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Köszöntő
A második világháborút követő évtizedben Nyugat- és Észak-Európa közlekedéspolitikáját az útkeresés, Közép- és Kelet-Európa feladatait az első években az újjáépítés, azután pedig az előírt tervszámok teljesítése jellemezte.
Európa szerencsésebb részein úgy gondolták, hogy a háborús csúcsteljesítések után a vasút ideje elmúlt. A kötöttpályás közlekedést
az ipari forradalom meghaladott elemei közé sorolták, és a közlekedés jövőjét a növekvő gyorsforgalmi úthálózatban látták, az egyéni
közösségi közlekedést és a teherforgalmat a közúton kívánták fejleszteni és lebonyolítani.
Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején belátták, hogy a területileg koncentrálódó, nagy létszámú és egy időben jelentkező
közösségi közlekedési igényeket és egy intenzíven növekvő gazdaság szállítási igényeit a közúton nem lehet, vagy csak egyre nehezebb
kielégíteni, és ezek teljesítésében a kötöttpályás közlekedés, a vasút nélkülözhetetlen.
Ezt felismerve – a gyorsforgalmi úthálózat teljes kiépítése mellett – a vasúthálózat mennyiségi
és minőségi fejlesztését irányozták elő, és hajtották végre a következő évtizedekben.
Magyarországon az 1920 után megmaradt hálózaton az adott körülmények között – a lehetséges
kisebb-nagyobb korszerűsítéssel –, közel 120 ezer vasutas áldozatos munkájával lényegében a tradicionális forgalom bonyolódott. A pályahálózat szakaszos leépítése és a bizonytalan jövőkép miatt
a közút és a vasút alapvető társadalmi feladatait figyelmen kívül hagyó döntések következtében
2010-re egy szétzilált, többszáz milliós adóssággal terhelt vasút súlyos pénzügyi terheket magával
húzó útépítés és évtizedek alatt leromlott belső úthálózat maradt. A lista folytatható a helyi és helyközi autóbusz-állomány magas átlagéletkorával, a vasúti lassújelek számával.
2010-ben egy tönkrement és tönkretett közlekedési rendszert örököltünk meg. Ebből a helyzetből
2014–15-re jutottunk el oda, hogy a MÁV szervezetét áttekinthetővé tettük, több mint 300 milliárd
forintos adósságát 2018 végére egyhatodára csökkentjük. Huszonnégy Volán vállalat helyett hét
szolgálja az utazóközönséget. Jelentősen javult a helyi közlekedést biztosító járművek, autóbuszok,
villamosok és trolibuszok átlagéletkora és szolgáltatási színvonala.
Az ágazatban dolgozó több mint 200 ezer ember munkája eredményes volt, a korábban szétzilált
szakma talpra állt, és megindult a korszerűsödés útján. 2010 óta munkabéke jellemzi a szektort,
amely 6,5 százalékkal járul hozzá a GDP-hez.
A legnagyobb állami foglalkoztató, a MÁV Zrt. bérpiaci helyzete a hároméves bérmegállapodás
eredményeként stabilizálódott. Folytatódik a tavaly megkezdett hároméves bérfelzárkóztatási
program; az idei 12 százalékos bérfejlesztés 36 ezer vasutast érint. A bérmegállapodás alapján átlagosan összesen 30 százalékos
béremelést kapnak a vasúttársaságnál dolgozók.
Hasonló ütemben és mértékben javultak a Volánnál és az útügyi szakmákban dolgozók jövedelmi viszonyai is.
A bérintézkedéseken kívül szükséges a munkaerőhiányt enyhítő intézkedések kidolgozása és végrehajtása.
Az ágazat jelenének és jövőjének szabályozási alapja adott: az egységes közösségi közlekedés kezelésének szabályait megteremtő,
egységes menetrendet, tarifa- és jegyrendszert, egységes utastájékoztatást és egységes fejlesztéspolitikát előíró 2012. évi XLI. törvény.
A közlekedésfejlesztési stratégiák egymásra épülnek, jelenleg is létezik elfogadott program, de megkezdődött a jövőt szolgáló közlekedésfejlesztési stratégia kimunkálása. Javultak a közlekedési társaságok működési feltételei is, a vasúttársaságok 2023-ig szóló személyszállítási és 2026-ig érvényes pályaműködtetési közszolgáltatási szerződések alapján látják el alapfeladataikat. Az uniós szabályokat is
figyelembe véve, az autóbuszos közszolgáltatók hároméves szerződéseik alapján gondoskodnak 2019 végéig a közúti személyszállításról.
Az állami közútkezelővel 2020-ig érvényes közhasznúsági szerződést kötöttünk, annak lejártáig az éves költségvetések egyre növekvő
támogatást, összesen 400 milliárd forintot biztosítanak az üzemeltetési, karbantartási feladatokra.
A kormány 2022-ig 4000 milliárd forintot fordít közúti és vasúti fejlesztésekre, uniós és hazai források felhasználásával beköti a gyorsforgalmi hálózatba a megyei jogú városokat, kiépíti az autópályák, autóutak országhatárokig tartó szakaszait, magas színvonalú
útkapcsolatokat létesít további kiemelt gazdasági térségekig.
2020-ig a tervek szerint 882 kilométer vasútvonal korszerűsítése valósul meg, és közel 45 ezer férőhelynyi új járműkapacitás lesz elérhető.
Időszerű és szakmai együttműködést jelentő feladat a hálózatok és a menetrendek összehangolása, az egységes menetrend szerkesztése, majd annak naprakészségét biztosító informatikai és utastájékoztatási rendszer létrehozása.
A kormány biztos munkahelyeket, javuló jövedelmi viszonyokat, kiszámítható életpályát nyújtva számít a magyar közlekedés minden
résztvevőjének munkájára.
Bízom abban, hogy az ágazatban dolgozók szakértelme és szorgalma, a kormány fejlesztési szándéka és akarata alapján évtizedek
után eljutunk oda, hogy Európával azonos színvonalú közlekedési kultúra és szolgáltatás jön létre.

Dr. Fónagy János
államtitkár, az egységes menetrend kimunkálásáért felelős miniszterelnöki biztos,
a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke
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Szerző: Bencze Áron • Fotó: NIF Zr t.

M4-es autópálya, Cegléd–Abony

Tovább fejlődik
az úthálózat
A tavalyi útfejlesztési teljesítmény idén közel harmadával nő, és decemberig feltehetően elérheti a 430 milliárd forintot – érzékeltette a NIF Zrt. dinamikáját Nagy Róbert Attila vezérigazgató, akivel az ország nagyobb közúti fejlesztéseiről, a többi között az új komáromi Dunahídról és a kaposvári intermodális központ érdekességeiről beszélgettünk. Ebben az évben
500 kilométernyi útépítés vagy rekonstrukció kezdődött meg országszerte.
2010 óta hány kilométernyi új útszakasz épült meg, és az
idén tavasszal indult ciklus végéig, azaz 2022-ig mennyit
terveznek még?

– A kormányzat 2017 végéig 1763 milliárd forintnyi, a NIF Zrt. által megkötött kivitelezési szerződéses állományhoz biztosított
forrást. Ez idő alatt 265 kilométer új autópálya, 99,1 kilométer új
gyorsforgalmi autóút épült, és több mint 20 kilométernyi bővítés
– kétszer két sávról kétszer három sávra – valósult meg. A főúti fej-

4

innotéka
inn

2018. november

lesztések tekintetében is jól állunk: közel 150 kilométernyi elkerülő
főutat adtunk át, és emellett közel 600 kilométeren végeztünk rekonstrukciót, 2017 végéig pedig 53 csomópontfejlesztés valósult
meg. Az állami beruházó tavaly indította útjára a komáromi Duna-híd megépítését, az M2-es Budapest–Vác szakaszának kivitelezését, Eger gyorsforgalmi hálózatba kötését az M25-ös autóúttal,
Kaposvárét a 67-es számú főúttal, az M4-es autópálya M0-s autóút (Üllő)–Cegléd közötti, valamint a Berettyóújfalu–Nagykereki
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Eger gyorsforgalmi hálózatba kötése az M25-ös autóúttal

2018-tól tervezett, már leszerződött beruházások
Megnevezés

Úthossz (km)

Gyorsforgalmiút-fejlesztések
Új autópálya 2 × 2

108,0

Új autóút 2 × 2

261,2

Új autóút 2 × 1

28,9

Gyorsforgalmi út bővítése 2 × 2

44,2

11,5 t rekonstrukció

11,5

Főútfejlesztések
Új főút 2 × 2

9,2

2 × 2 sávra bővítés

28,6

Új elkerülő főút 2 × 1

44,3

11,5 t rekonstrukció

16,5

Egyéb közútfejlesztés
Útépítés

14,9

Új híd építése*

1 db

Csomópontfejlesztés

3 db

*Tervezett új folyami híd: Komáromi új Duna-híd Komárom–Révkomárom között

2018-tól tervezett, még nem szerződött
gyorsforgalmi úti beruházások
Megnevezés

Úthossz (km)

Gyorsforgalmiút-fejlesztések
Új autópálya 2 × 2

20,5

Új autóút 2 × 2

94,1

Új autóút 2 × 1

–

(országhatár) közötti szakaszainak építését és az M70-es négysávossá bővítését. Ugyancsak 2017-ben fejeződött be egyebek
mellett az M35-ös folytatásának első üteme, megépült az M85ös Csorna elkerülő II. üteme, továbbá az M30-as Tornyosnémetiországhatár szakasza. 2018 első hónapjaiban elkészültek a 21-es
számú főút Heves I.–Nógrád II–III. szakaszai, valamint az 55-ös számú főút burkolatmegerősítése Mórahalom elkerülő és a megyehatár közötti szakaszon. Idén adtuk át a Győr, Hajdúsámson, Hódmezővásárhely és Várpalota elkerülőket is. A tavalyi év bruttó
330 milliárd forintos útfejlesztési teljesítménye idén 100 milliárd
forinttal nőhet, vagyis a várható bruttó teljesítmény 430 milliárd
forintra tehető. 2018 elején már folyamatban lévő, és az I. fél évben
indított jelentősebb gyorsforgalmi útfejlesztéseink közel 500 kilométernyi útépítést vagy rekonstrukciót eredményeznek. Az elkövetkező négy évben egyebek között további 108 kilométer új autópálya és közel 300 kilométer új autóút építése várható.
Idén tavaszra tervezték, mégis tavaly decemberben, azaz
négy hónappal a határidő előtt adták át az M85-ös gyorsforgalmi út csornai elkerülő szakaszának második ütemét.
Az eseményen úgy fogalmazott: „az egyik legkomplexebb
műszaki megoldásokat tartalmazó útfejlesztés valósult
meg Magyarországon”. Mitől volt komplex ez a fejlesztés?

– A Győr-Moson-Sopron megye kelet–nyugati tengelyét alkotó
85-ös számú főút, valamint az észak–déli tengelyt alkotó 86-os számú főút – amely egyúttal a régió észak–déli, egyben TEN-T tengelye is – Csorna városán halad keresztül. A projekt (I–II. ütem) megvalósításával a két főút forgalma lakott területen kívülre került, így
a környezetkárosítás és a nagymértékű forgalom a lakókörnyezetet már nem zavarja.
Komplexitása abból adódott, hogy az M85–M86-os Csorna
elkerülő megvalósítása során egy kelet–nyugati és egy észak–déli
irányú gyorsforgalmi út (M85–M86) találkozását, egy közös sza-
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Az M85-ös gyorsforgalmi út csornai elkerülő szakaszának II . üteme

Komáromi Duna-híd

Csorna elkerülő

kaszon való haladását, majd elválását kellett kivitelezni. Ilyen megoldásra eddig nem volt
még példa Magyarországon. A megvalósult Csorna elkerülő (I–II. ütem) Győr (kelet) felől
2 × 2 sávon éri el az M85–M86-os gyorsforgalmi utak (északi) háromszög alakú rávezető
elválási csomópontját, amelybe északról 2 × 1 sávon csatlakozik be a mosonmagyaróvári
irány. Az elválási csomópont után a nyomvonal 3,5 kilométer hosszan 2 × 3 sávon halad
tovább az M85–M86-os gyorsforgalmi utak (déli) balra fekvő trombita alakú rávezető
elválási csomópontja felé, miközben külön szinten keresztezi a Csorna–Pápa vasútvonalat. Az M85–M86-os déli elválási csomóponttól Szombathely (déli) és Sopron (nyugati)
irányába 2 × 2 sávon folytatódik tovább az autóút.
A komáromi Duna-híd kivitelezése tavaly október óta folyik. Eddig a beruházás
mely fázisai valósultak meg? És milyen munkálatok kezdődhetnek meg még idén?

– A 600 méteres, egypilonos, ferdekábeles hídon átvezetett 2 × 1 sávos szakasz a magyar
oldali 1-es számú főutat köti össze a szlovák oldali 63-as számú főúttal. A pilon magassága
az útpálya felett 94,5 méter. A híd öt nyílásból áll, melyek közül három a meder felett,
kettő pedig a szlovák oldali ártéren lesz. A hídon kerékpárút és gyalogos járda, valamint
a belterület közelsége miatt közvilágítás is lesz. Az acélszerkezet gyártása 2018 elején kezdődött meg, a munkálatokat három gyártóüzemben, Lengyelországban, Csehországban
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és a komáromi hajógyárban végzik. Ezt követően a csepeli előszerelő telepen kerül sor az elemek összeállítására és a korrózióvédelmük elkészítésére, majd vízi úton szállítják azokat a kivitelezés
helyszínére. Júniusban érkeztek meg az úgynevezett merevítőtartó
első elemei, amelyeket a helyükre emelnek. Szeptemberben az alépítmények, pillérek építésén dolgoztak. A szlovák oldali ártéren
lévő 2 darab támasz, az 5. és 6. számú pillér elkészült, a part közeli
4. számú pillér felmenőfalának készítése folyamatban van. A pillér
vasalásának szerelése után a betonozás következik. A 3. támasz
esetében a pilonos pillér cölöpösszefogó betonozása megtörtént.
A pilon acélszerkezetének az alsó – pillérbe befogott – részének az
elhelyezése kezdődik meg hamarosan. A 3. és 4. támaszok között
megépített ideiglenes szerelőjármon az acéltartó (merevítőtartó)
elemeiből 5 darabot már összehegesztettek. Az acélszerkezeti
gyártóüzemekben folyamatosan halad a gyártás, a csepeli előszerelő telepen történik a keresztmetszetek összeállítása/hegesztése
és a korrózióvédelem. Majd vízi úton, a Dunán – egyszerre 3 darab
elemet – uszályon szállítanak az építés helyszínére. A pilon első

4 elemét – amely a 3. támasz pillérének belsejében található – a
Clark Ádám úszódaru emeli a helyére. Ezután a pilon szerelése egy
50 tonna teherbírású toronydaru segítségével történik.
A magyar oldali útcsatlakozás esetében már a teljes nyomvonalon megépült a földmű. Az 1-es számú főút csatlakozásánál a forgalom fenntartása mellett folyamatban van a körforgalom építése,
ezért augusztus elejétől lezárták a Komárom déli elkerülő utat az
1-es és a 13-as számú főutak között. A körforgalom ideiglenes forgalomba helyezése novemberre tehető, a déli elkerülő út ezután
nyitható meg újra a forgalom számára.
Májusban tették le a kaposvári intermodális csomópont
alapkövét. Milyen főbb elemekből áll a beruházás?

– Kaposvár úttörő szerepet tölt be, hiszen ez lesz az első intermodális csomópont az országban, ezt követően további nyolc városban alakíthatnak majd ki ilyen központi közlekedési csomópontokat a jövőben. A jelenleg a városban meglévő helyi, helyközi és
távolsági autóbusz-pályaudvarokat egy új helyszínen, közös felüle-
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A kaposvári intermodális csomópont – látványtervek

ten és közös kiszolgáló épületben helyezik el a vasútállomás mellett közvetlenül, amellyel közös peron is létesül. Az új kialakításból
adódóan az utasoknak jóval könnyebb és egyszerűbb lesz átszállniuk a különböző közlekedési járművekre, rövidülnek az eljutási
utak, illetve az utastájékoztatást is összehangolják, és az is közös
felületre kerül. A hosszú távú buszparkolónak köszönhetően pedig
nem terhelik majd a buszok a pályaudvart és a belvárost a pihenőidő alatt.
Az új közlekedési központ részeként kétsávos körforgalom
épül a vasútállomás épületének közelében. A Budai Nagy Antal
utca ívkorrekciójával együtt a Petőﬁ tér is átépül, nagyobb gyalogosfelülettel, több növénykiültetéssel. Innen indul az új gyalogoskerékpáros felüljáró, amely kapcsolódik az új közös helyi és
helyközi buszpályaudvar épületéhez is. A felüljáró 8 méter széles
és 260 méter hosszú lesz. A MÁV felvételi épülete melletti óvóhely
elbontása után annak helyén P+R parkolók épülnek. A Béla király
úti szintbeni átjáró megszűnik, helyette a Hársfa utca folytatásaként új közúti felüljáró épül a Csik Ferenc sétány meghosszabbításáig. A projekt részeként megújul a Csik Ferenc sétány, északi
oldalán számos új parkoló is épül.
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Az év elején adták át Mosonmagyaróvár közelében a Lajta
tengelysúlymérő ikerállomást. Az eddigi tapasztalatok szerint mennyire sikeres a létesítmény?

– Az ikerállomás elsődleges célja, hogy az M1-es autópályán ki lehessen szűrni a túlterhelt és emiatt mind az út pályaszerkezetére,
mind a többi közlekedőre veszélyt jelentő teherautókat. A NIF Zrt.
ehhez nagy sebességű mozgás közbeni tengelyterhelés-mérő és
forgalomszámláló rendszert, valamint tengelysúly- és össztömegmérő állomást alakított ki az M1-es autópálya jobb és bal oldalán
a kapcsolódó üzemi hírközlő rendszerrel. A folyamat két lépcsőből áll. Első körben a teljes teherforgalmat kiterelik a főpályáról.
A jobb oldalon a gyűjtő-elosztó pálya elején, a bal oldalon pedig
a „Bal oldali tengelysúlymérőhely átmenő út” elején kerül sor a
tehergépjárművek előszelekciójára a burkolatba épített, mozgás
közbeni tengelyterhelés-mérők segítségével. Az itt kiválasztott
túlsúlygyanús járműveket kiterelik, és további ellenőrzésen, hiteles
mérésen esnek át a tengelysúlymérőhelyen. A többi jármű dinamikus visszavezetése az autópályára az átmenő úton történik.
A Lajta mérőállomás éles üzeme 2017. december 15-én indult,
mellyel a Schengen belső határon üzemelő Hegyeshalom és Rajka
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Tengelysúlymérés

mérőállomásokat váltották ki. Az idei első hat hónapos tevékenységet elemezve a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. szakemberei azt
állapították meg, hogy a Lajta mérőállomás a leghatékonyabban
üzemelő úthálózatvédelmi egysége lett a cégnek.
Nyár végén kezdődtek meg az M0-s autóút déli szektorán a
felújítási munkálatok. Milyen feladatokat kell elvégezniük?

– A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az M0-s autóút déli szektoránál, az 51-es számú főút és az M6-os autópálya közötti szakaszán végez rekonstrukciós munkákat. A fejlesztés időszerűségét
indokolja, hogy az M0-s déli szektora 1986-tól több lépcsőben

nyerte el mai formáját, ahol a jobb és bal pálya között jelentős
különbségek alakultak ki mind a szolgáltatás, mind az üzemeltetés tekintetében. Az M0-s autóút Magyarország legnagyobb forgalmat lebonyolító gyorsforgalmi útja, az átlagos napi forgalom
a 100 ezer járművet is meghaladhatja.
A beruházás célja egy korszerű, egységes szolgáltatási és forgalombiztonsági színvonalat nyújtó, 2 × 3 sávos autóút építése, mely
az alábbi munkálatokat foglalja magába: a bal pálya elhasználódott
aszfaltburkolatát 26 centiméter vastag betonburkolatra cseréljük,
aminek köszönhetően csökken az útszakasz fenntartási költsége,
illetve a forgalmat jelentős mértékben zavaró kátyúk száma is.
Az új pálya kialakítása a teljes meglévő aszfaltburkolat elbontásával indul, a helyére új pályaszerkezeti rétegeket épít a kivitelező.
A betonburkolat néhány hetes pihentetés után éri el a maximális
terhelhetőségét, így ebben az időszakban nem lesz munkavégzés
az érintett területeken.
A rekonstrukció keretében a pálya egyes részein a burkolatcserén kívül különböző mértékű beavatkozásokat is végeznek
majd. A hidak esetében az elhasználódott szerkezeti elemek átépítésén kívül a szerkezet szélesítésére is sor kerül. A halásztelki
csomópont 5101-es jelű út feletti felüljárójának szélesítéséhez
szükséges a híd alapozásának kiegészítése, ami jelentősen növeli a beavatkozás időtartamát. A szigetszentmiklósi csomópont
51101-es jelű út aluljárójának térségében új pályaszerkezet épül,
illetve pillérvédelem készül a hídhoz. A projekt keretében megvalósul a vízelvezetés korszerűsítése is, és ennek köszönhetően
a csapadék nem folyik majd közvetlenül a Dunába. 

Lajta tengelysúlymérő ikerállomás
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Szerző: B. Á.

Fókuszban a megbízható
pályaműködés

Forrás: Az FGSZ Zrt. légi felvétele

A tervek szerint 2019 januárjában köthetnek szerződést a Budapest–Belgrád vasútvonalra, a tervezési és engedélyezési munka így akár már jövőre elkezdődhet – mondta
el lapunknak adott interjújában Homolya Róbert. Az első fél évben hatmilliárd forintos nyereséget termelő vasúttársaság vezérigazgatóját egyebek mellett az infrastrukturális és digitalizációs fejlesztésekről és a Déli pályaudvar jövőjéről is kérdeztük.
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Milyen eredményeket ért el a MÁVcsoport az idei első fél évben?

– A MÁV-csoport 2018 első fél évét hatmilliárd forintos nyereséggel zárta, az éves konszolidált eredményterv 12 milliárd forint.
Az árbevétel döntő hányada, 44-45 százaléka a MÁV-START Zrt. személyszállítási
szolgáltatási tevékenységéből, a második

10

innotéka
inn

2018. november

legnagyobb tétel (24-26 százalék) a vasúti
pályahálózat működtetéséből származik.
2010-ben a társaság realizált 300 milliárdos adósságállománya jelenleg milyen szinten áll?

– A MÁV-csoport adósságállománya az év
eleji 51 milliárd forintról várhatóan 40 mil-

liárd forint körülire csökkenhet az év végére. Az adósságállomány csökkentése jelentős állami szerepvállalás mellett mehet
végbe.
Ahhoz, hogy a vasúti személy- és áruszállítás versenyképes alternatíva legyen a közúti közlekedéssel szemben,
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– Manapság számtalan szolgáltatásért már
elektronikus úton ﬁzetünk: utasaink például egyszerűen, gyorsan és sorban állás
nélkül megválthatják belföldi vonatjegyüket a Vonatinfó mobiltelefonos alkalmazásunknak köszönhetően. A digitalizáció

– Magyarország több mint 7000 kilométeres személy- és áruforgalmi feladatokat
ellátó vasúthálózata az egyik legsűrűbb
Európában, azonban minőség tekintetében elmaradunk az uniós átlagtól. A MÁV
Zrt. pályaműködtetési stratégiájának fókuszában a hosszú távú, megbízható pályaműködtetés áll, amit a rendelkezésünkre

útvonalak fejlesztéseire lehet majd vissza
nem térítendő EU-s támogatást kapni. Számunkra prioritás Budapest és térsége vasúti infrastruktúrájának fejlesztése, a megyei jogú városok vasúti megközelítésének gyorsítása, a villamosítások, a vasúti
digitalizáció továbbfejlesztése, a határon
túli nagyvárosok vasúti elérhetőségének

Forrás: MÁV Zrt., Soós Botond

szükség van a vasút digitalizációjára.
Milyen lépések várhatók e tekintetben?
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azonban mindenki számára fontos. A közösségi közlekedési szolgáltatók a korszerű
megoldások révén jobban kihasználhatják
kapacitásaikat, hatékonyabbá, megbízhatóbbá és takarékosabbá tehetik működésüket. A MÁV Zrt. is tagja a Hungrail Magyar
Vasúti Egyesület vasúti digitalizációs munkacsoportjának, amely javaslatokat fogalmaz meg például a vasúti kiberbiztonsággal kapcsolatban, segíti az adatvezérelt vasúti szolgáltatások bevezetését, digitalizációs felmérések elkészítését.
A vasúttársaság az elmúlt években teljes körű, 2030-ig kitekintő, komplex
fejlesztési programot is tartalmazó pályaműködtetési stratégiát dolgozott ki.
Mik lennének a stratégia fő elemei?

álló források lehető leghatékonyabb felhasználásával kívánunk megvalósítani.
Stratégiánk fő célkitűzése, hogy ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai
hálózatokhoz is illeszkedő vasúti hálózat
jöjjön létre. A 2030-ig terjedő időszak vasútfejlesztési projektjeinek meghatározása
során alapvető szempont, hogy a már kormányzati jóváhagyással rendelkező mintegy 1700 milliárd forintnyi fejlesztés (IKOP,
CEF, hitel) megvalósuljon. A 2021–2030 közötti időszak további fejlesztéseinek meghatározásánál ﬁgyelembe kell vennünk
azt, hogy várhatóan csak a TEN-T, valamint
a személyszállítási törvényben a főváros és
a megyei jogú városok 100 kilométeres
körzeteként meghatározott elővárosi vas-

javítása. 2019–2020-ban az a cél, hogy az
előzetesen kalkulált több ezermilliárd forint forrásigényű fejlesztési csomag projektjeinek tervei elkészüljenek.
Milyen fázisban van a Budapest–Belgrád vasútvonal?

– A Kínai–Magyar Vasúti Zrt. által elindított beszerzési eljárás úgynevezett első,
részvételi szakaszára az idén januári határidő lejártáig a CRE Konzorcium, illetve a
Strabag-CCCC 2018 Konzorcium nyújtott
be részvételi jelentkezést. Mindkét nemzetközi konzorciumban magyar, európai
és kínai gazdasági szereplők is vannak, sőt
komoly szakmai múlttal rendelkező alvállalkozókat is bevontak. A részvételi szakaszban árajánlatot még nem lehetett tenni.
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Miután lezajlott a jelentkezők jogi, pénzügyi és műszaki alkalmasságának vizsgálata, az ajánlatkérő Kínai–Magyar Vasúti Zrt.
májusban a részvételi szakaszt lezárta. A két
konzorcium megfelelt az előírásoknak, így
a Kínai–Magyar Vasúti Zrt. ajánlattételre
kérte fel őket. Ehhez szükség volt a 150-es
vonal helyszíni bejárására, több száz tisztázandó kérdés megválaszolására. Az ajánlattételi szakaszban mindkét konzorcium
szabályosan beadta az első ajánlatát. Ezek
érvényességének ellenőrzése folyamatban
van, és a legjobb ár-érték arány elérése érdekében tárgyalások kezdődtek. A cél az,
hogy a decemberi eredményhirdetés után
januárban szerződést lehessen kötni a nyertessel. A tervezési és engedélyezési munka
így akár már jövőre elkezdődhet. A tervezési folyamat lezárulta után a kivitelezés három évet venne igénybe, és a tervek szerint
2023-ban fejeződne be.

– A NIF Zrt. beruházásában a többi között
jelenleg a 40a vonal Kelenföld és Pusztaszabolcs szakaszának teljes korszerűsítése zajlik. Ennek keretében megvalósul mindkét
vágány teljes átépítése, felújítják például
Százhalombatta állomást. A 80a Budapest–Hatvan vonalszakaszon idén tavasszal
indult a pálya felújítása, jelenleg Rákos–Pécel között a jobb vágányon, Aszód és Tura
között pedig a bal vágányon folyik a munka,
Gödöllő és Tura állomásokon is tart az átépítés. A tervezett ütemben halad a 100-as
vonalon a Püspökladány–Debrecen szakasz
átépítése. Természetesen a vasúttársaság
saját forrásból is végez kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztéseket – ezekre példa a
Kisköre vasúti-közúti híd felújítása, a Veszprém és Szombathely között a 20-as vonal
egyes szakaszain a pálya helyreállítása –,
melyek révén nő a biztonság, és a szűk keresztmetszeteket fel lehet számolni.

Milyen infrastrukturális fejlesztések
kezdődtek idén?

A Déli pályaudvar kapcsán időről időre
felmerül a bezárás lehetősége. Milyen
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jövőt szánnak a fejpályaudvarnak, illetve milyen fejlesztési terveik vannak
a nagyobb budapesti pályaudvarok rekonstrukciójára?

– Európai uniós forrásból, közel 1-1 milliárd forintból előkészítjük Budapest két legnagyobb fejpályaudvara, a Keleti és a Nyugati pályaudvar műemlék épületeinek felújítását. A Déli pályaudvart október elején
két hétre ideiglenesen lezártuk, ez idő alatt
olyan karbantartási munkákra került sor a
vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezetékhálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon,
valamint a peronokon, amelyeket a vonatforgalom fenntartása mellett nem lehetett
elvégezni. Ez is mutatja, hogy rövid távon
nincs napirenden a Déli pályaudvar bezárása, hosszú távon pedig a Miniszterelnökség Budapest és a Fővárosi Agglomeráció
Fejlesztéséért Felelős Államtitkárságával
és Budapest Főváros Önkormányzatával
közösen kell a fejlesztés irányait meghatároznunk.
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Forrás: MÁV-START Zrt., Nyers Péter

– A KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug – a szerk.) nagy kapacitású motorvonatból eddig összesen 11 darabot rendelt meg a MÁV-START. A kormány

döntése ezenfelül újabb 8 darab ﬁnanszírozását tette lehetővé. A KISS motorvonatok
előzetes típusengedély-kérelmét augusztus
elején benyújtottuk az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Az emeletes járművek leghamarabb a jövő év második felében állhatnak forgalomba a legnagyobb
forgalmú váci és ceglédi vonalakon. Ennek
köszönhetően ezeken a vonalakon jelentősen csökkenhet a zsúfoltság, és a régi szerelvények nagy részét is ki lehet váltani. Célunk,
hogy a további 21 nagy kapacitású motorvonat beszerzése is mielőbb megtörténhessen.
Idén hány saját fejlesztésű, Szolnokon
gyártott IC+ kocsival találkozhatnak
az utasok a magyar vonalakon?

– A kormány 2016 februárjában fogadta
el az Irinyi-tervet, amelyben prioritást él-

vez a járműgyártás, külön hangsúlyt fektetve a hazai kötöttpályás járműgyártásban rejlő képességek kiaknázására.
Az első kocsik típusvizsgálata és kiadása
üzemi próbákra megtörtént. A többcélú
kocsit bemutattuk a berlini InnoTrans
2018 vasúti szakmai kiállításon. Az év végére 10 darab kocsi kiadása várható, ezek
egy része a MÁV-START Zrt. tervei szerint
belföldi forgalomban közlekedik, további
10 darab kocsi befejezése pedig jövő év
májusára tehető. A 2019-es menetrendváltástól a 160 kilométer/órás sebességre
kiépített pályák lehetőségeit kihasználva
minden második órában közlekedhetnek
majd az IC+ szolgáltatást nyújtó vonatok.
A szerelvényekbe az első osztályú, a multifunkcionális és új gyártású másodosztályú IC+ kocsik kerülnek. 

Forrás: MÁV-START Zrt., Holchauzer Béla

2017-ben írta alá a MÁV-START az egyik
legjelentősebb szerződését, a nagy kapacitású motorvonatok szállítására
vonatkozó keretmegállapodást, amely
összesen 40 motorvonat megrendelésére biztosít lehetőséget. Ebből menynyit rendeltek meg, és milyen ütemezés
várható még? És mikor jelennek meg az
első emeletes személyszállító vonatok?
A főváros körzetében zajlik az országos vasúti utasforgalom 40 százaléka,
az elővárosi vonatközlekedés teljesítőképességének határán mozog. Mikorra
várható a kapacitásbővítés a Budapest
környéki agglomerációkban?

A MÁ
MÁV
V- ST
STAR
ART
AR
T Zrt
rt.. a be
berl
rlin
rl
inii kö
in
közl
zlek
zl
eked
ek
e és
ed
ésii sz
szak
akvá
ak
vásá
vá
sááro
ron,
n, az In
Inno
noTr
no
Tran
Tr
ansonn is bean
e
muta
mu
tatt
ta
ttaa az imm
tt
mmár
ár sor
oroz
ozat
oz
atgy
at
gyár
gy
ártá
ár
tásb
tá
sban
sb
an kés
észü
zülő
zü
lő IC+ mu
multltltifififun
unkc
un
kcio
kc
ioná
io
náális já
járműv
járm
űvet
űv
et.
et

II. Magyar Közlekedési Konferencia

2018. november

innotéka
inn

13

Dömper Kft. • domper.hu

Szerző: Kovács Ádám Antal, DS Konzorcium • Fotó: Rostás János László

Vasútépítés egy autóútkivitelezéshez kapcsolódóan
„Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út
Nagylózs–Sopron-kelet kiviteli terveinek elkészítése, az út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények, a Nagycenki Üzemmérnökség kivitelezési feladatainak elvégzése tárgyában” (III. rész
67+200–82+600 km-szelvények közötti szakasz)

„Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út
Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont kiviteli terveinek elkészítése, az út, híd, közmű és kapcsolódó
létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése
tárgyában” (IV. rész 82+600–89+000 km-szelvények
közötti szakasz)

Megrendelő:

NIF Zrt.

Megrendelő:

NIF Zrt.

Mérnök:

Scarbantia Mérnök Konzorcium
VIKÖTI Kft., ECO-TEC Kft., FŐBER Zrt.

Mérnök:

Scarbantia Mérnök Konzorcium
VIKÖTI Kft., ECO-TEC Kft., FŐBER Zrt.

Kivitelező:

DS Konzorcium
Dömper Kft., Subterra-Raab Kft.

Kivitelező:

DS Konzorcium
Dömper Kft., Subterra-Raab Kft.

Szerződés aláírása:

2017.12.13.

Szerződés aláírása:

2017.12.13.

Szerződés szerinti
befejezési határidő:

2020.12.31.

Szerződés szerinti
befejezési határidő:

2020.12.31.

Szerződéses összeg:

53 093 049 033 Ft

Szerződéses összeg:

17 782 774 797 Ft

A

vállalkozási szerződés alapján a teljes körű kivitelezés mellett a DS Konzorcium feladata a tervek
elkészítése és az esetlegesen még rendelkezése
nem álló engedélyek megszerzése is.
A szerződés aláírását követően a Konzorcium a kiviteli tervek elkészítésébe az engedélyezési terveket is készítő Utiber
Kft.-t vonta be.
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Az M85-ös autóút két szakasza keresztezi a GYSEV Zrt.
üzemeltetésében álló 8. sz. vasútvonalat (803/804 hm-szelvényközben) és a 15. sz. vasútvonalat (389/391 és 485/486
hm-szelvényközökben), az utóbbival párhuzamosan is fut
Nagycenk és Kópháza között. Az autóút építéséhez szükséges szállítóút is keresztezi ezeket a vasútvonalakat.
Mindkét vasútvonal villamosított, ezért mind a keresztező, mind a párhuzamosan futó szakaszokon a meglévő
felsővezetéki rendszert át kellett alakítani. A vízelvezetést
vagy kisemlősök átjutását szolgáló vasbeton keretek beépítési helyein felsővezetéki oszlopokat kellett áthelyezni,
illetve a tervezett felüljárók helyén ki kellett szigetelni a
felsővezetéket. Mind az optikai, mind a tápvezetéket ideiglenesen földkábelen vezettük el. A felsővezetéki munkákra
és átalakításokra 2018. július és szeptember hónapokban,
többnyire éjszakai, 6 órás vágányzárban került sor.
A 8. sz. vasútvonal Fertőboz–Sopron állomásközében
2018. szeptember 13. és 20. között, az üzemeltetővel közös vágányzárban, a 803+65 hm-szelvényben beépítettük
a B831-1 jelű, 1,50 × 1,50 m nyílású vasbeton átereszt, és
megépült az As803 jelű ideiglenes fénysorompóval biztosított útátjáró.
A tervezett M85-ös autóút 70+116 km-szelvényében külön szintben keresztezi a 15. sz. vasútvonalat a 486+11 hmszelvényben, ahol a vasútvonalon egy 40,10 m szabadnyílású, rácsos szerkezetű, ágyazatátvezetéses acélhíd (B701
jelű) épül. A vasútvonalon a közelmúltban történt felújítás
és korszerű motorvonatok közlekedtetésének köszönhetően az áruforgalom mellett a személyforgalom is jelentős.
Már az engedélyezési eljárás során kérte az üzemeltető,
hogy az egyvágányú vasútvonalon a vasúti forgalom a lehető legrövidebb ideig legyen korlátozva, ezért már az en-
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gedélyezési tervek készítésekor ideiglenes terelővágány építését tervezték. A vállalkozó 2018 februárjában megkezdte az
egyeztetést a GYSEV Zrt.-vel, hogy mikorra tudnak az ideiglenes terelővágány megépítéséhez 8-10 nap közötti vágányzári időt biztosítani. A 2018. áprilisi vágányzári egyeztetésen
véglegesítették a 2018. szeptember 24. és október 4. közötti
időpontot.
A vasúti pálya, a felsővezeték, a biztosítóberendezési és
távközlési szakági kiviteli tervek készítését fel kellett gyorsítani, hogy azok mielőbb megkaphassák az üzemeltető és a mérnök jóváhagyását. Ebben az időszakban vált biztossá, hogy
az eredetileg ideiglenesen megszüntetendő As487 útátjárót
nem kell megszüntetni, hanem áthelyezik a terelővágányba,
mivel az autóút építésének organizációja ezt szükségessé teszi.
A terelővágány a vasútvonal 482 és 490 hm-szelvényei között korábban beszerzett, de fel nem használt, UIC 60 rendszerű sínből, B70 jelű betonaljakra épült, hézagnélküli kialakítással, 80 km/h engedélyezett sebességgel, jellemzően
2,50 m magas töltésre.
Az alépítményi tervek jóváhagyása után, augusztusban
megindult a töltés földmunkája. A vágányok közötti terület
víztelenítésének biztosítására beépítettünk 3 db 80 cm átmérőjű vasbeton átereszt is. A minősített töltésre 20, illetve
25 cm SZK1 jelű védőréteg épült. A vágányzári munkák megkezdése előtt elkészült az alsó ágyazat, leosztották a betonaljakat és rágombolták a síneket.
A terelővágány mellett felállított tűzihorganyzott acél
felsővezetéki oszlopok tőcsavaros kialakítással készültek, így
egyrészt rövidíteni lehetett a vágányzári időkön, mert az oszlopalapok már a vágányzár előtt elkészülhettek a töltésen, az
áthajtási szakaszokon pedig a vágányzárat megelőző éjszakai
(kb. 6 órás) vágányzárakban. Másrészt alkalmazásuk gazda-
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ságilag is kedvezőbb, mert a provizórikus oszlopokat az elbontásuk után újra fel lehet használni.
A távközlési kábelek kiváltó kábeleit már a vágányzár előtt
lefektették, átkötésük már a vágányzárban történt. Távközlési
szempontból további egyeztetéseket igényelt, hogy az M85-ös
autóút építésével egy időben történik az ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kivitelezése a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonalon.
A vágányzár szeptember 24-én megkezdődött, az első két
napon megtörtént a meglévő vágány áthajtása mind a kezdőponti, mind a végponti oldalon, így a vasúti pálya munkavonat részére átjárható lett. Elkészült a teljes szakaszon a felső ágyazat, megtörtént a vágány nagygépes szabályozása és
stabilizálása. A vasúti sínek a kedvezőbb organizáció miatt
közúton érkeztek a munkaterületre, a beépítési hossz 24 és
30 m között változott, összesen 56 db AT hegesztés készült.
A vágányzár sikeres befejezése érdekében szeptember 28-án
összesen öt hegesztőraj dolgozott a munkaterületen egy időben. A hegesztések elkészülte után beépült az As487 útátjáró, üzembe helyezték a sorompót is a keresztező organizációs úton. A vágányzár második felében a felsővezeték-építési
munkák a vasútépítési munkákkal párhuzamosan zajlottak.
A vágányzár utolsó előtti napján megtörtént a pálya bemérése, a mérővonati grafikon alapján az elkészült pálya 80 km/h
sebességre megfelelően épült. Október 4-én a kerülővágányt
sikeresen forgalomba helyezték.
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A terelővágány forgalomba helyezése után a tervezett B701
híd mellett beépül a 15. sz. vasútvonal jelenlegi, a műtárgyépítés miatt felhagyott szakaszán a B701-1 jelű, 1,50 × 1,50 m
nyílású vasbeton áteresz, ezzel az M85-ös autóút építéséhez
kapcsolódó vasútépítési munkák 2018-ban befejeződtek.
A 2019-es vágányzári időpontok már rendelkezésre állnak, az
igények a 2020-as évre is egyeztetés alatt vannak a GYSEV
Zrt.-vel. Jövőre a műtárgyépítésekhez szükséges felsővezetéki
átalakításokon kívül beépül a 15. sz. vasútvonalon 3 db vasbeton áteresz, amelyek közül a B796-1 jelű a vágány megbontása nélkül, sajtolással készül; nyár végére pedig elkészül a
B701 jelű, 40,10 m nyílású acélszerkezetű híd. A vágány eredeti
nyomvonalra történő visszaépítését a 2019. október 5. és 18.
közötti vágányzárban tervezi a DS Konzorcium. 
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Vasútépítési projektek
megvalósítása
országszerte
A V-Híd Zrt. – kiemelkedő minőségű munkájával és technikai felkészültségével – megoldást kínál a kor szakmai kihívásain túl a megrendelők által megfogalmazott elvárásokra.
A társaság a magyarországi építőipar dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos
pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket.

A

V-Híd Zrt. 2015-ben kezdte meg működését 100%-os
magyar tulajdonú vasútépítési társaságként. A társaság sikerének kulcsa a munkatársak szaktudása mellett a projektszervezetek közötti csapatmunkában rejlik. A 2015-ös üzleti év stratégiai tervezéssel, valamint pályázatok
előkészítésével telt.

2016. évi munkák
Dél-Balaton II. ütem
A sikeres előkészítő munkáknak köszönhetően a társaság a nyertes Déli Part 2016 Konzorcium tagjaként vállalkozási szerződést
kötött a NIF Zrt.-vel a Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy
vonalszakasz vasúti pálya építési és tervezési munkái, továbbá a
Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás
elővárosi hálózata fejlesztése tárgyában. A V-Híd Zrt. konzorciumi
tagként 3,6 Mrd Ft összegű teljesítést valósított meg. A dél-balatoni projekt kivitelezése igényelte a legtöbb előkészítő munkát,
tekintettel a megvalósítási helyszínek nagy részének üdülőövezetek melletti elhelyezkedésére. A nyári menetrendek és a vágányzárak összehangolása komoly kihívást jelentett a kivitelezés során.
A vasúti közlekedés okozta zaj és rezgés szempontjából kritikus
helyeken összesen mintegy 15 km hosszban zajárnyékoló falat,
illetve kb. 32 km hosszban rugalmas sínágyazatot telepítettünk.
A kivitelezés műszaki teljesítése 2018 szeptemberében, sikeres
műszaki átadással zárult.

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
Magyarország egyik legforgalmasabb vasúti vonalszakasza a 40-es
számú, Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonal. Mind a személyszállítás, mind a teherforgalom tekintetében évente jelentős
forgalom gördül át rajta. A Budapesthez közeli vonalon kiemelkedően magas a személyforgalom a fővárosba ingázó lakosság közlekedési igényei okán. Emiatt szükségszerűvé vált a vasúti pálya
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Kelenföld–Százhalombatta vonal, 182 sz. műtárgy,
2017. szeptember

Érd–Százhalombatta nyílt vonal, 2017. szeptember

átépítése, az elavult rendszer korszerűsítése, valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal megteremtése. A V-Híd Zrt. a Kitérő
2016 Konzorcium vezetőjeként sikerrel pályázott a Kelenföld–
Százhalombatta vonalszakasz, vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése tárgyú projektre.

2017. évi munkák
Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
A Kitérő 2016 Konzorcium által korszerűsítendő 40-es számú és a
már átépített 30-as számú vasútvonal Budafok megállóhelyig pár-
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Társaságunk a nyertes Ágod-völgye Konzorcium vezető tagjaként 2017 decemberében vállalkozási szerződést kötött a NIF Zrt.vel az „Ebes–Debrecen közötti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása” tárgyában.
A MÁV 100a és folytatása, a 100-as vonal hazánk egyik forgalmas nemzetközi fővonala, mely a fővárost köti össze Debrecennel, az ország második legnépesebb városával. A hosszú évek alatt
kialakult pályahibák kijavítása, a vasúti és közúti közlekedés iránt
támasztott egyre magasabb igények miatt komplex felújítási munkára volt szükség.

2018. évi munkák
Érd–Százhalombatta nyíltvonali átépítés
és bal oldalon rostálás, 2017. szeptember

huzamosan halad. Tekintettel arra, hogy a teljes kizárás idején nem
lehetséges a 30-as számú vasútvonal forgalmának zavartatása,
a V-Híd Zrt. 2017-ben elvégezte a Budafok megállóhelyen szükséges vágányelhúzási munkákat annak érdekében, hogy a jelen
projektben kiszélesített középperonra tervezett perontetők létesítése, valamint a szélső peron új helyszínen történő megépítése
akadálymentesen megvalósulhasson.
2017-ben két ütemben épült át Érd állomás teljes vágányhálózata, az ehhez kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és aluljáróval együtt. Folyamatos, egy vágányon zajló vonatforgalom
mellett történt a nyílt vonalon először a bal, majd a jobb vágány
átépítése is. A korábbi, elavult állomási vágányhálózat korszerűsítése lehetővé teszi az emelt szintű forgalmi feladatok ellátását, továbbá az akadály- és balesetmentes utasforgalom lebonyolítását.
Az érdi Főnök utcai útátjárótól a 219+00 szelvényig tehát új
felsővezeték alatt, új al- és felépítményen, az újonnan létesült zajvédő falak között haladnak jelenleg is a szerelvények.
Háros állomáson a raktárépületeket el kellett bontani, a helyükön új aluljáró, új vágány és P+R parkoló létesül. Szintén el kellett
bontani Budafok megállóhely végponti oldalán az egykori felvételi
épületet és zarándokházat, melyek akadályozták volna a szélső peron kialakítását.

Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.)
vasúti vonalszakasz felújítása

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
A 40-es vonalon megkezdődött a teljes kizárásos vágányzár 2018.
február 26-án, így a Kitérő 2016 Konzorcium teljes kapacitásával
folytatja a munkák kivitelezését és a később sorra kerülő munkarészek előkészítését. A tárgyi vasúti vonalszakasz átépítése teljes
kizárásos vágányzárban igazodik a megrendelő általi tenderezés
idejében megfogalmazottakhoz.

Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
Az Ebes–Debrecen vonalszakasz korszerűsítési projekt kivitelezése
2018 elején elkezdődött. A konzorciumi részesedésnek megfelelően a társaság saját teljesítése 7,2 Mrd Ft értékű megrendelést jelent
a társaság számára. 2018-ban átépül a vasúti pálya és a hozzá szorosan kapcsolódó létesítmények többsége, így 2019-ben már mindkét
felújított vágány a közlekedő vonatok rendelkezésére fog állni.
A V-Híd Zrt. egyik alappillére a munkatársak szaktudása, akik
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai
múlttal rendelkeznek a vasútépítés területén. Ennek köszönhető,
hogy cégünk számos, országszerte folyamatban lévő projekt megvalósításában vesz részt. 
Érd, 2017. szeptember

A 2017. május 17-ei „Vállalkozási szerződés a Püspökladány (kiz.)–
Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás hivatalos
értesítője értelmében az RV2020 Konzorciumot hirdették ki nyertesként, melynek konzorciumvezetője a V-Híd Zrt.
2017-ben valamennyi tervezett vágányzári munka ütemterv
szerint elkészült, illetve az ideiglenes forgalombahelyezési ütemtervet is napra pontosan tartani lehetett. Emellett mind a vasúti
pálya, mind az új felsővezeték, vonali biztosítóberendezés, illetve
állomási, ideiglenesen átalakított biztosítóberendezés egy időben
került forgalomba. Az eljárásokon minden esetben a technológia
szerint indokolt 80 km/h sebességgel kerültek forgalomba a létesítmények, 48 óra időtartamra. Ezután, az üzemeltető hozzájárulásával, a pályára eredetileg engedélyezett 120 km/h sebesség
alkalmazásával folyik tovább a vasútüzem.
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Pálya-Vasút Kft. • palya-vasut.hu

Szerző: Mátrai Zsuzsa

Új élmények a megújult
Mátravasút Gyöngyös–Lajosháza–Szalajkaház vonalán
A kormány 2018 és 2020 között 10 milliárd forintot fordít
a költségvetésből a keskeny nyomközű vasutak felújítására.
Első körben a Magyarországon jelenleg működő 21 kisvasútból nyolcnak a felújítása kezdődött meg.

A

felújítás szükségességét a kisvasutak jelenlegi műszaki állapota indokolja. A növekvő balesetveszély miatt,
forrás híján, több kisvasút is a bezárás sorsára jutna.
A felújítandó kisvasutak közül elsőként a Gyöngyös–
Lajosháza–Szalajkaház vonalon kezdődött meg a munka, amelyet
a győri székhelyű Pálya-Vasút Kft. nyert el a 2018 áprilisában kiírt
nyílt közbeszerzési eljáráson.
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A felújítás műszaki tartalma
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8000 vágányfolyóméter átépítése,
Jánoska és Lajosháza állomások átépítése,
5 csoport kitérő cseréje,
6 db vasúti híd felújítása,
3 nagy forgalmú közúti-vasúti szintbeni keresztezés átépítése.

A pálya- és a hídfelújítás célja a szerkezetileg elavult vasúti felépítmény és tartozékai (pálya-, hídszerkezet, átereszek, vízelvezetési rendszerek) fenntartási munka keretében már nem helyrehozható hibáinak kiküszöbölése, valamint a forgalombiztonság és az
utazási komfort növelése. A vasúti pálya és tartozékainak átépítése hosszú távon biztosítja a kisvasút zavartalan használatát,
hogy az utazóközönség ily módon is megismerhesse a Mátra párját ritkító szépségét.
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Kis történelmi áttekintés
A vonal az 1911-ben üzembe helyezett Gyöngyös–Farkasmály
vonalhoz csatlakozóan épült 1916 és 1921 között, alapvetően fakitermelés, teherszállítás céljából. Ezzel a helyi üzem kiszolgálását
és normál nyomtávolságú vasútra (Gyöngyös állomás) történő átrakását biztosították. Később, a kőbánya megnyitása után már elsősorban kőszállításra használták a kisvasutat, ma is a Lilakő bánya
szomszédságában halad el a vonal. A teherszállítás mellett 1926tól már személyszállítás is volt. A Gyöngyössolymos–Lajosháza
vonalon 1968-ban vezették be az általános személyforgalmat,
a teherforgalom a közútra került, 1978-tól a fa, 1980-tól pedig a kő
szállítása is megszűnt.
A gazdaságtalanná vált szárnyvonalakat felszedték, a többi
között a Csukás-völgyi vonalat Szalajkaháztól–Mátraszentimréig.
Jelenleg csak személyszállítás folyik időszakosan, a tavaszi üzemindítástól az őszi üzemzárásig hétvégenként közlekedő vonatokkal.

Általános leírás
Az érintett Gyöngyös–Lajosháza–Szalajkaház vonalat az EGER
ERDŐ Zrt. Erdészetének Vasútüzeme üzemelteti. A Gyöngyös–
Mátrafüred vonalból a 14+73 szelvényben lévő bal irányú, 1. számú
kitérőjével ágazik ki a 760 mm nyomtávolságú kisvasút. Gyöngyössolymos községet a 20. szelvényben éri el a vonal, majd a falun végighaladva, a 38. szelvénytől fákkal szegélyezve éri el az erdőt.
A vonal sebessége 25 km/h, a tengelyterhelés 60 kN, a hidak teherbírása 1951. évi CK jelű. A közlekedő járművek a C.50 és Mk48 típusú dízelmozdonyok, valamint a 490-es sorozatú Gyöngyi gőzmozdony és a P05, Ny 05 típusú vasúti személyszállító kocsik.
A felújítási munkákat – a tervezés előtt – szemrevételezés, állapotfelmérő célvizsgálat előzte meg. A felújítás terveit a LeGu Bt. készítette.

Műszaki paraméterek
A 24,4 kg/fm tömegű, 12 m hosszú síneket az ArcelorMittal Poland
S.A. lengyelországi gyárában hengerelték, a különféle kapcsolószerek Lengyelországból, Csehországból és a Távol-Keletről érkeztek.
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A talpfák és a hídgerendák telítetlen tölgyfák, az ágyazat a szomszédos kőbányából való andezitkő.
A felújítandó hidak I tartós gerendahidak, az áthidalandó hossznak megfelelő szelvénnyel. Valamennyi hídon a főtartók felújítása
után (homokszórás, alap- és fedőmázolás), hidanként 3-3 db új kereszttartót és hídsarukat építettek be. Az új hídgerendákra tölgyfa
pallózat és korlát kerül, az ágyazat megtámasztására a hídfők környezetében Gabion kosarak szolgálnak.
A pálya víztelenítésére földárkok, burkolt árkok, Mócsán típusú
támfalas beton árokelemek, valamint a szelvényes pályaszerkezetnél szivárgók épültek. A kivitelezés során a víztelenítésre nagy
hangsúlyt fektetett a Pálya-Vasút Kft., mert ez a pálya élettartamát jelentősen befolyásoló tényező.
Az erdei részen a párhuzamos patak sok helyen – áradáskor –
a töltést „megkezdte”, így a vasúti töltést kőrakattal védték, ezzel
is szélesítve az amúgy is keskeny alépítményi koronát. A kivitelezés
megkezdése előtt a pályát felmérték, majd a lehetőségekhez alkalmazkodva, a legszabályosabb geometriai kialakításra törekedtek.
A kis sugarú ívekben átmeneti íveket alkalmaztak.

Néhány szám érdekességként
Közel 16 ezer folyóméter sínt, közel 11 ezer talpfát, 22 ezer alátétlemezt, 45 ezer síncsavart és több mint 4 ezer tonna zúzottkövet
építettek be a 150 nap alatt. A kiváló köves altalaj, a jó kitűzés és
nagygépi aláverés, a jó minőségű anyagok megfelelő kivitelezést
eredményeznek, aminek köszönhetően remélhetőleg igen sok utasa lesz majd ennek a szép vonalnak az elkövetkezendő években. 
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26 éve

a pályán vagyunk!
A városi vasútvonalak kiépítésében piacvezetők vagyunk.
Egyedi technológiánknak is tekintélyes szerep jut.
Az iparvágányok karbantartásában is élen járunk.
Referenciák
• Budapesten az 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út
és a Fehérvári út között 2014–2015-ben
• A Mol Nyrt. Dunai Finomító területén zúzottköves vágányok átépítése 2016-ban
• A Lánchíd budai hídfő villamos-aluljáró átépítése 2016-ban
• A 4-es, 6-os villamosvonal vágányjavítási
munkái 2017-ben
• Budapest XIX. kerület, Ady Endre úti villamosvágányok felújítása 2017-ben
• Budapest XI. kerület, BAH csomópont, nagypaneles vágányátépítés 2017-ben
• 2-es villamosvonal nagypaneles vágányok
felújítása, V. kerület Belgrád rakpart 2017-ben
• Budapest I. kerület, Krisztina krt., nagypaneles
vágányátépítés 2017-ben
• Budapest XX. kerület, Török Flóris utca, nagypaneles vágányátépítés 2017-ben
• Az észak–déli metróvonal felújítása 2017-től
• Az 1-es villamosvonal Kelenföldig történő
meghosszabbítása 2018-ban

Vasútépítő és Karbantartó Zrt.
1152 Budapest, Szilas park 4.
Tel.: (06-1) 415-0842, 415-0843
Fax: (06-1) 410-5962
info@vasutepito.hu • www.vasutepito.hu
Iparvágánnyal rendelkező telephely:
1151 Budapest, Visonta u. 1.

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. • knorr-bremse.hu

Szerző: Dr. Hegedüs István, BS Tehervagon Európa Igazgató

A vasúti áruszállítás
digitalizációja
A vasút vitathatatlanul a legbiztonságosabb teherszállítási eszköz, környezettudatosabb és kevésbé szennyező, mint más közlekedési módok. Ennek ellenére
az elmúlt ötven évben az európai vasúti teherszállítás folyamatos nehézségekkel
küszködik, mivel egyre kevésbé tud versenyezni a közút növekvő népszerűségével, és alulmarad az új vevői igényekhez való alkalmazkodásban is. Az elkövetkező években a vasúti árufuvarozásnak alapjaiban kell megújulnia ahhoz, hogy
javíthassa versenyképességét, különösen a közúti teherszállítással szemben.

1. ábra. A közlekedési módok piaci
részesedése az
árufuvarozásban

A Knorr-Bremse, a világ piacvezető fékrendszergyártója, a vasúti és haszongépjárművek egyéb alrendszereinek szállítója is ezt
az álláspontot képviseli. A német tehervagon-tulajdonosok szövetségének (VPI) idén januárban, Németországban megrendezett
szimpóziuma lehetőséget nyújtott arra, hogy betekintést nyerjünk
a kulisszák mögé: a vasúti teherszállítási ágazat vajon hogyan értékeli a jelenlegi állapotot és körülményeket.
Hogy milyen gyors lesz a digitális technológiák tehervagonokba történő bevezetése, azt most még nehéz lenne megjósolni,
mindenesetre egy kérdőíves felmérés alapján már közelebbi képet
kaphatunk arról, hogy a szakma képviselői hogyan látják az iparág
mostani és jövőbeli helyzetét.
A több mint kétszáz résztvevőt számláló, „Digitalizálás a vasúti
árufuvarozásban – Hol állunk?” című rendezvényen 149 iparági
képviselő válaszolt a 29 kérdést tartalmazó felmérésre. A közvélemény-kutatás eredménye mindenképpen ﬁgyelemre méltó.

24

innotéka
inn

2018. november

Forrás: Eurostat/Database/Transport

A válaszadók 94 százaléka szerint a telematikai megoldások és
a digitalizáció bevezetése kulcsfontosságú szerepet játszhat a vasúti áruszállítás közúttal szembeni versenyhelyzetének javításában
(2. ábra).
A felmérésben részt vevők többsége biztos abban, hogy 2020-ra
az európai áruszállító vagonok több mint 30 százalékára a digitali-

Mennyire fontos a digitalizáció?

Kiemelkedően fontos: 66%
Nagyon fontos: 29%
Fontos: 4%
Kevésbé fontos: 1%
Nem fontos

2. ábra. A digitalizáció bevezetésének fontossága a vasúti
áruszállítás versenyhelyzetének javítása érdekében

II. Magyar Közlekedési Konferencia

Forrás: Saját prezentáció a VPI-felmérés alapján

J

elenleg a vasút óriási hátrányban van, a közút körülbelül
ötször nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, és ez nem
véletlen (1. ábra). Az ügyfelek kielégítése érdekében a vasútnak gyorsabbá kell válnia, és látványosan fejlesztenie kell
a szolgáltatásai színvonalát. Az átgondolt digitalizáció valószínűleg
a vasúti árufuvarozás egyik legfontosabb sikertényezője lehet.

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. • knorr-bremse.hu

Mennyire fontos a jó együttműködés?

záció eszközeként telematikai rendszereket telepítenek. Úgy vélik,
hogy 2025-re ez az arány már el fogja érni a közel 60 százalékot.
2030-ra teszik azt az időpontot, amikor Európában a tehervagonok
80 százaléka telematikai rendszerekkel lesz felszerelve (3. ábra).
Amíg egy vagon a megbízótól a címzettig eljut, több rendező
pályaudvaron megy keresztül, és különböző vonatok részét képezi. A piaci elemzések és iparági jellemzések azt mutatják, hogy
ezek az úgynevezett kiegészítő munkák (a vonat összeállítása és
szétszedése, dokumentáció kezelése, fékpróbák) a szállítási költségek aránytalanul nagy részét tehetik ki. Például 500 kilométeres
távolság esetében ezek az elő- és utómunkák (ﬁrst mile/last mile,
a szakipari zsargon szerint) elérhetik az összeköltség 60 százalékát
is. A Knorr-Bremse szerint éppen ezért – a költségek csökkentése
és a hatékonyság növelése érdekében – kiemelten fontos, hogy ezzel a területtel behatóan foglalkozzunk.
A ﬁrst mile/last mile területén végzett feladatok optimalizálásával kapcsolatban a felmérésben részt vevők arra számítanak,
hogy 2020-ra a digitalizáció bevezetésének mértéke elérheti a
24 százalékot. 2025-re ezt az értéket már 44 százalékra becsülik,
míg 2030-ra 64 százalékot prognosztizálnak. A legrelevánsabb alkalmazási területek itt a válaszadók szerint az automata fékteszt,
a vonatok automata összekapcsolása és az automata pályaudvari
vezetés önvezető és tolatómozdonyokkal.
A vasúti áruszállítási iparág képviselői szerint a piaci szereplők
közötti együttműködés erősítése nagyon is indokolt, hiszen a telematika, illetve a digitalizáció sikeres és eredményes bevezetéséhez a jó együttműködés valamennyi ágazat között elengedhetetlen. A jelenlegi helyzetet viszont meglehetősen gyengének ítélik
meg (4. ábra). Az iparág nagyon konzervatív, és nagymértékben
az egyedi megoldásokra támaszkodik. Ugyanakkor számos pozitív kezdeményezés is született már, az egyik legjelentősebb például a németországi központú Technischen Innovationskreises
Schienengüterverkehr (TIS), amely a vasúti teherszállítás javítását
tűzte ki céljául.
Az egyedi és meglehetősen eltérő megoldások maguk után
vonják a kérdést: a telematikai, illetve a digitalizációs technológiák
gyorsabb ütemű bevezetésének vajon mi a fő technikai akadálya? Itt
a válaszadók több mint 40 százaléka a hiányzó szabványokat és az
átjárhatóság hiányát jelöli meg. Az ipari képviselők mintegy 20 százaléka szerint a legfőbb akadályt a stabil áramellátás hiánya jelenti.

4. ábra. A piaci szereplők közötti együttműködés fontossága

Forrás: Saját prezentáció a VPI-felmérés alapján

3. ábra. A digitalizáció bevezetésének várható sebessége

Forrás: Saját prezentáció a VPI-felmérés alapján

Hogyan ítéli meg a jelenlegi együttműködést?

A legnagyobb kihívást a Knorr-Bremse abban látja, és a válaszadók 75 százaléka is úgy véli, hogy a kezdeti beruházás költsége túl
magas, és nem látják világosan a költség- és proﬁtmegosztási modellt sem. Ez azt jelzi, hogy az ipar bizonytalan abban, hogy hogyan
és mikor érhető el a befektetés megtérülése.
A vasúti áruszállítás sajátossága, hogy az egy több résztvevős
piac, ahol a felek érdekei nagyon különböznek. Vagontulajdonosok, tehervagon- és alkatrészgyártók, logisztikai cégek, állami tulajdonban lévő vállalatok egyaránt jelen vannak, és szigorú szabályozási követelmények jellemzik a területet. Ennek a struktúrának
az egyedisége, hogy egy új technológia, mint például a digitalizáció, majdnem minden szereplőnek biztosít valamilyen előnyt, de
az egyedi előnyök egyike sem elég ahhoz, hogy az adott szereplőnek érdemes legyen egy ilyen műszaki megoldást ﬁnanszíroznia.
Az iparági képviselők válaszai azt erősítik, hogy a GPS-alapú
szolgáltatások terjedése rövid távon várhatóan tovább fog nőni.
Jelenleg a tehervagonparkok digitalizációjának legismertebb technológiái a telematikai alkalmazások, telepítésük is egyszerű.
Másrészről a digitalizáció előmozdítása érdekében további innovatív kiegészítő alkalmazásokra van szükség. A fékek a legelismertebb gépjárműalrendszerek közé tartoznak. A Knorr-Bremse
termékpolitikája a digitális technológiák fékrendszerbe való integrálását célozza meg, hogy ezáltal széles körű tájékoztatást és automatizálást biztosítson vevői részére az átláthatóság, a folyamatok
optimalizálása és a költségek csökkentése érdekében.
Összességében elmondható, hogy a GPS-alapú technológia jó
kezdetet jelent, de ennél sokkal többre van szükség ahhoz, hogy
a vasúti áruszállítás versenyképessége javulhasson, főleg a közúttal
szemben. Más iparágakból származó példák azt mutatják, hogy
a GPS és a paraméterek monitorozása az első lépést jelenti, és a folyamatok optimalizálásának, valamint a teljes körű automatizálásnak a jövőben erre kell épülnie. A Knorr-Bremse megítélése szerint
olyan rendszerekre van szükség, amelyek ezeknek a kihívásoknak
megfelelnek. 
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Funkwerk Magyarország Kft. • funkwerk-mo.hu

Szerző: Bencze Áron

Széles termékpaletta
a vezeték nélküli
kommunikációban
Új fejlesztéseinknek köszönhetően a vezeték nélküli vasúti kommunikáció minden területére képesek vagyunk korszerű megoldásokat nyújtani – mutatott rá
a német cég sokoldalúságára Mets Miklós, a Funkwerk Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A társaság termékei között megtalálhatóak a vonali és mozdonyrádiók, továbbá a tolatásikörzet-vezérlő rendszerek is. A cégvezető szerint valódi
erejüket az a „híd szerep” jelenti, amelyet az anyacég és a hazai vasúti szereplők
között töltenek be.
Fix telepítésű
GSM-R terminál
deskfocX®

Okostelefon gateway f.locX®

Analóg vonali rádió
diszpécserterminál
f.ducX®
Általános és tolatóüzemű, egyvagy kétnormás
kézirádiók focX®

TS 102 933-1 ETSI
speciﬁkációnak
megfelelő GSM-R
rádiómodul MT5E

ETCS adatrádió RIU
és adatmodul EDOR

Mozdonyrádió: digitális
és analóg terminálok
MESA mozdonyrádió

Mobilrádió és kommunikációs rendszer. Vasúti hang- és adatkommunikáció.

A GSM-R projekt magyarországi első
fázisában száz mozdonyrádiót építettek be a MÁV-Start és a GYSEV mozdonyaiba. Mi volt a megbízás legnagyobb
kihívása?
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– A feladat összetettségét az adta, hogy
a rádiókat koros villanymozdonyokba,
V43-as és V63-as vontatókba kellett telepíteni, így már a rádiók részére a megfelelő
hely megtalálása is komoly kihívás volt.

Ismerve a hazai vontatójármű-ellátottságot, érthető az is, hogy nem volt egyszerű a beépítéshez a járművek folyamatos
biztosítása sem. Végeredményben mind a
száz járműbe határidőre bekerültek a két-
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normás eszközök, amelyek egyszerre értik
a GSM-R nyelvezetét, ugyanakkor a régebbi típusú, analóg frekvencián működő irányítási rendszerrel is kompatibilisek. Bár a
GSM-R projekt alapelemei a bázisállomások és a hálózat voltak, és csak kis részét
képezte a mozdonyrádió, mégis kiemelt
ﬁgyelmet kellett rá fordítani a projektben,
mivel ez az az eszköz, amelyen keresztül
a végfelhasználók igénybe veszik a szolgáltatást, melyen keresztül mindenki érzékeli
a rendszer működését.
Mára azonban az is kiderült, hogy a
GSM-R-en kívül is van élet. Ez pedig
éppen a Funkwerk által újragondolt
UIC-szabvány szerinti vonali rádiónak
köszönhető. Mi adta az ötletet, és hogyan kellett továbbfejleszteni az analóg 450 MHz-es rádiórendszert?

– Európa több országában elkezdték azoknak a vonalaknak a kommunikációját is
korszerűsíteni, amelyeken várhatóan nem
lesz nagysebességű vasúti közlekedés, ahol

zisállomás felé szimulálja a diszpécserközpontot és viszont. Ráadásul a tervezők az
egész rendszert IP-alapúra tervezték, így
akár ﬁzikailag is el lehet választani egymástól a rendszer komponenseit, miközben a
rendkívül rövid válaszidőket megtartották.
Jelentős szakmai sikerként könyveljük el,
hogy a fejlesztés meghatározó részét magyar szakemberek végezhették.
Hogyan működik ez az új diszpécserközpont?

– A rendszer alapját a központi szerver és
a hozzá IP-hálózaton kapcsolódó médiakonverterek adják, amelyek könnyebben
távfelügyelhetőek és távkarbantarthatóak,
mint a korábbi analóg rendszer. A kezelést
pedig egy korszerű, kifejezetten könnyen
konﬁgurálható érintőképernyős diszpécserpult biztosítja. A struktúra további
része a jelzés- és hangtároló is. A rendszer
úgy van felépítve, hogy egyaránt ﬁgyelembe veszi a vasúti működésben kötelező
protokollokat, de ezen túl bizonyos rész-

IP -alapú, 450 MH
Hz-es rádiórendszer

bázisállomások

médiakonverterek

diszpécserpultok

szerver
rögzítő

nem terveznek ETCS-t. Az eredeti rézalapú
összeköttetés egyszerű és gyors volt, ám
a komponensei elöregedtek, nehezen javíthatók. Az átalakítás szükségességét erősítette az is, hogy a meglévő analóg rádiórendszer rugalmatlan, a diszpécserközpont
helye, funkciói ﬁxek, a központok nem segíthetnek be egymásnak, a munkahelyeket
sem lehetett átcsoportosítani. A Funkwerk
Systems GmbH által kifejlesztett új komponens nemcsak az eredeti funkciókat
látja el, de a többletszolgáltatások mellett
rugalmasabban használható a mindennapi
tevékenység során. A központi szerver a bá-

Mennyi időre van szüksége a jelnek,
hogy átérjen a diszpécsertől a mozdonyig?

– Az európai szabvány szerint a diszpécser
által kibocsátott jelre a mozdonynak a másodperc tört része alatt kell válaszolnia, egészen pontosan 600 milliszekundum, azaz
hat tized másodperc az az idő, ami alatt a
távirat feladójához a nyugtának vissza kell
érkeznie a címzettől. Ez olyan, mint például
egy tértivevény. Ezeket a paramétereket
folyamatos rádiókapcsolat biztosítja. Ha ez
a kapcsolat valami miatt megszakad, a jármű „elérhetetlen”, ilyenkor korlátozhatják
a sebességét.
Hol találkozhatunk a magyarországi
vonalakon ezzel a megoldással?

– 2016-ban a GYSEV három vonalszakaszára telepített rendszer már több mint
két éve üzemel. A 21 darab csillagpontos
FESA 2010 bázisállomást és a kapcsolódó
Media Convertereket 2 darab DUIC Server
(éles és tartalék) vezérli. A beruházás során
14 darab érintőképernyős diszpécserpultot (MC–02-S) és egy ezekhez kapcsolódó
SB601 DUIC rögzítőt (hang és telegram) is
telepítettünk. A MÁV 2017 óta teszteli a
rendszert saját vonalain.
A vonali és mozdonyrádiók mellett
milyen termékkel jelentek még meg
a vezeték nélküli vasúti kommunikáció piacán?

MC –02-S

intranet

hálózat egyik eleme, akkor kiváltható az új
struktúra adott készülékével.

területeken szabadon változtatható vagy
bővíthető. Ilyenek lehetnek a hangerő, a
hangszín, a képernyő mintázata vagy éppen az óra megjelenítése is. A rendszer kielégíti az UIC-szabványt. Nagy előnye, hogy
nincs szükség külön erre a célra fenntartott
ﬁzikai hálózatra, hanem a vasúttársaság
intranetéhez kapcsolódik. Az IP-rendszer
adottságainál fogva az intranet bármely
pontjára, értelemszerűen a megállókra,
állomásokra telepíthető kezelő- vagy „belépő”-készülék. Az új rendszer teljesen
kompatibilis a jelenlegivel, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy ha elromlik az eredeti

– Itt elsősorban a kézirádiókat kell megemlíteni, a focX család három tagját: az általános, a tolatófunkciós és a kétnormás
kézirádiót. Ezeken kívül van még ﬁx telepítésű GSM-R terminálunk, a deskfocX, illetve
egy GSM-R okostelefon interfész, a f.locX.
Egyik legújabb termékünk – amely már a
magyar piacra készül – IP alapon is működő
távfelügyelhető tolatási-(munka) körzetvezérlő rendszer, melynek egyediségét az adja,
hogy igény esetén tolatásikörzet-kezelése
meglévő, például vonali rádió kezelőkészülékébe is integrálható. 
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Szerző: Melles Kristóf rendszermérnök

A Siemens
innovatív
megoldásai
az InnoTrans
kiállításon
A Berlinben szeptemberben megrendezett
InnoTrans nemzetközi vasútijármű- és közlekedéstechnikai kiállításon vállalatunk több új,
a kötöttpályás közlekedés területén megvalósult sikeres innovációt mutatott be. A magyar
Siemens Mobility Kft. hírnevét öregbíti a világ első önvezető villamosának kifejlesztése,
a Shift2Rail „Connected Trams” projektjének
elismerése, valamint a MÁV által bemutatott, a Siemens SF 400 forgóvázakkal felszerelt IC+ kocsik. A számos sikeres innováció,
megvalósult és a berlini rendezvényen kiállított projekt közül mutatunk be néhányat.

A

nagysebességű vonatok piacán a Siemens szerepe megkérdőjelezhetetlen, járművei a többi
között Belgium, Hollandia, Kína, Németország,
Spanyolország, Törökország és a Csatorna-alagút
vágányain szállítanak utasokat ICE vagy Velaro néven. Ebben
az iparágban a vasútvállalatok nemcsak egymással, hanem
a légi közlekedéssel is folyamatos versenyben vannak, hogy
az utasokat magukhoz vonzzák. A vevői igények kielégítése mellett a hatósági elvárások is nőttek: ütközésbiztosabb,
a nemzetközi – tehát a honi hálózatától eltérő körülmények
között is helytállni képes – forgalom elvárásait ﬁgyelembe
vevő szerelvényekre van szükség. A Velaro Novo koncepció
ötéves fejlesztőmunka eredménye, amelyet a gyártó Siemens
az idei InnoTranson is bemutatott. Az új szerelvények tervezésénél négy alapelvet tartottak szem előtt a konstruktőrök.
Egyrészt okosnak kell lennie, hogy a szerelvényen tapasztalt
eltéréseket, meghibásodásokat még a karbantartóüzembe
érkezés előtt jelentse, de a szenzoraival tapasztalt pályaállapotokról is tájékoztathatja a pályavasutat. Másrészt az
adatokat felhasználva előre jelezheti saját részegységeinek
meghibásodását, csereérettségét. Harmadrészt a járművel
kapcsolatos költségek leszorítása is fontos volt, ez az előzetes számok szerint egy elődjárművel összehasonlítva egyharmad is lehet. A negyedik szempont: az utazási élmény megtervezésekor ne kösse meg semmi a vasútvállalatok kezét.
A szerkezeti anyagok megváltoztatásával kisebb járműszekrény-szélesség mellett is a korábban megszokott szélességű
folyosót és üléseket lehet beépíteni. A Velaro Novo végsebessége magasabb lesz, mint elődeié: 380 km/h.
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A nagysebességű vasutak mellett a városi közlekedés kap hangsúlyos szerepet a 21. században, ugyanis az emberiség mind nagyobb hányada él városokban. A városon belüli mobilitás fontos
állomását érte el a Siemens az önvezető villamos bemutatásával.
A tesztjármű kiválasztása is hangsúlyozza, hogy a cég a villamos
ágazat fontos szereplője, hiszen a moduláris Combino prototípusát
szereltük fel az autonóm működéshez szükséges berendezésekkel.
Az érzékelést lidar, radar és kamerák, a feldolgozást pedig komplex algoritmusok szolgálják. A mesterséges intelligencia nemcsak
a gyalogosok és a forgalom többi résztvevőjének mozgását, hanem
a villamos közlekedését szabályozó holdfényjelzőket is ﬁgyeli és
értelmezi. A projekt nem előzmények nélküli: a bajorországi Ulm városába szállított Avenio villamosok az utasforgalomban közlekedve
ütközésﬁgyelő asszisztenssel rendelkeznek. Potsdamban az önvezető villamos nem szállít utasokat, hanem „technology demonstrator”-ként a rendszerek kiforrottságát, a funkciókat teszteli, az
esetleges kérdésekre irányítja rá a ﬁgyelmet. A projektben a potsdami városi közlekedést ellátó ViP a Siemens partnere. A projekt
kiváló példa a Siemens Mobility élenjáró szerepére a közlekedés
digitalizációja terén. A fejlesztésben a Siemens Mobility Kft. R&D
területének munkatársai is részt vettek.

Az önvezető kísérleti jármű olyan összetett lidar-, radar- és
kamerás érzékelőrendszerrel rendelkezik, amely „digitális
szemként” rögzíti a villamost és annak környezetét.

A vasúti járműgyártás teherszállító szegmensében is jelen van
a Siemens, amely a Smartron villamosmozdonyát állította ki Berlinben. A Smartron a 2010-ben bemutatott Vectron család tagja, és
a német belföldi fuvarpiacot célozza, ahol a piacvezető DB Cargo
mellett sok kisebb magánvasút is üzemel, amelyeknek a beszerzési
folyamatait egyszerűsítheti, ha nem nekik kell konﬁgurálniuk, engedélyeztetniük a különböző funkciókat. Éppen ezért egy áramrendszerrel, német vonatbefolyásolóval (mind a pontszerű PZB-vel,
mind a folyamatos LZB-vel), 140 km/h végsebességre optimalizált
hajtással készülnek. A standardizálás a gyártó életét is megkönnyíti,
amit a mozdony áraiban is érvényre juttat majd.

A Smartron az adott szállítási funkcióhoz igazított,
és a standardizálás által nyújtott előnyöket érvényesíti.

A Siemens Mobility a Shift2Rail tagjaként, a Bombardier és a
CAF járműgyártó vállalatokkal közösen mutatta be a CONNECTA

projekt keretein belül létrejött ún. „Connected Trams” demonstrátort, mely az információs és kommunikációs technológia újszerű
alkalmazásának előmozdítója lehet a jövő kötöttpályás közlekedésében. A vezeték nélküli rendszerre alapuló technológia tesztelését
élőben közvetítették az InnoTrans 2018 kiállításon. Az érdeklődők
betekintést nyerhettek a közlekedés digitalizációjának egy úttörő
fejlesztésébe: A bemutató során két spanyolországi villamos koordinált mozgását ﬁgyelhették meg az érdeklődők oly módon, hogy
a két jármű bármilyen ﬁzikai kapcsolat nélkül, változatlanul 6 m-es
maximális távolságban, egymással összehangoltan közlekedett, és
a helyzetüket, sebességüket és egyéb adataikat valós időben követhették a Siemens Mobility által fejlesztett felhőalapú applikáció
segítségével Berlinből. A fejlesztésen több magyar kollégánk is dolgozott. A „Connected Trams” technológiai megoldásaiban rejlő potenciált, magas szakmai hozzáadott értéket bizonyítja, hogy a projekt
elnyerte az idei évben először átadott Kutatási és Innovációs Díjat.
A MÁV-Start standján szerepelt az IC+ kocsi, amelynek az első
sorozatgyártott példányát tekinthették meg a látogatók a kiállításon. A jármű igen lényeges részei a 200 km/h-s sebességre képes SF
400 forgóvázak, amelyeket a Siemens szállít a szolnoki üzemnek.
Az emberi hiba csökkentését szolgálják a biztosítóberendezések is, amelyek evolúciója tovább folytatódik. A korábbi berendezéseknél az volt a döntő, hogy az emberi erőt vagy a villamos jelet
mekkora távolságra lehetett eljuttatni. Az autó- és a repülőgépiparban alkalmazott buszrendszerek esetén ma már elkülönül az
áramellátás és az információtovábbítás. Ezt az elvet alkalmazza
a Siemens által fejlesztett Sinet rendszer is, amely gerinchálózatra
fűzött helyi gyűrűkből áll. Egy gyűrű jellemzően több vonali elemből (sorompó vagy térközjelző) vagy egy-egy váltókörzetből áll.
A gerinchálózat optikai kábelen is megvalósítható, sőt az alkalmazott protokollok az egyes szálak több szolgáltatás általi közös használatát is lehetővé teszik a vonatkozó szabványok betartásával.
A gyűrűre felfűzött elemek áramellátását a közüzemi hálózat vagy
a Sigrid rendszer biztosíthatja.
Az első Sinet rendszert a Siemens 2012-ben Svájcban helyezte
üzembe, és ezeket az elveket alkalmazó berendezéssel nyert a
norvégiai tenderen is 2018 márciusában. Az északi ország 2030-ig
a közforgalmú vasúti infrastruktúrájának teljes biztosítóberendezését lecseréli. A projekt végére az egész hálózaton ETCS L2 vonatbefolyásolás és egy biztosítóberendezési logika fog működni. 
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Tartós, környezetbarát,
esztétikus zajárnyékoló fal
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A kor kívánalmainak megfelelő közlekedésfejlesztések, beruházások megkövetelik
a magas színvonalú, minőségi műszaki termékek, berendezések, technológiák alkalmazását. E követelmények ﬁgyelembevételével kezdte el a Leier Hungária Kft.
azoknak a termékeinek a fejlesztését, gyártását, amelyekkel kiemelkedő szerepet
vállal a korszerű közúti, vasúti rendszerek megvalósításában.

A

Leier Durisolból készült zajárnyékoló falai a csúcstechnológiát képviselik, hiszen alapanyaguk nemcsak tartós és könnyen karbantartható, hanem
környezetbarát megoldást is jelent, ezenfelül esztétikus, változatos falazat felépítését teszi lehetővé.
A Durisol ásványosított faforgácsból és betonból, speciális
préseléses technológiával készül. A faforgács ipari hulladék,
így már a gyártási folyamatban érvényesül a környezetvédelem elve. Az összepréselt faforgács 13 centiméteres fix betonmagot ölel körbe, ez teszi stabillá és ellenállóvá a Durisolból
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épült falazatot. Tartósságát mi sem bizonyítja jobban, mint
az Ausztriában több mint 40 évvel ezelőtt felállított falak mai
napig kifogástalan állapota. Kiváló szerkezeti tulajdonságainak köszönhetően a Durisol zajárnyékoló falrendszer 30 decibel léghanggátlást és 15 decibel hangelnyelést biztosít.
„A hang a levegő részecskéin továbbjutó rezgések miatt
terjed – magyarázza Major Tamás, a Leier üzletágvezetője.
– Ezek a rezgések eljutnak egészen a testünkig és persze a
fülünkig. Ezeknek a rezgéseknek a továbbterjedését akadályozzuk meg a Durisol magas minőségű zajárnyékoló falai-
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Javasolt felhasználási területek
családi házas övezetek, lakónegyedek, lakóparkok • közintézmények (bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények,
önkormányzati épületek) • irodaházak • közterek, parkok,
játszóterek • szórakozóhelyek • autópályák, egyéb közutak,
vasúti pályák, pályaudvarok, repülőterek • ipari parkok

val. A falak egyszerre kétféle funkciót is ellátnak: egyfelől
az áthaladó zaj elleni fizikai gátként jelennek meg, másrészt
tompítják is a visszaverődő zajokat.”
A Durisol ellenáll az időjárás viszontagságainak; nem károsítja a téli fagy vagy az utak csúszásmentesítése. Szilárd szerkezete vandálbiztos, tűzálló, és még a graffitik is egyszerűen
eltávolíthatók az anyagában színezett elemekről. A Durisol
falrendszer az egyedüli, amely az osztrák közúti és kötöttpályás közlekedést kutató társaság engedélyével a 250 km/h-t
elérő sebességű vonatközlekedést lebonyolító vasúti pályák
mellett is alkalmazható! A minősítés nem csupán azt jelzi,
hogy a falrendszert nagysebességű vasúti szakaszokon is lehet alkalmazni, hanem bizonyítja a termék rendkívüli statikai ellenállóságát, időtállóságát is.

Gyyőr – Szöve
v tség
é utc
tca
Ma már esztétikai követelményeknek is meg kell felelniük
a zajárnyékoló falaknak. Előírás, hogy az érintett önkormányzatot, mint elsőfokú építési hatóságot, be kell vonni a falak
engedélyeztetési folyamatába, építészeti szempontból jóvá
kell hagyniuk azt. A Durisol zajárnyékoló falrendszer színvilágának helyes megválasztásával, a megfelelő grafikai elemek megjelenítésével változatos felületek, minták alakíthatók
ki, amelyek remekül illeszkednek bármilyen környezetbe. 

Durisol zajárnyékoló fal – termékelőnyök
hő- és hangszigetelő képessége kiváló • jó légáteresztő • nem penészesedik • nehezen éghető • környezetbarát alapanyagokból
készül • az előregyártott technológiának köszönhetően egyszerű, gyors a beépítése • ellenáll az időjárás és a környezet egyéb káros
hatásainak • vegyileg semleges, nem korrodálódik • vandálbiztos, 13 cm vastag vasalt magbeton • kis térfogatsúly • változatos
felület-, mintázat- és színvariációk

Győőrr – Tavvir
Gy
Győr
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ózsa
óz
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Szerző: B. Á . • Fotók, ábrák: bkk.h
hu

Folytassa, Budapest!
Idén nyáron megújultak a főváros legjelentősebb villamosvonalai, és ezzel párhuzamosan az ütemezésnek megfelelően zajlik az M3-as északi szakaszának rekonstrukciója is. Májusban fejeződött be a Budafok kocsiszín felújítása, és hamarosan elkezdődhet az új Duna-híd építése Csepel és Újbuda között. A legfontosabb fővárosi
közlekedési fejlesztéseket gyűjtöttük össze a BKK információi alapján.

A

nagykörúti villamosvonal Európa egyik legnagyobb forgalmú városi vasúti vonala, amelyet számos pontján extrém
nagy keresztirányú gépjárműforgalom is terhel. A hét minden napján napi huszonnégy órában közlekedő, sűrű követési idejű Combino villamosok naponta több százezer utast szállítanak,
ami igen nagy terhelést jelent a vasúti pályára – indokolta a felújítás
szükségességét a BKK. Emiatt a villamos vágányhálózata az átlagosnál
nagyobb igénybevételnek van kitéve, a sínek jobban és gyorsabban kopnak, a csatlakozó burkolatok hamarabb elhasználódnak. Különösen igaz
ez a pályageometria miatti íveknél, a közúti útkereszteződésekben, a helyenként beépített vágánykapcsolatoknál, valamint a megállók fékezési
és gyorsítási szakaszainál.

Tovább bővül az egyre modernebb
villamoshálózat
A 4-es és a 6-os villamos vonalán az elhasználódott pályaszakaszok átépítése ütemezetten zajlik. Idén a nyári tanítási szünetben a Nagykörút
Oktogon és József utca közötti szakaszán építették át a pályát. Ezen
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A felújítás előtti pályaszakasz a Wesselényi utcai megállónál
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a szakaszon utoljára az 1990-es évek közepén végeztek felújítást, azóta csak a közlekedésbiztonság fenntartásához elengedhetetlen, kisebb, lokális javításokra került sor.
A június közepén kezdődött és szeptemberre befejezett felújítás keretében – a BKV
Zrt. beruházásában – az Oktogon és a József utca között a korábbinál korszerűbb
felépítményű villamospálya épült, és ennek
köszönhetően a későbbiekben szükségessé
váló karbantartási munkákat a mostaninál gyorsabban, egyszerűbben lehet majd
elvégezni, ugyanis a vonal az előzőnél korszerűbb, sínkörülöntéses pályaszerkezetet
kapott. Ez azt jelenti, hogy nincs ﬁx, merev
kapcsolat a sínek és a betonalap között,
ezért a pálya zaj és rezgés szempontjából is
jobb a korábbinál. A mostani felújítás során több mint 3200 méteren építették át
a pályát, emellett több kisebb, a fenntartáshoz kapcsolódó beavatkozásra is sor került más pályaszakaszokon: a Mester utca
környékén és a Margit körúton a kritikus
pályaszakaszok javítását végezték el nagypaneles technológiával.
A főváros második legforgalmasabb villamosvonala is megújult. A nyáron lezajlott vonalfelújítás során a Népliget és a
Mester utca között újjáépítették a villamosvágányt, megerősítették a kapcsolódó

földműveket és a sínágyazatot, felújították
a vágányt keresztező útátjárókat. A Hős
utcánál is felújították a villamospályát, valamint a közúti átjárókat. Az 1-es villamosvonal 2013–14-ben elvégzett felújításakor
a Könyves Kálmán körúti szakaszon a meg-

állóhelyek korszerűsítése valósult meg; e rekonstrukciós munkálatok kapcsán derült
fény egyes korábban nem látható műszaki
körülményekre, amelyek a felújítási munkákat indokolták. Ezzel párhuzamosan tovább zajlik az 1-es villamos vonalának meg-
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sok. A végállomási épületet a megváltozott
jogszabályi környezetnek megfelelően át
kellett terveztetni, engedélyezése és építése
hamarosan megkezdődik. A projekt kivitelezésének befejezése 2019 tavaszán várható.

Megújult a budafoki
kocsiszín
Az új vágányok a kelenföldi vasútállomásnál

Vasúti felépítmény építése az 1-es villamosvonal meghosszabbított szakaszán

hosszabbítása: a Fehérvári út–Etele tér csomópontban az Etele tér felé eső oldalon októberben kötötték össze a vágányokat, jelenleg is tart a vasúti felépítmény építése, és
elkezdődik a végállomási peronok építése.

Eközben ütemezetten folyik a peronok építésének előkészítése és a végállomási biztosítóberendezés eszközeinek bekészítése is.
A közműszolgáltatók hozzájárulásával párhuzamosan folytatódnak a közműkiváltá-

A járműcsarnokok szerkezetépítése
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Májusban fejeződött be a Budafok kocsiszín
felújítása. A 2016 nyarán kezdődött átépítés során teljesen új vágányhálózat, új járműcsarnokok és irodaház épült. A villamosok már a Fehérvári útról annak két pontján
is ki- és beállhatnak a telepre, és irányváltás
nélkül haladhatnak végig rajta. A járművek
javítására és a napi vizsgálatok elvégzésére
két modern, korszerűen felszerelt csarnok
épült, ezek között kaptak helyet a műhelyek és a raktárak. A felsővezeték nélküli javítócsarnokokban már két vágányon lehet
megemelni a járműveket, egy további vágányon pedig a villamos valamennyi részén el
lehet végezni a szükséges alkatrészcseréket,
javításokat. A lehető legkorszerűbb, oldalés homlokfali mosást is lehetővé tevő mosóberendezést építettek, amely a keletkező
szennyvizet szinte teljes egészében újrahasznosítja. Új fényezőkonténer létesült,
amelyben a BKV munkatársai elvégezhetik
a sérült alkatrészek felületkezelését.
Megújultak a kocsiszín vasúti infrastruktúrájának elemei is; a telephelyi és a fővonalhoz csatlakozó vágányhálózaton 33 új
kitérő épült, megújult a járművekhez szükséges vontatási energia eljutását biztosító
felsővezeték- és kábelhálózat is. A kocsiszínben új, energiatakarékos világítási rendszert
építettek ki. Emellett két jelzőberendezés
is helyet kapott, egyik a kocsiszíni deltavágánynál, a másik pedig a Savoya Park elágazásnál, ezzel is növelve a biztonságos
A megújult budafoki kocsiszín épülete
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utolsósorban a költségek optimalizálására
helyezte a hangsúlyt. Az új híd egyfajta körúti
kapcsolatot épít majd ki az M1–M7-es autópálya bevezető szakasza, valamint az M5-ös
bevezetője között.

Ütemterv szerint halad
az M3-as felújítása

A járművek javítására szolgáló szerelőműhely

Új híd a Dunán

A javítóműhely szerelőaknája

közlekedés feltételeit. Ezek az elektronikus
berendezések a kor magas műszaki színvonalát képviselik. A Budafok áramátalakító
esetében részleges felújításra került sor,
új távvezérlő berendezést, új segédüzemi
berendezéseket, új vontatási kábeleket kapott, és kábelfogadók épültek.

Tavasszal hirdettek eredményt az új, Csepelt
és Újbudát összekötő Duna-híd megtervezésére kiírt nemzetközi pályázaton. Az új
átkelőnek köszönhetően – melynek idén áprilisban lezárult nemzetközi tervpályázatán
az UNStudio és a Buro Happold Engineering
tervezőiroda közösen kapta az első díjat –
30-55 ezer gépkocsival csökkenhet majd naponta a belvárosi hidak, 10 ezerrel a Határ út
és 8-10 ezerrel az Üllői út forgalma. A kétszer
három forgalmi sávos, villamosközlekedésre
is alkalmas kétpilonos, ferdekábeles híd terve
statikailag átgondolt, esztétikailag kedvező
kialakítású, elegáns, karcsú, harmonikus és
városképileg is kedvező. Az új Duna-híd a városkép meghatározó eleme lesz, a gyakorlati
hasznán túl művészi értékével is jelképezni
fogja a 21. századi Budapestet. A bírálóbizottság az értékelésnél a hasznosságra, az
esztétikára, az innovációra, a szerkezeti hatékonyságra, a karbantarthatóságra és nem

A Csepelt és Újbudát összekötő híd látványterve

Az M3-as metróvonal infrastruktúra-felújítása a feszített ütemterv szerint halad, az
északi szakasz várhatóan 2019 első negyedévének végére készül el. A vonal rekonstrukciója már a koncepciótervezés fázisában
is nagy kihívást jelentett. A vonal a főváros egyik közlekedési főgerince, amelyhez
számos további közlekedéshálózati elem
kapcsolódik. Ez a leghosszabb hazai kötöttpályás föld alatti vasút, ráadásul naponta
több mint félmillió utas veszi igénybe. A lehetőségeket mérlegelve három szakaszra
és négy építési ütemre bontották a felújítást. Az északi szakasz az Újpest-Központ
és a Lehel tér közötti, a középső a Lehel tér
és a Nagyvárad tér közötti, a déli pedig a
Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti
vonalszakasz. Az első három ütemben ez
a három vonalrész újul meg, végül a negyedik ütemben a két „fordítóállomás”, a Lehel
tér és a Nagyvárad tér. A tervezés komoly
próbatétele, hogy egy meglévő szerkezetet
kellett felújítani: a metrófelújításkor olyan
eszközöket, gépeket, szerkezeti megoldásokat alkalmaznak, amelyek a metró régen
épült struktúrájába csak hosszas mérnöki
és kivitelezési munka után illeszthetők be.
A felújítás – hosszan tartó előkészület
után – 2017 novemberében kezdődött el
az északi szakaszon. A munkák megszervezése, a logisztikai feladatok ellátása szintén
kihívás elé állította a szakembereket. A metróvonal egyetlen állandó felszíni kapcsolata
Az új mozgólépcső-berendezés
beépítése Újpest-Központnál
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A Kőér utcai járműtelepről látják el a 3-as metró felújításának logisztikai feladatait

a BKV Zrt. Kőér utcai járműtelepe, amely a
mintegy 17 kilométer hosszú vonal déli végén van, tehát minden gép, eszköz, anyag beés kiszállítása ide és innen történik, emiatt
megoldást kellett találni a gördülékenyebb
szállítmányozásra is. A logisztikai nehézségek
mérséklésére egy új, ideiglenes „leadónyílást”
alakítottak ki a Temesvár utcában, ahol a
metróvonal födémének megbontásával gyakorlatilag közvetlenül a pályaszakaszra jut
le a szállítmány, ezért azt könnyebb és gyorsabb a célállomásra juttatni.
A felújítással foglalkozó különböző területek munkatársai közötti fokozott és
mindenre kiterjedő egyeztetéseknek óriási
a jelentőségük, hiszen a szakemberek csak
így tudják egymás között koordinálni a
feladatok végrehajtását, azok sorrendjét.
Mivel a metró felújítása semmiképpen sem
nevezhető hétköznapi, rutinmunkának, a
kooperációra megkülönböztetett ﬁgyelmet
kell fordítani. Itt mindenki fontos láncszem
– ha valahol hiba csúszik be vagy késlekedés merül fel, az a többi ágazatra is kihat.
Említést érdemel a metróvonal megújuló
elektromos, kommunikációs és biztonsági
rendszere, valamint azok kiépítése is. Mivel
Szerelési munkák az áramátalakítóban Újpest-Központ végállomáson
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Felvonó építése a Gyöngyösi utcánál

a vonal három szakaszban újul meg, így bizonyos részeken még a régi, máshol a felújítás alatti, megint máshol a már megújult
rendszer működik. Ezeknek a folyamatoknak az összehangolása, a különböző struktúrák egyidejű üzemeltetése nem nevezhető szokványosnak, ugyanakkor az utazóközönség ebből semmit sem érzékel. A felújítás egyik fő feladata a vasút- és az utasbiztonság további növelése. A kor elvárásainak, előírásainak megfelelően új elemekkel
egészül ki a tűzvédelmi rendszer, illetve
minden állomásra vízköddel oltó berendezéseket is beépítenek. A további fejlesztések
keretében új segélykérő berendezések, továbbá IP-kamerák és monitorok segítik majd
a munkatársakat abban, hogy adott esetben gyorsabban és hatékonyabban lehessen
beavatkozni.

Feltétlenül meg kell említeni az európai
uniós irányelveknek megfelelő különféle
akadálymentesítési módokat. Az egyik legeklatánsabb példa a projekt későbbi szakaszában megépítendő ferdepályás felvonók,
amelyek közösségi közlekedési viszonylatban még sehol nem üzemelnek az országban. A beépítés tervezésére az érdekvédelmi szervezetekkel folytatott hosszú
és eredményes megbeszélések után kerülhetett sor, és ezt az eljárást üzenetében az
Európai Unió illetékes szerve is üdvözölte.
Az M3-as metróvonal felújításával kapcsolatos, folyamatban lévő feladatok több
nagy összefoglaló csoportra oszthatók,
melyek az alábbiak szerint különülnek el
egymástól (ábécérendben):
y állomási távközlés kiépítése;
y biztosítóberendezés, belsőtéri átalakítások;
y elektromos szerelések;
y felvonószerkezet építése, felvonók beépítése, üvegszerkezetek;
y gépészet (alapszerelés, átemelőszivatytyúk, gépészeti nagyberendezések, gépek, berendezések, szerelvényezés, beszabályozások, üzembe helyezések);
y lakatosmunkák, nyílászárók, burkolatok,
felületképzések, álmennyezetek, utastájékoztatók, utastéri tárgyak, berendezési tárgyak;
y mozgólépcső- és felvonótelepítés, védelembe helyezés;
y trafók építése és AEL (áramellátási) berendezések telepítése;
y vízköddel oltó kiépítése, hatósági átvétele és tűzgátló lezárások.
A fenti feladatok elvégzése után kezdődhet majd meg a próbaüzem, amely a
maximális biztonság, balesetvédelem, hatékony működés miatt valójában többlépcsős folyamat lesz. Először az üzempróba
keretében az egyes eszközöket, munkafázisokat tesztelik egyenként. Ezt követően
a próbaüzem alatt a rendszereket, egységeket, például egy egész állomás rendszerét
vizsgálják, végezetül pedig – az integrált
üzempróba idején – a teljes felújított vonalat, amelybe beletartozik az állomásokon
kívül az alagút vonala, minden háttérhelyiség, továbbá a felszínnel összeköttetésben álló eszközök, például a felvonók is.
Mindebből kitűnik, hogy meglehetősen
komplex folyamatról van szó. Miután minden tesztüzem és hatósági engedélyezés
befejeződött, átadhatják a forgalomnak a
megújult északi szakaszt.
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Megújulhat a Kisföldalatti
Idén célegyenesbe ért a Kisföldalatti felújításának,
bővítésének és meghosszabbításának az előkészülete, miután a BKK kiírta a közbeszerzést a vonal
felújításának és bővítésének engedélyeztetésére és
kiviteli terveinek elkészítésére, illetve megkötötte
a nyertes tervezővel a munkára vonatkozó keretmegállapodást. Az 1896-ban megnyitott Kisföldalatti története során még nem volt akkora volumenű felújítás, mint ami a tervekben szerepel.
Egyebek között új, korszerű járművekre cserélnék
a jelenlegieket, emellett meghosszabbítanák a vonalat mindkét irányban, ezzel párhuzamosan fejlesztenék az átszállási lehetőségeket és nem utolsósorban akadálymentesítenék is a vonalat.
A napjainkban közlekedő szerelvények 40 évesek, tervezett élettartamuk lejárt, elavultak, gazdaságosan nem újíthatók fel. Az új, egyterű és modern külsejű járművek a mostaniaknál 4 méterrel
hosszabbak lesznek, és belső terük is nagyobb lesz,
a szerelvények befogadóképessége a mai 161 főről
200-ra nő. A vonal zuglói meghosszabbítása esetében a BKK több változatot is megvizsgáltatott, ezek
közül a legjobbnak az M3-as autópálya bevezető
szakasza menti meghosszabbítás bizonyult. A meghosszabbított vonal az M3-as autópálya szervizútja
mentén halad majd első ütemben a Kassai térig,
a második ütemben a felszínen folytatódik. Ennek
köszönhetően az M1-es metró eléri a külső körvasutat és a váci, veresegyházi, esztergomi vasútvonalakat, az új végállomás környezetében pedig igen
nagy befogadóképességű P+R parkoló és helyközi
buszvégállomás is kialakítható. Az új végállomásról
egy esetleges rákosrendezői városfejlesztés északi
része gyalogosan is megközelíthetővé válik, ezáltal egy újabb barnaövezet kap közvetlen belvárosi
gyorsvasúti elérést.
Az M1-es metró másik végállomása jelenleg
ugyan a Vörösmarty téren található, ám az alagút
egészen a Vigadó tér sarkáig nyúlik. Ezért a vonal
akár kis anyagi ráfordítással is meghosszabbítható
a Vigadó térig. Ez jóval kényelmesebb és gyorsabb
átszállást tenne lehetővé a 2-es villamosra. Az elmúlt időszakban bekövetkezett kisiklásokat okozó
váltók nagyobbra cseréléséhez is több helyre, tehát
hosszabb alagútra lenne szükség. A többi között új
állomás épül a Hungária körút–Kacsóh Pongrác úti
csomópontnál, ez lehetővé teszi, hogy az 1-es villamosra egyszerűbb legyen az átszállás, valamint
egy új elérési lehetőséget jelent a Városliget keleti
kapujára.
A tervek szerint a BKK liftek kialakításával teszi
akadálymentessé a vonalat. A felszínen megjelenő
liftházak kis méretűek lesznek, anyaguk üveg, ezért
jól illeszkednek majd az Andrássy út elegáns környezetébe. 

Tervezett új állomás lejárata a Vigadónál

II. Magyar Közlekedési Konferencia

A Kassai téri felüljáró látványterve

2018. november

innotéka
inn

37

FŐMTERV Zrt. • fomterv.hu

Szerző: Dr. Berki Zsolt

Víziók a tervezőasztalon

Forrás: Mobilitätsvision: Joachim Kossow,
„New mobility” Stadtwerke Osnabrück AG

A jövő közlekedését, számos új technológiai vívmány mellett, új szolgáltatási koncepciók,
megváltozó mobilitási igények és utazási élményvárás jellemzi. A közlekedés tervezésénél
ma nemcsak arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mi a jó közlekedésfejlesztési megoldás
a jelenben vagy egy trendszerűen fejlődő jövőben, hanem arra is, hogy a számottevően
megváltozó piaci igények és kínálati lehetőségek milyen új szempontokat indukálnak.

A

mai közlekedési kínálati trendekben a járműfejlesztések
(autonóm járművek, elektromos meghajtás, digitalizációalapú kapcsolt rendszerek – V2V) és a mobilitási
szolgáltatások (például a közösségi járműmegosztó
rendszerek, Uber, MaaS) látványos előtörése ﬁgyelhető meg, melyekre a városok jellemzően spontán módon reagálnak; a mobilitás bővülése, színesebbé válása, illetve a tiltás vagy éppenséggel a
szabályozatlanság visszásságai komoly társadalmi vitákhoz és költségekhez vezetnek. Miközben a sajtó hangos a járműipari bejelentésektől, az infrastruktúra fejlődése hasonlóan intenzív, de sokkal
kevésbé látványos és ismert.
Magyarországon a tervezési folyamatokat napjainkban a műszaki előírások rendszere erősen meghatározza, de az új technológiák
és elvárások miatt az eddigi keretekből számos esetben ki kell lépni.
A jelenlegi kitörési pontok közül több olyan érdekes kérdés van, ami
a mindennapi tervezésünket a jövőbeni víziókhoz kapcsolja.
A nagyvárosok közlekedéspolitikájának egyik komoly kihívása,
hogy miként tudják integrálni a megosztáson alapuló közlekedési
szolgáltatásokat. Az egyéni gépjármű-tulajdonlást felváltó járműmegosztó rendszerek elterjedése számos kérdést vet fel: Milyen
hatásokat vált ki a szolgáltatások elterjedése a város különböző
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adottságú területein? Miként menedzselhető a változás, és milyen eredmények várhatók az egyes fejlődési fokozatoktól? A jövőbeni technológiák és koncepciók biztosítják a közlekedési módok közötti akadálymentes átmenetet, s így a közlekedők egyéni
elvárásaihoz jobban alkalmazkodó eszközválasztást. A városi
életben megjelenő új közlekedési kínálati elemek visszahatnak
a szükséges közlekedési és járműtárolási (parkolási, rakodási) kapacitásokra. A különböző nemzetközi példák (Lisszabon, Helsinki, Dublin, Auckland) forgatókönyv-vizsgálatai rámutattak arra,
hogy általánosságban milyen pozitív hatások várhatók (elsősorban a mobilitási minták megváltozása, a csökkenő torlódások és
környezeti terhelés, illetve a területhasználat megváltozása a parkolási igény csökkentésével), de egyúttal a városok felelősségére
is a fejlődési folyamatok kézben tartását illetően.
A Főmterv a BKK Egységes Forgalmi Modell továbbfejlesztésével, a menetrendi mélységű modellezés felhasználásával keresi
a választ az új technológia által kiváltott budapesti hatásokra.
A legmarkánsabb változás a járműhöz való hozzáférésben és a
módválasztási szokásokban várható. A térben és időben szórt
igények egyik leggazdaságosabb kiszolgálója lehet az autonóm
jármű, így mentesítve a közforgalmú közlekedést a magas ren-
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delkezésre állási alapköltségtől. A belső területeken a jelenlegi car-sharing típusú használat felerősödése várható, a saját személygépkocsi-tulajdonlás erős
csökkenése mellett. A hatások mértéke különböző elterjedési forgatókönyvek
alapján értelmezhető.
Az autonóm járművek térhódításának egyik további következménye
– az egyéb közlekedéspolitikai vonatkozások mellett –, hogy lehetővé teszi
a dinamikus szegélyhasználatban való gondolkodást. A jelenleg járműtárolásra használt útfelület napszaktól függően lehet közlekedési tér, rakodófelület
vagy vendéglátóhely kiülője. Egy ilyen elrendezés például a Nagykörút esetében lehetővé tenné az igények nagyfokú ingadozásának kezelését.
Az új technológiák teszteléséhez szükséges a megfelelő mesterséges vagy
előkészített, de valós állapotot közvetítő környezet kialakítása. Az izolált
tesztterületek tervezése (például Zalaegerszegi tesztpálya – lásd Innotéka
Közlekedésfejlesztési különszám, 2017. október) kapcsán felmerülő speciális
kihívásként megjelent a virtuális környezettel való kombináció kérdése is.
A tesztkörnyezet mellett a pályaüzemeltetés része a tesztelési forgatókönyvek
deﬁniálása, a tesztek tervszerű végrehajtásának logikai támogatása szolgáltatási csomagok kidolgozásával. A Főmterv célkitűzései az autonóm járművek
helyzetfelismerésének javítása, a kvázi valós szituációk deﬁniálása és az átlátható döntési folyamatok modellezése, melyhez a klasszikus forgalomtechnikai
hagyományokat és tudást ötvözzük az autonóm járművekre szabott speciális
jogi és tapasztalati tudásunkkal.

Némileg más kihívást jelent, amikor egy valós környezetet készítenek fel speciális tesztekre, amikor olyan
forgalomtechnikai megoldások kiválasztása érdekes,
melyekkel a valós környezet alakítható át tesztcélokra.
A Főmterv a gépjármű-automatizálással összefüggő
szempontokért felelős tervezőként részt vett az M7-es
Balatonkeresztúr-oh. és az M70-es Letenye-oh. szakaszokon a nagysebességű tesztkörnyezet kialakításában; felelősségi körünk a vonatkozó szabályozás összegyűjtése és értékelő elemzése volt.
Az automatizáltság magasabb fokait segítő V2×
(Vehicle-to-everything, V2V, V2I) kommunikációs rendszerek kidolgozása folyamatban van. A V2× gyűjtőfogalom, ma létező szabványa az IEEE 802.11p, amely a wiﬁ
rendszereket szabályozó szabvány kifejezetten járművek kommunikációjához kialakított kiegészítése. Jelenleg fejlesztés alatt áll a celluláris-V2×, amely az ötödik
generációs mobiltávközlési hálózat protokollján alapul,
várható szélesebb körű elterjedése 2020–2022 közé
esik. Ez alapján a tervezett autópálya-szakaszok mentén javasolt kialakítani a wiﬁ alapú V2× rendszert támogatni képes háttér-infrastruktúrát, emellett javasoljuk
a tesztelést támogató szervezetek és a hazai mobilszolgáltatók közötti megállapodást a tesztszakaszokon 5G
mobilkommunikációs lefedettség kialakítására.
Az említett két terület tapasztalatai irányították
az új gondolatok kimunkálását a „Budapesti déli városkapu fejlesztési pályázat – közlekedésfejlesztési tanulmány” kidolgozása során, melyben a tervezett Diákváros kapcsán feladat volt az innovatív közlekedési
javaslatok tárházának felvillantása, a MaaS logika alkalmazásából fakadó előnyök bemutatása és az autómentes városrész gyakorlati megvalósítását célzó feltételrendszer kialakítása. Filozóﬁánk szerint az egyéni
gépjármű-közlekedés korlátozásának együtt kell járnia
a terület megközelíthetőségének alternatív megoldásokkal való biztosításával. A gyalogos, kerékpáros elérhetőség javítása mellett javasolt a kis méretű, lehetőleg
elektromos hajtású járművekkel biztosított, igényvezérelt szolgáltatás bevezetése (a ljubljanai Kavalir mintájára), mely a nehezen mozgó vagy mozgásukban korlátozott emberek, illetve kedvezőtlenebb időjárás esetén minden közlekedő számára elérhetővé teszi a lakóhelyüket vagy célpontjukat. A munka keretében az infrastruktúra-használat applikációalapú hasznosítására
tett a Főmterv javaslatot. A diákváros belső, autómentes zónájában az önvezető buszok és a kerékpárosok
közösen használhatnának egy közlekedési felületet,
mely dinamikusan működik a keresleti igények változásának függvényében.
A cikk Bede Áron, Cselle Ferenc, Ercsényi Balázs
és Nada Salman munkáinak felhasználásával készült. 
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Szerző: Kovács András építésvezető, okl. építőmérnök

Vágányépítés az M3-as
metróvonalon
Cégünket, a Normálnyomtáv Kft.-t 1991-ben alapítottuk, és azóta
számos vasúti nagyberuházásban vettünk részt. Társaságunk proﬁljában a hagyományos vasúti felépítmények építése mellett megtalálhatók a különleges vasúti felépítmények, például: Edilon, RAFS, CDM
rendszerű vágányok építése; füves, paneles, szerelőaknás vágányok,
valamint darupályák építése, fenntartása.

A

z M3-as metróvonal – amely
több ütemben, folyamatosan valósult meg – építése
1970-ben kezdődött meg, és
1990 végén fejeződött be. A pálya elhasználódása napjainkra olyan mértékű lett, hogy a beavatkozás elkerülhetetlenné vált.
A Normálnyomtáv Kft. és a Vasútépítő
Zrt. alkotta konzorcium, a Swietelsky
Vasúttechnika Kft. alvállalkozójaként,
a vágányok felének átépítésére vállalko-
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zott, és ez közel 17 km alagúti vágányt és
135 m felszíni vágányt foglal magában.
A vágányfelújítás, amely több ütemben történik, a meglévő vágányok elbontásával kezdődik. A vágánybontás
első lépése a sínek legombolása és felvágása az előre meghatározott méretekre,
majd azok deponálása a két vágány között (1. kép). Ezután következik a meglévő leerősítések elbontása, az Icosit
kúpok elvésése és a beragasztott tőcsavarok kivágása.

A vágányépítés előtt készül el a vágányvíztelenítés és a beton szintbeni
hibáinak kijavítása, melyet – a hiba jellegétől függően – marással, illetve kiegyenlítéssel kell elvégezni.
A vágányépítés első lépése a 108 m
hosszú, 54E1 típusú sínszálak kiszállítása és kiosztása az adott helyszínre.
A síneket ezután ideiglenes fatámaszokra helyezzük el, amire a későbbi
szerelések elvégezhetősége miatt van
szükség.
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Ezt követi a Vossloh 336 sínleerősítések kiosztása, melyek a vonal nagy részén 2 csavaros kialakításúak, azonban
az 500 m-nél kisebb sugarú ívekben,
25‰-nél nagyobb hosszesés esetén és
a PV kapuk környezetében 4 csavaros
kialakítású sínleerősítéseket kell alkalmazni. A sínleerősítések névleges távolsága 75 cm, ám a szigetelt sínillesztéseknél és a PV kapuk környezetében
ez az érték változhat.

Ezek után következik a vágányok geodéziai beállítása, amelyhez a Swietelsky
Vasúttechnika Kft. által külön erre a
projektre gyártott portálszerkezeteket
használjuk, melyek kialakításuknak köszönhetően biztosítják az 1435 mm-es
nyomtávolságot és az 1:20-as síndőlést
is. A portálszerkezeteket 3 m-enként
Geo leerősítéssel rögzítjük a sínszálakra. A fekszint és a keresztszint beállítását 2-2 db függőleges, az irány be-

állítását pedig 1 db vízszintes állítócsavarral végezzük el. A vágány geodéziai beállítása után a bordás lemezeket
Skl 24 szorítókengyellel szereljük fel
a sínre (2. kép), ezután kerülhet sor a
dübelek furatainak elkészítésére.
A fúrást a bordás lemez furatain keresztül, Hilti porelszívós ütvefúró gépekkel végezzük el. A fúrásoknál a bordás
lemezek furataiba el kell helyezni egy excentrikus acélperselyt, melyre azért van
szükség, hogy a dübel a furatba a lehető
legjobban, központosan helyezkedjen el.
Az excentrikus acélpersely kialakítása
megegyezik a dübelen található excentrikus szigetelőgyűrűvel – melyre a későbbi szabályozhatóság miatt van szükség.
A furatokat úgy kell elkészíteni, hogy a
dübelek beragasztott hossza a betonban
legalább 120 mm legyen. A furatok elkészítése után a bordás lemezre felszereljük a rugalmas alátétlemezt és a szerelőlemezt, majd az összeszerelt dübeleket a
Hilti RE–500 V3 ragasztóval, egy speciálisan erre kifejlesztett kinyomópisztollyal
ragasztjuk be (3. kép).
A dübelek beragasztása után a szerelőlemez alja és a beton szintje közti hézag kitöltése következik. Ehhez a Hilti
CB- G EG anyag és kvarchomok megfelelő keverési arányával készülő alátömedékelő anyagot használjuk (4. kép).
A vágányépítés utolsó lépéseként, az
alátömedékelés megkeményedése után a
portálszerkezeteket el kell távolítani, a dübeleken található spirálrugókat 39 mmre be kell állítani, és az Skl 24 szorítórugót 180–200 Nm értékre kell meghúzni.
A felújítás három ütemben valósul
meg, most az első ütem munkálatai folynak, ami az északi szakaszt, azaz a Dózsa
György út és az Újpest-Városközpont közötti részt érinti, beleértve az újpesti kihúzóvágányokat is. A következő ütemben
a déli szakasz újul meg, amely a Kőbánya-Kispest végállomás és a Nagyvárad
tér közötti részt, valamint a járműtelepi
vágányokat érinti, végül a Nagyvárad tér
és a Lehel tér közötti rész épül át. 
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1144 Budapest, Füredi u. 74–76.
Tel.: +36 1 615-0881
info@melyepitolabor.hu
www.melyepitolabor.hu
facebook.com/melyepitolabor

Talajvizsgálati jelentés raktárcsarnok és irodaépület
humuszvastagság-meghatározásához
• Talajmechanikai fúrások végzése mintavétellel – 44 db,
egyenként 0,8 fm fúrás;
• Laboratóriumi szervesanyag-tartalom vizsgálatok végzése;
• Talajvizsgálati jelentés készítése magyar és német nyelven;
• Szervesanyag-tartalom, valamint humuszvastagság eloszlástérkép modellezése.
2018. április

Talajvizsgálati jelentés tervezési munkához
• Talajmechanikai fúrások végzése mintavétellel
– 8 db, összesen fúrás;
• Talajvizsgálati jelentés készítése magyar nyelven;
• Tervezési beszámoló készítése magyar nyelven.
2018. május

Talajvizsgálati jelentés ipari park területén
belül meglévő telephely átalakítására
• Talajmechanikai kutatógödrök végzése mintavétellel
– 1 db, egyenként 4,0 fm;
• Laboratóriumi talajazonosító és fázisos összetételvizsgálatok végzése;
• DPH-nehéz verőszondázás – 5 db, összesen 20,0 fm
feltárás;
• Talajvizsgálati jelentés készítése magyar nyelven.
2018. június–július

Előzetes talajvizsgálati jelentés utcák kőzműépítési
projektjének területére tervezett szikkasztásos
felszíni vízelvezetéshez
2018. augusztus
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Szerző: Stöckert Gábor

Az ókori vontatóhajóktól a Széchenyi
jégtörőig
A Desdemona kora egyik legnépszerűbb vízi járműve volt: tetővel épített evezős
fabárka, orrtőkéje a nagybőgő nyakára emlékeztető, csiga alakú díszben végződött
– erről kapta a bőgőshajó nevet. Hossza 17 méter lehetett, oldalán a Habsburgok
fekete-sárga csíkjaival, kapitánya pedig a legnagyobb magyar volt. Széchenyi István
néha átszállt a Desdemonát kísérő Julietta evezőscsónakba, és az is előfordult, hogy
a gróf családtagjai megmártóztak a folyó vizében. Ezt az életképet ismeretlen művész
tusrajzon örökítette meg, ami érdekes dokumentuma a magyar hajózástörténetnek.
A modern dunai hajózásnak ugyanis fontos mérföldköve volt a Desdemona útja:
Széchenyi 1830-ban Pestről a Fekete-tenger melletti Galacba (románul: Galați) csorgott le a Dunán, hogy tanulmányozza az útviszonyokat és felmérje a nehézségeket.

A gróf utazását megelőzte több évszázadnyi dunai hajózás, és
sok kezdetleges technikai megoldás is fennmaradt a 19. századig. Például az egyetlen fatörzsből kivájt bödönhajók vagy
az a gyakorlat, hogy a hajókat folyásirányban úsztatták, folyással szemben pedig – motor híján – a parton vontatták.
Miután Pannónia római provincia lett, Tiberius és Traianus
császár már az 1. században építtetett vontatóutakat (ekkor
még főleg teherszállításra használták a hajókat). A hajózási
technológiákat és módszereket a honfoglaló ősök is átvették, a 11. században pedig a Búvár Kundként ismertté vált
Zotmund már német hadihajókat fúrt meg Pozsonynál.
Az Árpád-házi királyok idején Magyarország is kivette
a részét a dunai kereskedelemből; egy 1148-as oklevélben
II. Géza révtartási jogot adott a budai káptalannak (ekkor
már pesti és kerepesi rév is létezett), az első hajóvontató céh
1268-ban kapott működési engedélyt, a hajóépítők céhe
1297-ben. A középkori mesterek egyre nagyobb és gyorsabb
hajókat építettek, Hunyadi Mátyás pedig saját dunai hajóhadat alapított. A fejlődés azonban a török hódítás miatt
megtört, a magyar hajózási központ ebben az időszakban
Komárom lett. Buda visszavétele után fellendült a dunai
áruszállítás, de a folyami hajózás ekkortájt még veszélyesebb
volt a szabályozatlan meder miatt, a vontatás meg költséges.
Fordulópontot a 19. század első felének közlekedésreformjai és technikai vívmányai jelentettek. Széchenyi a
Desdemonával éppen azt térképezte fel, milyen mederát-

Forrás: bogoshajo.blog.hu

Dunára, magyar!

Ismeretlen művész tusrajza a Desdemona hajóról

alakítások szükségesek a Dunán – és addigra az ország kereskedelmében
új távlatokat nyitott az 1802-ben elkészült, a Dunát és a Tiszát összekötő Ferenc-csatorna, illetve a Károlyvárostól (ma Karlovac) Fiuméig (ma
Rijeka) tartó Lujza-út, amely gyorsan elérhetővé tette a tengeri kikötőt.
Technológiai oldalról a gőzhajó volt a logikus következő lépés, és ebben
Magyarország nem sokkal maradt el a világtól. Az amerikai feltaláló,
Robert Fulton 1807-ben hajózott ki a Hudson folyóra a Clermont nevű
lapátkerekes gőzössel; tíz évvel később megépült az első dunai gőzhajó,
a 13 méter hosszúságú Carolina. Egy pécsi polgár, Bernhard Antal konstruálta meg a Dráván, és a vontatásához gőzcsörlőt alkalmazott, amivel
megelőzte a korát. A Carolina 1817. március 21-i próbaútján 488 mázsa
rakománnyal folyamirányba 17, azzal szembe 3,4 km/h-s sebességet ért
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schaft) rövidítéseként DDSG-ként is emlegettek. A DDSG 1830ban építette első gőzhajóját, a Franz I.-et, és a vállalatnak Széchenyi
később részvényese, majd igazgatóságai tagja lett.

Hajógyárak a fővárosban
Széchenyi a magyar hajózásban az Al-Duna szabályozását tartotta
az egyik legfontosabb feladatnak, különös tekintettel a Vaskapuszorosra – és 1833-ban ki is nevezték e törekvés királyi biztosává.
Forrás: dka.oszk.hu

el. A bécsi udvar Bernhard fáradozását 15 évre szóló dunai gőzhajózási engedéllyel jutalmazta. 1820-ban beindult az első fővárosi
átkelő gőzhajójárat a mai Eötvös tér, Batthyány tér és Császárfürdő érintésével. Bernhard azonban nem tudta jövedelmezővé tenni
vállalkozását, az első üzletileg is sikeres dunai hajós cégre 1829-ig
kellett várni. Akkor két angol hajóépítő mérnök, John Andrews és
Joseph Prichard egy bécsi bankár segítségével létrehozta a Császári és Királyi Első Szabadalmazott Duna Gőzhajózási Társaságot,
amelyet német nevének (Erste Donau-Dampfschiﬀahrts GesellM tszet a Franz I. hajjóróll
Me
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gőzhajózásra, és azt 1846-ban egy újabb rendelet további 35 évre
meghosszabbította. A társaság monopolhelyzete azonban nem
volt tartható, miután a krími háború békeszerződése 1856-ban
kimondta a Duna szabad hajózhatóságát. A következő évtizedekben emiatt több rivális vállalat is alakult, amelyek közül az
Egyesült Magyar Gőzhajózási Társaság (EMGT) lett a legerősebb
– de a vetélytársak sorra mentek tönkre, elvéreztek a versenyben a Monarchia támogatását élvező, nagy múltú és technikailag
is fejlett DDSG-vel szemben. Az EMGT 1874-ben ment csődbe,
hajóit a DDSG átvette, és ezzel a világ egyik legnagyobb folyamhajózási vállalata lett.
A Duna-hajózás igen nagy fejlődésen ment keresztül a kiegyezés körüli években. A személyszállítás egyre újabb járatokkal gazdagodott, 1856-ban például elindult a Pest–Szentendre hajójárat.
Újabb hajógyár is létesült: Hartmann József hajógépész 1863-ban
nyitotta meg angyalföldi műhelyét, majd 1874-ben gyárat alapított
Forrás: dka.oszk.hu

A Desdemona tanulmányútja során Vásárhelyi Pállal készíttette
el a terveket, és a munkálatoknak 1834-ben neki is láttak, amikor
az év alacsony vízállását kihasználva lerobbantották a meder legveszélyesebb szikláit – így a Vaskapu közepes vízállásnál gőzhajóval is átjárhatóvá vált. A további munkálatok azonban lassan
haladtak, részben a technikai nehézségek miatt, részben pedig
azért, mert a szabályozást a bécsi udvar nem mindig támogatta,
és olyankor évekre megakadt a projekt. A gróf nem is érhette meg
ötlete teljes megvalósulását: a Vaskapu szabályozott szakaszát
csak 1896-ban, a millennium alkalmával adták át. Széchenyi fáradozásainak másik nagy eredménye az Óbudai Hajógyár volt, amelyet 1835-ben az ő irányításával alapítottak. A gyár első gőzhajója,
a 400 fő szállítására képes Árpád már 1837-ben el is készült, egy évvel később pedig már uszályokat és vontatóhajókat is gyártottak.
A DDSG szárnyalt a 19. század közepén. 1831-ben 15 évig tartó kizárólagos szabadalmat kaptak a Dunán és mellékfolyóin a
Metszet az Óbudai Hajógyárról a 19. század közepéről
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Forrás: Fortepan/Ganz-gyűjtemény

a mai Népszigeten. A két gyár szinte egymásra licitált a bravúrokkal.
Hartmann műhelye építette gróf Széchenyi Ödön Hableány nevű
gőzhajóját, amellyel a gróf Pesttől Párizsig utazott. A DDSG gyára
1870-ben legyártotta a század legnagyobb folyami személyszállítóját, a 79 méter hosszú Orientet. Az újpesti gyárban épültek a kor
legmodernebb folyami hadihajói, a Maros és a Leitha (közismert
nevén Lajta) monitor. Az óbudai gyárban 1895-ben megépült a régió első úszódokkja. A folyami hajózás és a vízi utak szabályozása
a politikában is új lendületet kapott, miután a közlekedés 1886ban Baross Gábor miniszter irányítása alá került. Ennek eredményeként a DDSG egyeduralma végképp megtört, amikor 1894-ben
törvénnyel hozták létre az állami támogatású Magyar Folyam- és
Tengerhajózási Részvénytársaságot (MFTR), és az Rt. sorra indította be járatait. 1907-ben megalakult a Ganz Danubius népszigeti
hajógyára, amely a cég ﬁumei gyárával együtt legyártotta a Mo-
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narchia hadiﬂottájának nagy részét (a ﬁumei műhelyben készült
egyebek között a kor legmodernebb csatahajója, a szomorú véget
ért Szent István).

Mahart will go on
A békeidők fejlődésének az első világháború vetett véget. Az ország megcsonkítása következtében a magyar folyóvizek hossza jelentősen csökkent, ami a forgalomra is kihatott, ráadásul jóvátételként az MFTR-nek a legjobb hajóitól kellett megválnia. A vállalat
veszteségessé vált, ami oda vezetett, hogy 1932-ben államsegéllyel
kellett megmenteni a csődtől. A válság évei után újra fellendült
a dunai szállítás és a hajógyártás, a gazdasági igények motorja a
háborúra készülő Németország volt. A hadiipar a második világháború első felében is jövedelmezővé tette a magyar folyami hajó-

Az MFTR Hegyalja lapátke
k rekes vontató gőzhajója 1914-ben
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Forrás: Fortepan/Droppa Kálmán
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vízre bocsátott Baross máig az egyik legtöbbet használt teherszállító hajótípus a Dunán. Az 1980-as években a gazdasági klíma nem
kedvezett a folyami hajózásnak, és az állami támogatás mértéke is
csökkent. A rendszerváltáskor a Mahart már súlyos veszteséggel
működött, később holdingként létezett, és szétesett több kft.-re.
A személyszállítást az 1994-ben alapított Mahart PassNave Személyhajózási Kft. viszi tovább, amelynek többségi tulajdonosa 2013
óta a magyar állam. Az Óbudai Hajógyáron már a rendszerváltás
utáni tulajdonosváltás sem segített. Az utolsó hajó, amely elkészült,
az alapítóról elnevezett Széchenyi jégtörő volt 1988-ban. Az 1990-es
években aztán a gyár jogutódja csődöt jelentett, és 2000 májusában eltűnt a cégjegyzékből. A gyár épületeinek nagy részét irodák
és szórakozóhelyek foglalták el.
A folyami hajózásnak már voltak szebb napjai Magyarországon,
mint mostanság. A hajópark elöregedett, és a kormányzat nem biztosít olyan támogatást és előnyöket az ágazatnak, mint Széchenyi
idején. A Duna–Tisza-csatorna elképzelése a 18. század óta várja a
megvalósulást, a 21. században jellemzően kampánytémaként került elő választások idején. Az ország 1600 kilométernyi, nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak jobb kihasználása még várat magára. 

Újpesti-öböl, szemben a Népszigeten a Mahart hajójavítója, 1963
3
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zást, ám 1944-ben újabb súlyos krízist élt át az ágazat. Több mint
kétszáz hajó pusztult el dunai aknák miatt, az épen maradtak egy
részét Németországba és Ausztriába menekítették, a többi hadizsákmány lett. A háború után az MFTR nekilátott a hajópark
megjavításának, és a nyugatra vitt hajók is hazatértek, de azokat
az 1946-ban alapított Magyar–Szovjet Hajózási Részvénytársaság (MESzHART) gyakorlatilag lefoglalta, és a magyar hajógyárak
is főleg szovjet igényeket szolgáltak ki ezekben az években. Az
ötvenes évek közepére javult csak a helyzet, ekkor a Szovjetunió
kivonult a magyar hajózásból, és 1955 elején megalakult a Magyar Hajózási Részvénytársaság, a Mahart. Budapest akkor már
egy esztendeje a dunai hajózási rendet felügyelő Duna Bizottság
központja volt.
Az 1956-os forradalom után a Mahart a hajópark korszerűsítésébe kezdett, a dízelmotoros vontatók lecserélték a régi csavarhajókat, a Váci Hajógyárban készült új vízibuszok pedig az utolsó
oldalkerekes gőzösöket küldték nyugdíjba. 1962-ben szárnyashajójárat indult Budapest és Bécs között. A következő években
a tolóuszályok fejlesztésén volt a hangsúly a cég dunaharaszti
hajóépítő műhelyében, illetve az újpesti üzemben, az 1991-ben
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