló sárga to-

vábbra is dominál, hiszen derűt és nyugal-

mat sugároz a gyógyulni vágyók számára. 

A művészi felületeken növényi szimbólu-

mok oldják a helyenként komor, őszintén 

felvállalt nyers szerkezetek sötét színvilágát.

Az állomás felszíni kapcsolata egy polgá-

ri védelmi célokat is szolgáló, karakteres 

betonépület, amely a brutalista építészet 

stílusjegyeit hordozza. Az egykori ele-

gáns és játékos motívumokat az új kon-

cepció tovább gazdagította.

Az utascsarnokba lépve melegszür-

ke-pezsgő árnyalatú falburkolattal talál-

kozhatunk, majd tekintetünket a szem-

közti félköríves üvegfalon látható, a 

Füvészkert világát idéző növénymintás 

grafika ragadja magával. A mozgólép-

csőn lefelé haladva a korábban burko-

latokkal takart, eredeti szerkezetek lát-

hatóvá válnak, felfedezhetők az egykori 

építéstechnológiák – felül réselt vasbe-

ton falas, alul bányászott módszer – jel-

legzetes nyomai. A hazánkban szokatlan, 

mindent megmutató megoldást a kény-

szerűség hívta életre, mivel a hely szűkös-

sége miatt az akadálymentesítést szol-

gáló ferdepályás felvonó szinte minden 

centimétert kihasználva fért el a lejtakná-

ban, így elfogyott a hely a burkolatok szá-

mára. A hátrányból előnyt kovácsolva az 

eredeti szerkezet a peronszinten is meg-

mutatkozik, bár ott szőttesszerű, áttört 

felületet kapott az álmennyezet. 

A metróra várakozó utasok a mélyben 

is pezsgőárnyalatú falburkolattal talál-

kozhatnak, amelyet a natúr finombeton 

padok mögött elhelyezett élénksárga 

szálcement felületek növénymintái tör-

nek meg. A világosszürke gránitpadlóból 

semleges, fehér kismozaik borítású osz-

lopok nőnek ki, a kábeltakaró alumíni-

umhab burkolat szivacsszerű textúrája itt 

sárga színt kapott.

Építész tervezők: Strak-Takács Orsolya, 

Csapó Balázs, Germán Tibor (Paragram 

Stúdió Kft.) Vincze Júlia

15. kép
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A vasúti sín élettartamát a sín természetes 

elhasználódása (anyagának kifáradása), 

sínhibák vagy a határértéket meghaladó 

kopás elérése határozza meg. A használa-

ti igénybevételtől függően ez lehet 15-30-

40 év, de járműtelepeken vagy állomási 

mellékvágányokban a szerencsések talál-

kozhatnak száz évet meghaladó életkorú 

sínnel is a pályában (1. kép).

A közúti vasutak felépítményeibe sokféle 

sín kerülhet [2], [3]. Sínszelvény szerint cso-

portosítva a síneket háromféle típus külön-

böztethető meg: Vignol, vályús és tömbsín 

(1. ábra) [4]). A Vignol sínek általában nyitott 

vágányokban fekszenek, a vályús sínek pe-

dig burkolattal rendelkező vágányokban.  

A tömbsínnél a klasszikus sínfej-sínge-

rinc-síntalp alakból a síngerinc hiányzik, 

ezért elsősorban a kis szerkezeti magasságú 

nagypaneles vágányok sínje. A pályasínek 

adatait több európai és (még érvényben 

lévő) hazai szabvány tartalmazza: Vignol sí-

nekre az MSZ EN 13674-1, az MSZ 2575, MSZ 

2576 és az MSZ 2577, a vályús sínekre az 

MSZ EN 14811 és az MSZ 2573, a tömbsínek-

re az MSZ 2574 vonatkozik. A fő csoporto-

kon belül több sínszelvény is rendelkezésre 

áll, hogy a helyszíni adottságoknak megfe-

lelő sín kerüljön a pályába. Mivel a 150 kN 

tengelyterhelést és az akár 7,5 millió elegy-

tonna/évet meghaladó forgalmi terhelést 

mindegyik beépítésre javasolt sínrendszer 

kellő biztonsággal elviseli, ezért az alkalma-

zásra kerülő sínszelvény kiválasztása szem-

pontjából nem a forgalmi terhelés a mér-

tékadó, hanem inkább a felépítménytípus. 

Egy közúti vasúti felépítménytípus kivá-

lasztásánál 12 fontos szempontot kell fi-

gyelembe venni a Tervezési irányelvek [4] 

szerint, melyből talán az alábbi hat szem-

pont a legfontosabb.

- életciklusköltség,

- építési környezet (van-e zaj- és rezgés-

csillapítási igény),

- a vonal többi részén korábban megépí-

tésre került felépítményrendszer,

- a vonal forgalmi, terhelési nagysága,

- a fejlesztési sebesség mértéke,

- a burkolat közúti forgalom általi ter-

helésének nagysága (közlekednek-e 

megkülönböztetett jelzésű járművek, 

vagy tömegközlekedési sávot kell-e lé-

tesíteni).

A Tervezési irányelvek [4] közvetlenül nem 

számol azzal az igénnyel (és a felépítmény 

kiválasztási szempontjai így nem is tartal-

mazzák), amikor nem a tömegközlekedési 

sáv vagy a megkülönböztetett járművek 

közlekedése kívánja burkolt vágány létesí-

tését, hanem gyalogoszóna vagy sétálóut-

ca kialakításának igénye.

Általában az határozza meg, hogy Vignol 

vagy vályús sín (esetleg tömbsín) kerül a 

pályába, hogy nyitott vagy burkolt vágány 

létesül. A következő lépés a konkrét sín-

rendszer kiválasztása, melyekre a Tervezé-

si irányelvek [4] az alábbiakat javasolja:

A vasúti sín használat közben számos funkciót teljesít. Többtá-
maszú (vagy folyamatos alátámasztású) határozatlan tartóként 
hordozza a terhelést, és a keletkezett térbeli feszültségeket az 
aljakon vagy rugalmas alátámasztáson és az ágyazaton keresz-
tül az alépítmény felé továbbítja. A sínkoronának vezetnie kell 
a járművek kerekeit, és olyan felületi keménységgel kell rendel-
keznie, hogy a keréknyomással és a koptató igénybevétellel 
szemben kellően ellenálló legyen [1].

A közúti vasúti pályában alkalmazott sínek

Milyen sínt válasszunk?

1. kép: 1916-ban gyártott sín aknás vágányban

1. ábra: Vignol, vályús és tömbsín szelvényei
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• Vignol sín esetén az alkalmazandó sín-

rendszerek: 49E1 (javasolt rendszer, 

a síncsalád egyéb típusai is alkalmaz-

hatóak szükség esetén), 54E1 (előny-

ben részesítendő rendszer, a síncsalád 

egyéb típusai is alkalmazhatóak szük-

ség esetén), 60E1 (járműtelepi aknás 

vágányoknál javasolt rendszer).

• Vályús sín esetén az alkalmazandó sín-

rendszerek: 59R2 (javasolt rendszer), 

67R1 (szükség esetén, vályúméret alap-

ján), 51R1 (magassági helyszűke esetén).

• Tömbsín esetén az alkalmazandó sín-

rendszer: B3 (Ts52).

Ha a sínrendszer kiválasztása megtörtént, 

egy következő kiválasztási szempont a sín-

acélminőség kiválasztása. Míg gyorsítási 

és lassítási szakaszon kívül fekvő egyenes 

vágányban normál keménységű sín (R200, 

R220 vagy R220G1) is kielégíti az igé-

nyeket, addig íves vágányban az ívsugár 

csökkenésével növekszik a koptató hatás, 

ezért ezekre a helyekre nagyobb kemény-

ségű sín fektetése javasolt. Ilyenek a hő-

kezelt (fejkeményített) sínek: pl. R260GHT, 

R290GHT, R340GHT, R350HT, R400HT  

(a sín acélminőségek fontosabb tulajdon-

ságait az alábbi táblázat tartalmazza). 

A hőkezelt sínek mellett megfelelő alter-

natíva a magassági és oldalkopás csök-

kentésére kopáscsökkentő réteg felhe-

gesztése a sín futó- és vezetőfelületére. 

Ez elvégezhető még a sín beépítése előtt 

ún. „gyári” hegesztéssel, vagy a pályában 

is a forgalom megindítása előtt vagy kar-

bantartásként a már bekövetkezett ko-

pás kezelésére.

Az, hogy milyen lesz a pályába kerülő sín 

acélminősége, az üzemeltető mérlegelése 

alapján kerül kiválasztásra. A sín élettarta-

mával érdemes még beépítése előtt kal-

kulálni, mert a nyitott vágányhoz képest 

a burkolt vágányban a síncsere költsége-

ihez hozzáadódnak a bontási és építési 

költségek is. Ezért gazdaságos, ha a sín mi-

nél tovább a vágányban tartható. Ennek 

érdekében az alkalmazni kívánt sínacél-

minőség kiválasztásakor kétféle módon 

gondolkodhat az üzemeltető. Választhat 

a „put-in-and-forget” („építsd be, aztán 

felejtsd el”) elv alapján egy olyan kemény 

sínt (pl. 400GHT), mely az adott vonal for-

galmi terhelése alatt élettartama során 

szinte nem igényel karbantartást [5].

Másik lehetőség, hogy hegeszthető acél-

minőséget választ, melynek kopása felra-

kóhegesztéssel kezelhető, ezzel biztosítva 

a hosszú élettartamot és pályában fekvést. 

Ha burkolt vágányban az üzemeltető fel-

rakóhegesztést szeretne alkalmazni, akkor 

törekedni kell az alacsony karbontartalmú 

sínek alkalmazására, melyek viszonylag 

egyszerűen hegeszthetők. (Ilyenek pl. az 

R200, R220, R220G1 vagy a hőkezelt acél-

minőségek közül az R260GHT.) A felrakó-

hegesztést célszerű nem kézzel végezni, 

hanem valamilyen félautomata berende-

zéssel, önvédő porbeles fogyóelektródás 

berendezéssel (pl. Tramtrack) vagy fedett-

ívű hegesztéssel (pl. ELIRA).

A sín ívhegesztéssel történő hegeszté-

sekor a sín karbontartalma és a hegesz-

tési eljárás függvényében szükség le-

het előmelegítésre. Ez megakadályozza 

a folyékony hegesztési ömledék és az 

alapanyag hőhatásövezetének gyors le-

hűlését, mely a sínt rideggé teheti, a di-

namikus hatásokkal szemben kevésbé 

ellenállóbbá, ami szokásos igénybevétel 

(pl. lapos kerék) esetén akár töréshez is 

vezet. Ezért sok esetben szükséges elő-

melegítést alkalmazni, amellyel többlet-

hő kerül a sínbe, ezzel lassítva hűlését. 

Az előmelegítésnek nyitott vágányban 

általában nincs akadálya, burkolt vágány 

esetén viszont a sínt körülölelő, ágyazó 

Dr. Kiss Csaba PhD
hegesztő szakmérnök, 

EWE, IWE

dr.kiss.csaba.1@gmail.com

Dr. Sándor Tamás PhD
divízióvezető

Planwork Kft., 

Planweld+ divízió

planweldplus@planwork.hu

Szarvas Lajos 
ügyvezető

Hennlich Ipartechnika Kft.

szarvas@hennlich.hu

Acélminőség Sínszelvény Jellemző Futófelület Szakítószilárdság
megnevezése   keménysége Rm min

   HBW MPa

R200 Vignol és vályús sín Nem ötvözött, nem hőkezelt 200-240 680

R220 Vignol sín Nem ötvözött, nem hőkezelt 220-260 770

R220G1 Vályús sín Nem ötvözött, nem hőkezelt 220-260 780

R260GHT Vályús sín Nem ötvözött, hőkezelt 260-300 880

R290GHT Vályús sín Nem ötvözött, hőkezelt 290-330 960

R340GHT Vályús sín Nem ötvözött, hőkezelt 340-390 1175

R350HT Vignol sín Nem ötvözött, hőkezelt 350-390 1175

R400HT Vignol sín Nem ötvözött, hőkezelt 400-440 1280

Sínacélminőségek fontosabb tulajdonságai
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gumiprofilok vagy rugalmas kiöntés kor-

látozzák ennek kivitelezését. Ilyenkor a 

kiöntést legalább a sínfej mélységében 

el kell távolítani, illetve olyan hegesztési 

technológiát kell alkalmazni, amely nem 

roncsolja a gumielemeket.

A magasabb karbontartalmú sínek ese-

tén a hegesztés kivitelezése a fentiek mi-

att nem egyszerű, de kitartó kísérletezés 

és gondosan megtervezett és kivitele-

zett hegesztéstechnológia eredménye-

képpen sikeres alkalmazások történtek a 

korábban még nem hegesztett R290GHT 

és R260 sínminőségek burkolt vágányban 

történő oldalkopás felrakóhegesztésére 

(1. keretes cikk).

Ezeket a fenti szempontokat ajánlja mér-

legelésre a Tervezési irányelvek [4] is, 

mely szerint:

• Burkolt vágányokban többszöri felhe-

geszthetőséget biztosító sínminősé-

gek alkalmazása javasolt. 

• Edzett fejű vagy alapanyagában ke-

mény (pl. R290GHT, R340GHT) sínek 

alkalmazása javasolt R < 150 m alatt, 

valamint a fékezési és lassítási szaka-

szokon.

• Sínszálak felületére, ha R < 100 m, csi-

korgáscsökkentő hegesztés alkalmaz-

ható (javasolt a gyári kialakítás).

• Az R < 50 m ívsugár esetén javasolt a 

csikorgáscsökkentő hegesztés mellett 

a nyomél és a vezetőél kopáscsökkentő 

felhegesztése is.

A járművek ívben történő haladásakor 

fellépő, kellemetlen csikorgó zaj enyhíté-

sére alkalmazott egyik módszer a csikor-

gáscsökkentő felrakó hegesztés. Ilyen-

kor a kerék és sín találkozási felületére (a 

futó- és vezetőfelületre) olyan hegesztő 

hozaganyag kerül felhegesztésre, mely 

nagy keménységével a kopást, érintkezé-

si felületének természetes kialakulásával 

pedig a zajt is csökkenti.

A zajcsökkentés másik módszere a sínek 

kenése és kondicionálása az ívekben, jár-

műre vagy a pálya mentén a helyszín-

re telepített berendezésekkel (2. kere-

tes cikk). Ahol mindkét módszert együtt 

alkalmazzák, ott érdemes megvizsgál-

ni, hogy az onboard (járműveken alkal-

mazott) és a pálya mentén alkalmazott 

anyagok összeférhetőek, vegyileg kom-

patibilisek legyenek, mivel ezek reakció-

ba léphetnek egymással, és a keletke-

zett csapadék ronthatja a hatékonyságot.  

1. Felrakóhegesztés sínen, burkolt vágányban
A táblázatban felsorolt sínacélminőségek közös tulajdonsága a magas karbontartalom, amely hegeszthetőségi szempontból a nehe-

zen hegeszthető kategóriába helyezi ezen acélminőségeket. Még az R200 (legalacsonyabb keménységű) minőség is min. 0,4% karbon-

tartalmú, amely – szokványos acélipari alkalmazások esetén – determinálja az előmelegítés szükségességét, de a család többi tagja 

ennél még magasabb értékkel bír. Ez alapján tehát a villamospályákban alkalmazott sínacélminőségek elméletileg kézi vagy önvédő 

porbeles ívhegesztéssel történő felrakóhegesztése kizárólag előmelegítéssel kivitelezhető.

Ugyanakkor ezen sínacélok kopása jellemzően ívekben jelentős, ahol az oldalirányú nyomóterhelés egy intenzív abrazív fém-a-fémen kopta-

tóhatással párosul. Ezen ívekben pedig a kopások gyakran igen rövid idő alatt kialakulnak, s a pálya biztonságos használatát veszélyeztetik 

egy bizonyos mértékű kopáson túl. Ekkor az üzemeltető döntéshozatalra kényszerül, hogy vagy síncserét rendel el, amely burkolt vágányban 

jelentős forgalmi kiesést okoz, vagy felrakóhegesztéssel (éjszakai üzemszünet idején, azaz forgalomkiesés nélkül) helyreállíttatja a síneket.

A fentiek alapján tehát egyértelműnek tűnik a megoldás, miszerint a villamossíneket előmelegítéssel lehet felrakóhegesztésnek alá-

vetni. Azonban a burkolt vágányban lévő sínek különböző ágyazó sínkamraprofilok és rugalmas kiöntési megoldásainak egy közös 

tulajdonsága, hogy a szokványos üzemi hőmérsékletek feletti hőhatásra minőségromlással (rezgéscsillapító-képesség csökkenése) 

vagy akár felgyulladással reagálnak. Mivel ez szigorúan elkerülendő, ezért eltávolításuk nélkül az előmelegítés nem alkalmazható.

Ezen dilemma feloldása tehát az, hogy a csak előmelegítéssel hegeszthető sínacélok esetén az ágyazóelemeket és a rugalmas kiöntést 

el kell távolítani az előmelegítéshez, vagy mégiscsak előmelegítés nélkül kell hegeszteni. Ehhez azonban nagyon precízen kidolgozott 

hegesztéstechnológia s annak rendkívül szigorú betartása szükséges. A szokványos villamossínacél-minőségekről a gyártók javaslatai 

alapján elmondható, hogy „hegeszthető”, azonban ez a hegeszthetőség is számos komoly feltétel esetén érvényesül. Azonban a 

nagyobb kopással bíró ívekbe már jellemzően fejkeményített vagy R260 típusú (C=0,6-0,82%!), vagy – egyelőre csak elvétve – R400 HT 

típusú hipereutektoidos (C%-tartalom 1,00% körüli!) acélminőségeket alkalmaznak. Ezen acélminőségek hegeszthetőségéről pedig 

már az acélgyártók is rendkívül visszafogottan nyilatkoznak. Olyannyira, hogy például az R260 ötvözetet a „put-in-and-forget” kategó-

riába sorolják, holott ez az acélminőség is sikeresen hegeszthető, bár a technológia itt már rendkívül szigorú.

Ilyen (R260) acélminőség sikeres felrakóhegesztése történt 2022 nyarán egy 46 méter hosszú szakaszon hazánk egyik vidéki villamos-

pályájában, de már az R290GHT ötvözetet is sikerült több mint 200 métert meghaladó hosszban tökéletesen hegeszteni.

Természetesen ezen technológiák know-how-tulajdonosa nem járult hozzá, hogy részleteket világíthassunk meg írásunkban az álta-

luk alkalmazott eljárásról, de szívesen állnak elébe ezen sorok szerzőin keresztül történő megkereséseknek.

Végezetül tehát elmondható, hogy villamosívekben jelentkező oldalkopás felrakóhegesztéssel történő helyreállítása vagy javítása az 

EN ISO 14811 szabvány jelenleg érvényes változatában szereplő sínacélok mindegyikén sikeresen kivitelezhető, természetesen megfe-

lelő technológia alkalmazásával.



552022/1www.innorail.hu

VÁROSI SÍNEK

A sín kenése a kopás csökkentésében is 

jelentős szerepet játszik, bár a kenéssel 

a városi környezetben elsősorban a zaj 

csökkentése a cél.

A pályában fekvő síneken a forgalom ha-

tására megjelennek az igénybevétel jelei: 

fényes felület a futófelületen, kopások a 

profilon, helyben forgó kerekek nyomai, 

kavicsok benyomódásai, magassági és ol-

dalkopás, hullámos kopás, felületi egye-

netlenségek a kötőhegesztéseknél stb.  

A lokális eltérések kezdetben még kis-

mértékűek, de idővel megnövekednek, 

és a sín hossztengelye mentén is kiterjed-

nek. Ezzel arányosan növelik a vágány-

ra eső igénybevételt is, egyre fokozódó 

romlást okozva. Ennek elkerülésére szük-

séges a sínek hibáit, felületi egyenetlen-

ségeit eltüntetni. Erre alkalmazható fel-

rakóhegesztés, ahol az acélminőség ezt 

lehetővé teszi, továbbá sínmegmunkálás, 

melynek egyik gyakran használt módsze-

re a sínköszörülés. A sínköszörülés a hő-

kezelt, kemény sínminőségeknél is hasz-

nos, melyek előnye, hogy a tapasztalatok 

szerint minél keményebb a sín, annál ké-

sőbb jelenik meg a hullámos kopás [5]. 

Összefoglalásként kijelenthető: a ren-

delkezésre álló sínek bőséges választé-

ka lehetővé teszi, hogy a helyszíni kö-

rülményeknek leginkább megfelelő sín 

kerüljön a pályába. A sínek hosszú élet-

tartama elérhető a kopásellenálló hőke-

zelt vagy felhegesztéssel keménnyé tett 

sínek használatával, valamint a sínek ke-

nésével. A zajcsökkentéshez segítséget 

nyújtanak a célirányos felrakóhegesz-

téssel ellátott sínek vagy a sínek kenése, 

kondicionálása. A hosszú élettartam to-

vábbi összetevője a síngondozás, ezért 

érdemes a sínköszörülést vagy más gépi 

sínmegmunkálást megfelelő időközön-

ként elvégezni.

Dr. Kiss Csaba PhD–

Dr. Sándor Tamás PhD–Szarvas Lajos
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2. Sínkenés, sínkondicionálás
A sín és kerék kapcsolat esetén egy gördülő- és kétféle csúszósúrlódás léphet fel a futó- 

és vezetőfelületek (futóél, vezetőél) között. Az él kifejezés megtévesztő, mert tulajdon-

képpen nem vonalszerűen érintkezik a sín és a kerék, hanem egy szalagfelületen.  

A futófelületen a gördülősúrlódás kívánatos, mert ez biztosítja a jármű tovahaladását, 

megállás esetén a fékezést. Az íveken haladásnál az ív külső sín belső vezetőfelülete és 

a kerék nyomkarimája súrlódik. Ez egy csúszósúrlódás, mely fékezi a járművet, zajhatá-

sa van, és kopást eredményez a felületek között. Extrém nagysága esetén és egyéb 

kedvezőtlen körülmények egybeesése esetén a kerék „felmászik” a sín oldalán, és a jár-

mű elhagyhatja a kötöttpályát. Az íveken, az ív belső sínszál futófelületén az útkülönb-

ségek miatt a kerék szakaszosan megcsúszhat, ún. „stick slip” hatás lép fel, mely mikro-

rezgésekkel, tehát síncsikorgással járhat, és a hullámos kopás egyik okozója.

A gördülésnél még fellép egy ún. gördülési ellenállás, mely egy forgatónyomaték, ami 

igyekszik a hajtónyomatéknak ellenállni. A gördülési ellenállás tehát egy forgatónyo-

maték, melynek karja (f) és nagysága a sín és kerék benyomódásától függ. Az erő pedig 

a kerék gördülési pontján áthaladó tengelyterhelő erő (Nt/2) fele. A gördülési ellenállás 

tehát Mg= Nt /2 x f Mindezen elvi megfontolásokat figyelembe véve belátható, hogy a 

sín futófelületének és vezetőfelületének (futóél és nyomél), rezgése, kopása két külön-

böző jelenség. Karbantartása kétféle megközelítést igényel. Míg a futófelületeken 

nemkívánatos a csúszósúrlódás minél nagyobb mértékű csökkentése, a vezetőfelüle-

teknél viszont ez a cél. A vezetőfelületeken a csúszó súrlódási együttható μmax = 0,1.  

A futófelületeken ez az érték nem lehet kisebb, mint 0,4.

A kétféle csúszósúrlódási igény kétféle anyagot is igényel. A sín vezetőfelületnél nem 

szempont a fékezés hatékonyságának megtartása, a kenőzsírnak tehát nem kell ennek a 

feltételnek megfelelnie. A futófelületen viszont a fékezési hatékonyságot nem számotte-

vően csökkentő anyagot szükséges használni a biztonság érdekében. A futófelületen tör-

ténő alkalmazást kondicionálásnak nevezzük. A kondicionálóanyagok a kenőanyagok-

hoz képest további összetevőket tartalmaznak, melyek elősegítik a fékezést. A kétféle 

anyaghoz két különböző ellátó kör szükséges, melyek alkalmazkodnak az eltérő 

kenő- és kondicionálóanyagok tulajdonságaihoz (2. kép). A kondicionáláshoz csak 

kondicionálóanyagokat (fémpaszta, TOR folyadék, kondicionáló zsír) lehet használni, 

míg oldalkenéshez sínkenő zsírokat és kondicionáló pasztákat egyaránt lehet alkal-

mazni, habár a sínkenő zsírok hatékonyabban csökkentik a súrlódást, ezáltal a kopást 

és a sínzajokat, és a kijuttató berendezésük üzemeltetése kisebb költséggel jár.

2. kép: Kombinált kondicionáló sínkenő 
berendezés, bal oldalon a sínkenő, jobb 
oldalon a sínkondicionáló anyag tartálya
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Napjainkban egy nagyívű alagút gondo-

lata látott napvilágot. A Nyugati pályaud-

var és Kelenföld közé tervezett alagút ug-

rásszerű fejlődést hozna a fővárosi vasúti 

közlekedésbe [2]. Ilyen alagutakat már ko-

rábban is elképzeltek a forgalom lebonyo-

lítására, az 1894-ben a föld alá tervezett és 

1896-ban átadott Millfavval nagyjából egy 

időben négy alagutat terveztek a Duna 

alá, melyek közúti pályát, gyalogosjárdát 

és kétvágányú közúti vasúti pályát tartal-

maztak volna. Ezek az alagutak nem épül-

tek meg, viszont néhány kisebb alagút a 

Duna-parti villamosvágányok alatt igen. 

A Széchenyi rakpart kialakítása a Lánchíd 

megépítését követő Duna-part-szabályo-

zással indult el. 1853-tól a Cs. és kir. Du-

na Gőzhajózási Társaság a Lánchíd pesti 

hídfőjénél rakodópartot alakított ki, mely-

hez csatlakozóan Pest város északi irány-

ban, a Zoltán és a Vigyázó Ferenc utcák 

között több száz méter hosszú partfalat 

épített ki, és a telkek beépítése is elindult. 

Ebben az időszakban a legfontosabb szál-

lítási útvonal a Duna volt, ezért praktikus 

volt beszállító alagutakat létesíteni a há-

zak pinceszintje és a Duna között. A köz-

vetlen kapcsolat nagy segítséget jelentett 

a nehéz áruk, pl. tűzifa és szén behordá-

sában a pinceszinti tárolókba. A 2-es villa-

mos viszonylat 1900-ban megépített pá-

lyája már az alagutak fölött haladt el.

Időközben aztán a teherszállításban a vízi 

út visszaszorult, a fűtési rendszerek kor-

szerűsödtek, így a beszállító alagutak oka-

fogyottá váltak. Ezért bejárataikat befalaz-

ták, többségük létezése feledésbe merült.

Az árvízvédelmi fal 1998-as rekonstrukci-

ója során – mivel az előzetes vizsgálat a 

támfalat állékonynak találta – átépítésre 

nem került sor, csak a falazat kőburkola-

tának megújítása volt szükséges. Emiatt 

az alagutak létezése továbbra is titokban 

maradt. Ha valaki az id. Antall József rak-

parton sétál, a mészkő burkolatú támfal-

ban található kapuzatokat legfeljebb az 

unalmas, monoton kőburkolat élénkíté-

sének gondolhatná a Széchenyi rakpart 

1., 3., 4. és 7. számú házak előtt. A Magyar 

Tudományos Akadémia előtti öntöttvas 

kapuszárny alsó részére sajnos az aszfalt-

burkolat is ráépült (1. kép).

Hogy valami van a villamosvágányok 

alatt, arra csak 2013-ban derült ismét fény.  

A Duna júniusi rekordmagasságú árvizé-

nek tetőzésekor a BKV szakemberei a 2-es 

villamos nyomvonalán megtartott pálya-

bejárás során a Széchenyi rakpart 3. sz. 

előtt, a Duna felőli vágányban zúzottkő-

hiányt, kiüregelődést észleltek. Megállapí-

tották, hogy az üreg a felső rakparti közút 

és járda, illetve a 2-es villamos pályája alat-

ti, annak tengelyére merőlegesen húzó-

dó, használaton kívüli boltozott beszállító 

alagút beomlott főtéje. Az így „felszínre 

került” alagút korábban semmilyen formá-

ban (sem mint tömedékeletlen, sem mint 

időben és módjában nem ismert betöme-

dékelt, felszámolt műtárgy) nem szerepelt, 

sem a főváros, sem az FCSM, sem pedig 

a BKK, illetve BKV műtárgynyilvántartá-

sában. A villamosforgalom fenntartható-

sága érdekében – azonnali beavatkozás-

ként – 4,70 m hosszban sínprovizóriumok 

kerültek be mindkét vágány alá. A forga-

lombiztonság érdekében a Széchenyi rak-

part 1-4. sz. előtti szakaszon irányonként 

érvénybe léptetett – a Duna felőli, jobb 

vágányban 10 km/h, a bal vágányban 30 

km/h – sebességkorlátozás került beve-

zetésre. További vizsgálatok kimutatták, 

hogy még négy beszállító alagút található 

a Kossuth tér és a Széchenyi tér megálló-

helyek között. A használaton kívüli üregek 

nemcsak a villamos vasúti vágány alatt hú-

zódtak, hanem a közút alatt is, egészen a 

felső rakparti épületek faláig. Az MSc Kft. 

szakvéleménye alapján az is kiderült, hogy 

míg némelyik alagút teljesen üres, mások 

részlegesen már feltöltésre kerültek, isme-

retlen anyaggal. A boltozatok rendszerint 

2,2-2,9 m magasságúak és 2,2 m szélesek, 

falvastagságuk 60-90-125 cm körüli.

Bár a beomlott alagúton kívül a többi be-

szállító alagút nem okozott gondot, a BKV 

tervbe vette – az esetleges további bolto-

zatbeszakadásokat megelőzendő – a Szé-

chenyi rakparti alagutak tömedékelését 

annak érdekében, hogy a villamosközle-

kedésre nézve még minimális kockázatot 

se jelentsenek. Ez amiatt is indokolt, mert 

a BKV a tervezett új villamosbeszerzések 

A National Geographic 2010-ben összeállított egy listát, melyben 
a világ tíz legszebb villamosjárata közé sorolta a budapesti 2-es 
villamos vonalát [1]. A vonal méltán szerepel ebben a neves listá-
ban amszterdami, lisszaboni, San Franciscó-i, hongkongi stb. 
vonalak között, valóban szép környezetben követi a Duna vona-
lát, lenyűgöző panorámát nyújtva a budai oldal és a Parlament 
felé. De a 2-es villamos nemcsak a földfelszín felett érdekes, érde-
mes benézni a vágány alá, ott is érdekességekre bukkanhatunk.

125 éves műtárgyak a 2-es villamos nyomvonalán

Titkos alagutak

1. kép: Öntöttvas kapuval lezárt alagút
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járműveit a 2-es villamosvonalon is terve-

zi forgalomba állítani, és az új villamosok-

nak a jelenleg járatott Ganz KCSV-7 villa-

mosoknál nagyobbak a tengelyterhei.

A tömedékelés technológiájának meg-

választásával az alábbi fő szempontokat 

kellett figyelembe venni:

– a kitöltőanyagot úgy kellett megvá-

lasztani, hogy az esetleges távlati köz-

műfektetéseknek ne váljék akadályo-

zójává (azaz a könnyűbetonnal való 

feltöltés kerülendő),

– tekintettel a főte feletti elégtelen ré-

tegvastagságra (~50 cm), a boltozat 

pontszerű átlyukasztása és felülről tör-

ténő injektálással való kitöltése nem jö-

hetett szóba,

– a feltöltés eredményeként a tömedé-

kelt alagutak felett a vágány többi ré-

szével azonos rugalmas ágyazást kel-

lett biztosítani.

A 2022. július-augusztusban elvégzett 

vágányzári munka első lépése az alag-

utak feletti pályabontások voltak: az 

alagutak tengelyében a főte szintjéig, a 

főtétől távolodva a boltozatfalazat te-

tejéig, majd a boltozatfalazat külső ol-

dalán a boltozatvállakig. A bontási szé-

lesség ettől a szinttől ~1:1,5-es rézsűvel 

került kifuttatásra a pályaszintekre ~7,5-

8,0 m szélességben. Ezen a részen el-

bontásra került a vágányzóna teljes 

fel- és alépítménye, az alattuk lévő fel-

töltéssel együtt. A főték beszakítása 

először pontszerű áttörésekkel történt, 

majd az üregállapot felmérése után az 

alagút teljes hosszában folytatva, végül 

a boltozatok boltozatvállakig történő 

teljes visszabontására került sor. A mun-

ka az alagútüregekben a törmelékek és 

az ismeretlen anyagú tömedékelések 

eltávolításával folytatódott (2. kép). Az 

alagutak vágányzóna alatti szakaszá-

nak végein súlytámfal zárófalak épültek, 

melyek a Duna felől az árvízvédelmi fal 

ismeretlen állékonyságú elfalazását vé-

dik meg, a másik oldalon pedig a kitöl-

tő anyag elfolyását akadályozták meg. 

A falak megépítése után az alagút bol-

tozatvállakig történő feltöltésére került 

sor, Ckt-4 cementtel stabilizált homo-

kos kaviccsal, 30-40 cm-es rétegenként, 

tömörítve. A visszabontott boltozat fe-

letti felső tömedékelési zóna visszatöl-

tése szintén Ckt-4 cementtel stabilizált 

homokos kaviccsal történt, a vágányzó-

nában a sínkoronaszint alatt 60 cm-ig. 

Innen már egyszerű volt a szokásos zú-

zottköves vágány megépítése a korábbi, 

használt betonaljak visszaépítésével.

A helyreállítással a lassújel megszűnt, ezek 

a feltöltött alagutak már nem lesznek 

megtekinthetők, csak az elfalazott kapuk 

mutatják egykori helyüket. Azonban egy 

beszállító alagút még létezik: az 1897-ben 

átadott Fővám téri Nagy Vásárcsarnokot a 

vízi, a vasúti, a kocsi- és a gyalogosközle-

kedés és szállítás szem előtt tartásával ter-

vezték [3]. Így itt is épült a Duna felé egy 

több mint 100 m hosszú beszállító alagút, 

mely még ma is használható, és kijárata 

megtekinthető (3. kép).

Dr. Kiss Csaba PhD – Pap Attila

Irodalomjegyzék

[1] https://www.nationalgeographic.com/travel/

article/trolley-rides#page=1

[2] https://budapestvasut2040.hu/vasutvonalak/

vasuti-alagut-a-nyugati-palyaudvar-es-kelen-

fold-kozott/

[3] https://piaconline.hu/nagycsarnok/a-nagy-

csarnok-tortenete/

Pap Attila
hídfenntartási mérnök

BKV Zrt., Villamos 

Infrastruktúra Főmérnökség

papa@bkv.hu

Dr. Kiss Csaba PhD
szolgálatvezető

BKV Zrt., Villamos

Infrastruktúra Főmérnökség

kisscsl@bkv.hu

2. kép: Feltárt beszállító alagút

3. kép: A Vásárcsarnok alagútjának kijárata
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Kutatás-fejlesztési projekt keretében a 

HSP Hídépítő Speciál Kft. és a Hídtechni-

ka Kft. alkotta konzorcium olyan úszómű-

rendszert hozott létre, amely a hazai és a 

nemzetközi piacon is egyedülálló.

Az elmúlt években – látva a nagyfokú ér-

deklődést és a nagy léptékű vízpartfej-

lesztési koncepcióterveket – hazánkban 

is megindultak olyan fejlesztési projek-

tek, amelyek innovatív szerkezetű, külön-

böző műszaki megoldásokat előirányzó 

úszóműveket kívánnak létrehozni, más-

más hasznosítási körülményekre és el-

térő felhasználási célokra (pl. kisebb, el-

sődlegesen lakófunkciónak megfelelő 

úszóművek, továbbá nagy kiterjedésű fo-

lyami úszóművek).

A kutatás-fejlesztés célja egy olyan úszó-

mű szer ke zet kifejlesztése és piaci hasz-

nosítása, melynek elemes kialakítása, 

bonthatósága lehetővé teszi azt, hogy a 

kötelezően előírt karbantartások és felül-

vizsgálatok – teljes úszóművet érintő – ki-

emelésmentesen elvégezhetők, és ezzel 

lehetőség nyílik arra, hogy az úszóműre 

telepített felépítmény hosszú távon, fo-

lyamatosan üzemeljen. Az acéldobozok 

a fedélzet alól szakaszosan, darabonként 

kiúsztathatók, ily módon kiemelhetők és 

vizsgálhatók a fedélzet megbontása és 

üzemelésének korlátozása nélkül. 

A projektben kifejlesztett úszóműrend-

szer rendkívül kis – akár 1 m alatti – me-

rülésű úszó modulokból, az azokat össze-

tartó rácsos szerkezetből, valamint egy 

kompozit betonból készített fedélzetből 

áll. A speciális korrózióvédelemmel el-

látott acélelemeknek, valamint a nagy-

szilárdságú, korróziómentes anyagtech-

nológiával kifejlesztett kompozit beton 

fedélzetnek köszönhetően az úszómű 

akár 50 évig karbantartásmentes lehet. 

Az úszómű gyakorlati megvalósíthatósá-

gának igazolására egy 12 m × 6 m és egy 

10 m × 6 m alapterületű prototípus került 

legyártásra, összeszerelésre, amelyek víz-

re helyezését követően lehetőség nyílt a 

tesztelések sikeres elvégzésére.

Az úszóműrendszer a felhasználói igé-

nyeket f igyelembe véve, a sokoldalú 

hasznosíthatóság jegyében kereskedel-

mi, lakó- vagy akár közösségi rendelte-

tésű funkciók befogadására is alkalmas, 

egy- vagy többszintes könnyűszerkezetes 

felépítményrendszer fogadására előké-

szített. Az úszómű hasznos alapterülete, 

vízszintes értelemben vett mérete 280-

300 négyzetméterig is terjedhet.

A mintegy 594,43 millió forint összkölt-

ségű projekthez a konzorcium a Nem-

zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal Alapból 396,6 millió forint támo-

gatást nyert.

• A projekt azonosítószáma: 2018-1.1.2-KFI-

2018-00104

• A támogatás mértéke: 66,72%

• A projekt kezdetének dátuma: 2019. 01. 01.

• A projekt befejezési dátuma: 2021. 05. 31.

Topscháll András 

műszaki igazgató, HSP Kft.

e-mail: topschall.andras@hsp.hu

Acél úszótestekből és az úszótestekhez rögzített egyedi 
könnyűszerkezetes térrácsra helyezett, nagy szilárdságú 
kompozit szálbeton fedélzetből összeállított úszóműrendszer
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