










Elõször né hány alap kér dést kel lett tisz táz ni, és ezek is -
me re té ben hoz zá kezd het tünk a Vas út ról szó ló tör vény ja -
vas lat (Vtv.) ki dol go zá sá hoz – kezd te elõadását Nagy Bé -
la, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Vasúti Köz -
le ke dé si Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettese. 

A vas úti stra té gi á ban egy részt azok a dol gok sze re pel -
nek, ame lyek a tör vény meg al ko tá sá hoz szük sé ge sek vol -
tak. Más részt a stra té gia az alapvetõ vas út fej lesz té si ter ve -
ket is meg fo gal maz za. En nek leg fon to sabb ele mei: a pán -
eu ró pai köz le ke dé si fo lyo sók vo na lai elsõbbséget él vez -
nek, az elõvárosi fej lesz té sek szin tén pri o ri tást kap tak. Új
elem a stra té gi á ban: a pá lya épí té sek nél nem sza bad a se -
bes sé get haj szol ni! Az elkövetkezõ idõszakban ma xi mum
160 ki lo mé te res se bes ség gel szá mo lunk. E fö lött olyan
nagy költ ség ug rás je lent ke zik, ame lyet már nem éri meg
tar ta ni. A ha tár ál lo má si tar tóz ko dá si idõk csök ken té sé vel
sok kal ke ve sebb pénzbõl meg le het va ló sí ta ni ezt az
idõmegtakarítást. Ilyen alap el vek mel lett a stra té gia tar tal -
maz egy pro jekt cso ma got, ám eh hez pil la nat nyi lag nem le -
het idõpontokat ren del ni. Min den re mé nyünk meg van ar ra,
hogy 2013-ig va la men  nyi tran zit vo na lunk meg újul. Az
Eu ró pai Unió Ko hé zi ós Alap já ból jelentõs pén ze ket fog
kap ni a vas út a há ló zat fel újí tá sá ra. Eh hez a pénz hez csak
a ne gye dét kell hoz zá ad ni a költ ség ve té si for rás ból, de ez
is erõsen le kö ti a költ ség ve té si ke re tet. Ez azt je len ti, hogy
a Ko hé zi ós Alap vég re haj tá sán túl nem sok moz gás te rünk
ma rad. En nek el le né re a stra té gia meg je löl né hány jelentõs
fej lesz tést. Az egyik ilyen – ép pen a pri o ri tá sok ból eredõen
– a fõváros von zás kör ze té nek a fej lesz té si kon cep ci ó ja.
Eb be a pályafejlesztéstõl kezd ve a P+R-parkolókon ke -
resz tül az esõbeállókig min dent be le le het ér te ni. A
következõ nagy költ ség a bu da pes ti fej pá lya ud var ok re -
konst ruk ci ó ja. A Dé li pá lya ud var ren de zé se tû nik a
legsürgetõbbnek. Eb be ma gán pén ze ket is sze ret nénk be -
von ni, ezért hos  szabb a ter ve zés idõszaka. A következõ a
Nyu ga ti pá lya ud var kor sze rû sí té se. Akár a pá lyá hoz, akár
a biz to sí tó be ren de zés hez nyú lunk hoz zá, igen nagy mun -
kák nak né zünk elé be. A har ma dik a Ke le ti pá lya ud var,
ahol elsõsorban a fel vé te li épü let és a hoz zá kap cso ló dó lé -
te sít mé nyek át ala kí tá sa sze re pel a terv ben. Eb be is
magántõkét sze ret nénk be von ni, ami az elõkészítést las sít -
ja. 

A vil la mo sí tást is foly tat ni kell. Még min dig ez a leg ha -
ma rabb megtérülõ be ru há zás. Ép pen a gyors meg té rü lés
mi att al kal mas a magántõke be vo ná sá ba. A von ta tó jár mû -
vek be szer zé se ter mé sze te sen he lyet ka pott a stra té gi á ban.
Köz is mert, hogy mi lyen ál la pot ban van nak a V-43-as so ro -

za tú vil la mos moz do nyok. Ez szo ros ös  sze füg gés ben áll a
mo tor vo nat pro jekt tel. Az egész sé ges arányt meg kell tar ta -
ni a mo tor vo nat ok és a moz do nyok kö zött. Az út át já rók
kor sze rû sí té se az em lé ke ze tes sió fo ki tra gé dia óta ál lan dó
sze re pet ka pott az éle tünk ben. A stra té gia tar tal maz za még
a Fe ri he gyi gyors vas út ki épí té sét is. Er re ko ráb ban ké szül -
tek már ter vek, de ak kor még nem volt ak ko ra utasmennyi -
ség, amely sür get te vol na a meg va ló sí tá su kat. Lát va, hogy
mi lyen fel len dü lé se van a ma gán-lé gi tár sa ság ok nak, a Fe -
ri he gyi gyors vas út is „ko pog tat”.  Vé gül a stra té gia na gyon
nagy elõrelátással tar tal maz za a nagyse bes sé gû vas utak
elõkészítését is. Ez egyelõre ab ban nyil vá nul meg, hogy a
nyom vo na lát he lyez zük el a há ló za ton, majd a te rü let ren -
de zé si ter vek ben pró bál juk meg va la men  nyi re le vé de ni. 

A fel vá zolt stra té gia ered mé nyei át ke rül tek a vas úti tör -
vény be. A Vtv. a pi a ci ver seny sza bá lyo zá sá val is rész le te -
sen fog lal ko zik. A pi a cot felügyelõ szer ve zet nek, a Ma -
gyar Vas úti Hi va tal nak (MVH) a lét re ho zá sa el ke rül he tet -
len. Az MVH-nak 2006. ja nu ár 1-jé vel fel kell áll nia. Ez
azért an  nyi ra fon tos, mert na gyon meg ko mo lyo dott a hely -
zet. Meg je len tek a ma gán vas utak, és a ka pa ci tás el osz tá sá -
val bi zony ko moly prob lé mák tá mad tak. A ma gán vas utak
meg je le né se ér dek-ös  sze üt kö zé se ket oko zott. Ko moly ag -
go dal munk le het: ha nem ren dez zük a ver seny nek az ab -
szo lút tisz ta sá gát, ak kor Brüs  szel ben el já rást in dít hat nak
el le nünk, ami nek na gyon sú lyos pénz bün te tés le het a kö -
vet kez mé nye. Te hát emi att is sürgetõ a vas úti tör vény meg -
je le né se. Ami a pá lya tu laj don jo gát il le ti: a kincs tá ri tu laj -
dont ol da ni kell. Ez a tör vény ben meg is fog je len ni. 

A stra té gia igent mond a MÁV ZRt. szét vá lasz tá sá ra is.
A szét bon tás az áru fu va ro zás le vá lasz tá sá val kezdõdik.
Elõször a tár sa ság ba vi te le, majd iga zán jó pi a ci hely zet
ese tén a tel jes pri va ti zá ci ó ja tör té nik meg. Vi szont az, hogy
a sze mély szál lí tás és a pá lya vas út mi kor vál hat ki, már nem
ilyen el vi döntéstõl függ, ha nem sú lyos pénz kér dés. A sze -
mély szál lí tás te te mes vesz te sé ge ugyan is meg aka dá lyoz za
azt, hogy a cég bí ró ság önál ló tár sa ság ként be je gyez ze. 

Új fo ga lom a tér sé gi vas út. A tér sé gi vas út, ha for gal mi -
lag el kü lö nül, ki zár ha tó a versenybõl, va gyis bi zo nyos fel té -
te lek meg lé te ese tén oda nem kell ide gen vas uta kat been -
ged ni. Ilyen tér sé gi vas út le het ne pél dá ul a Fe ri he gyi gyors -
vas út. Az el kü lö nült tér sé gi vas utak kér dé sé ben na gyon
elõretekint a stra té gia. Ami kor az ál lam igaz ga tás ban meg je -
len nek a sa ját költ ség ve tés sel rendelkezõ ré gi ók, ak kor lesz -
nek meg a kedvezõ fel tét elei a tér sé gi vas utak ala kí tá sá nak.
Er re na gyon szép pél dá kat lát ha tunk ná lunk bol do gabb or -
szá gok ban. Amíg a ré gi ók nem jön nek lét re, ad dig ön kén tes
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vál la lás alap ján az ön kor mány zat ok kal együtt hoz ha tunk
lét re tér sé gi vas uta kat. Vé gül a stra té gia ki mond ja: a
magántõkét szí ve sen lát juk a vas út min den te rü le tén. 

Va jon hogy épül rá a tör vény er re a stra té gi á ra? Az új
tör vény az or szág tör té ne té ben az elsõ olyan jog sza bály,
amely már nem MÁV-tör vény, ha nem vas úti tör vény. A
Vtv. csak egyet len he lyen em lí ti a MÁV-ot, ami kor ki -
mond ja: a szer zett jo go kat a MÁV-mun ka vál la lók ma guk -
kal vi he tik a tár sa sá gok ba. Ez na gyon fon tos ki té tel a pá -
lya vas út nál dol go zók szá má ra. A sza bad jegy a je len le gi
sza bá lyo zás sze rint ugyan is csak a sze mély szál lí tá si szer -
ve zet ben dol go zó kat il le ti meg. 

A vas úti tör vény ben te hát az ös  szes vas út tár sa ság egyenlõ
jo gok kal je le nik meg. A brüs  sze li fe nye ge tés mi att a Vtv.-nek
a ver seny sza bá lyo zás sal kap cso la tos jog hé za go kat úgy kell
zár nia, hogy egyik vas út tár sa ság se tud ja aka dá lyoz ni a má si -
kat. Ezért kell fel ál lí ta ni a Ma gyar Vas úti Hi va talt, amely 20
fõvel kezd el dol goz ni, és az aláb bi fel ada to kat fog ja el lát ni. 

A vi tás ügyek ben dönt. Ide tar toz nak majd azok a pa na -
szok is, ame lyek kel nem sza bad na Brüs  sze lig el jut ni. Más -
részt az MVH ki ad ja a pá lyá ra lé pé si en ge dé lye ket, amit a
tör vény már mû kö dé si en ge dély ként em lít. Ezt a te vé keny -
sé get je len leg a Köz le ke dé si Fõfelügyelet vég zi. A Ma gyar
Vas úti Hi va tal to váb bi fel ada ta lesz, hogy fel ügyel je a köz -
le ke dé si pi a cot, ver seny sza bá lyo zást gya ko rol jon, de úgy,
hogy a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal jog kör ét ne sért se. Ezért
a két hi va tal nak meg ál la po dást kell köt nie. A vas út tár sa sá -
gok Sze mély szál lí tá si és Áru fu va ro zá si Üz let sza bály za ta
jó vá ha gyá sa to váb bi fon tos fel ada ta lesz az MVH-nak. Ez
azért új do log, mert a ma gán vas utak nak ed dig nem kel lett
ilyen do ku men tu mot ké szí te ni ük, er re az új vas úti tör vény
kö te le zi majd õket. Fel me rül het a kér dés, hogy a Há ló za ti
Üz let sza bály za tot mi ért nem az MVH hagy ja jó vá. Nos,
ezt a ha tás kör azért nem le het a vas úti hi va tal nál, mert a
szál lí tá si ver seny pi ac cal kap cso la tos pa na szok oda fut nak
be, s eb ben az eset ben a Há ló za ti Üz let sza bály zat jó vá ha -
gyá sa le he tet len len ne A Há ló za ti Üz let sza bály za tot to -
vább ra is a pá lya ka pa ci tás-el osz tó ké szí ti. 

Meg kel lett ha tá roz ni azt is, hogy a Köz le ke dé si
Fõfelügyeletnek és a Ma gyar Vas úti Hi va tal nak med dig ter -
jed nek a jo go sít vá nyai. A jövõben alap elv lesz: a Ma gyar
Vas úti Hi va tal hoz ke rül nek a szál lí tá si pi a ci ver sen  nyel kap -
cso la tos dol gok,  a Köz le ke dé si Fõfelügyeletnél pe dig a mû -
sza ki ter mé sze tû ügyek ma rad nak. Ilyen te vé keny sé gek pél -
dá ul a pá lya épí té si és a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyek kel
kap cso la tos el já rá sok. A Vtv. a leg ma ga sabb jo gi for rás, de
még sem elég ar ra, hogy min dent sza bá lyoz zon. Bal eset vizs -
gá ló szer ve ze tet kell fel ál lí ta ni. A vas úti tör vény en nek csak
a lét re ho zá sát ír ja elõ, ám a te vé keny sé gét kü lön jog sza bály
fog ja majd ös  sze. Összközlekedési bal eset vizs gá ló szer ve -
ze tet kell fel ál lí ta ni, ami a lég ügy nél már meg van, de a köz -
út nál, a ha jó zás nál és a vas út nál is meg kell ala kí ta ni. A ha -
tár for gal mi szerzõdések nem tar toz hat nak majd a vas úti
közlekedésrõl szó ló tör vény ha tá lya alá. Az ös  szes ha tár for -
gal mi szerzõdést új ra kell ír ni. A je len le gi nem zet kö zi meg -
ál la po dá sok mind ös  sze a MÁV, il let ve a szom szé dos or szág
vas út tár sa sá ga fel ada ta it rög zí ti. A kont rak tu sok szö ve gét
va la men  nyi vas út tár sa ság ra ki kell ter jesz te ni. Mind ez azért
ne héz do log, mert nem csak raj tunk mú lik, hogy men  nyi idõ
alatt ké szül nek el a szerzõdések. A je len le gi gya kor lat sze -
rint, ami kor két or szág ké szít egy meg ál la po dást, az min dig
éve kig tart.

Ami a meg nyi tan dó pá lya há ló za tot il le ti: a köz for gal mú
vas úti pá lya meg nyi tá sa ter mé sze tes, az ipar vá gány ok kér dé -
se vi szont ed dig a fe szült sé gek for rá sa volt. A Vtv. már nem
hasz nál ja az ipar vá gány ki fe je zést. Más fo gal mak kal ope rál,
és ki mond ja: azo kat a vá gá nyo kat, ame lyek olyan cé gek tu -
laj do ná ban van nak, ame lyek ma guk is vas úti szol gál ta tás sal
fog lal koz nak, meg kell nyit ni! Te hát a MÁV ZRt. mai fo gal -
mak sze rint hasz nált ipar vá gá nya it meg kell nyit ni. De pél dá -
ul egy fa lu ban lévõ baromfinevelõ szö vet ke zet vá gá nyát, a
hon véd sé gi vá gá nyo kat, a kes keny nyom tá vol sá gú vo na la -
kat, a ki zá ró lag sze mély szál lí tás ra hasz nált pá lyá kat nem kell
meg nyit ni a fu va ro zó pi ac töb bi résztvevõje elõtt. 

A tör vény a mel lék le té ben fel so rol ja azo kat a szol gál ta -
tá so kat, ame lye ket kötelezõ igény be ven ni, s ame lye ket
kötelezõ nyúj ta ni. Lesz nek olyan szol gál ta tá sok, ame lye -
ket le het nyúj ta ni, de ha egyik fu va roz ta tó nak biz to sít ják,
ak kor a má sik ré szé re is ren del ke zés re kell bo csá ta ni.

A tu laj don vi szony ok ról: a Vtv. ki mond ja, hogy a törzs -
há ló za ti vo na lak ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban ma rad nak.
Eb ben nincs kön  nyí tés. A mel lék vo na la kat vi szont ki le het
vin ni nem ki zá ró la go san ál la mi tu laj don ban lévõ tár sa sá -
gok ba. Meg je len het nek a ma gán vas utak is. Úgy is jö het nek,
hogy pá lyát épí te nek, s úgy is te vé keny ked het nek, hogy
csak egy sze rû en szál lí tá si fel ada tot vé gez nek a meglévõ vá -
gány há ló za ton. A tör vény ben te ret kap az elõvárosi, va la -
mint a tér sé gi vas út fo gal ma is. Tér sé gi vas utat le het ala kí -
ta ni olyan he lyen, ahol csak egy adott tér ség köz le ke dé si
igé nye it szol gál ják ki, és nin cse nek átmenõ vo na tok. En nek
az az  ér tel me, hogy ha nincs for gal mi kap cso la ta az or szá -
gos pá lya há ló zat tal, ak kor azt nem kell meg nyit ni a ver seny
elõtt. A tér sé gi vas út má sik elõnye: a ki sebb se bes sé gek ré -
vén egé szen más for gal mi sza bá lyo kat le het be ve zet ni, mint
a fõvonalakon. Mind ez egyelõre in kább csak lehetõség. 

Ami a mo no pol hely ze tek ki zá rá sát il le ti: igyek szünk
min den jog hé za got ki küsz öböl ni, ne hogy Brüs  szel ben el -
já rást tud ja nak in dí ta ni Ma gyar or szág el len. Pél dá ul a
Há ló za ti Üz let sza bály za tot a kapacitáselosztó ké szí ti
ugyan, de azért a Ma gyar Vas úti Hi va tal is át fog ja
elõzetesen néz ni. Az MVH szig nó val nem lát ja el a do ku -
men tu mot, vi szont piacfelügyeleti szem pont ok alap ján
meg te szi a ma ga ész re vé te le it. Kon ces  szi ó nak a mai vi -
lág ban már nincs he lye. Amen  nyi ben jön egy cég, hogy
sze ret ne vas utat épí te ni, ak kor an nak nem sza bad
különbözõ kon ces  szi ós pá lyá zat tal, ira tok be szer zé sé vel
ne he zí te ni a hely ze tét. 

A Vtv. in teg rált vas úti tár sa ság nak ne ve zi a je len le gi
hely ze tet. A tör vény ki vé tel ként ke ze li azo kat az
elõírásokat, ame lyek az in teg rált pá lya vas út ra vo nat koz -
nak. Fõ sza bály ként azt a ve szi ala pul a jog sza bály ter ve zet,
hogy önál ló pá lya vas út lesz. 

Mik lesz nek a Vtv. kö vet kez mé nyei? A pa na szok vár -
ha tó an jelentõsen csök ken nek a ver seny sza bály zat zá rá sa
mi att. Az uni ós pén zek fel hasz ná lá sá val meg van az esély
ar ra, hogy a törzs há ló zat min den egyes cen ti mé te re meg -
újul jon. Ugyan ak kor azt lá tom: egy ki csit ket té fog sza kad -
ni a pá lya há ló zat, mert a mel lék vo na lak ra egyelõre nem
lát sza nak for rá sok. Örü lünk, ha a mel lék vo na lak szín vo na -
lát va la hogy tar ta ni tud juk. A pá lya vas út sze re pe vi szont
na gyon meg fog nö ve ked ni. A ter ve zett szét vá lasz tás után
a tel jes ka pa ci tás el osz tás, a Há ló za ti Üz let sza bály zat ké -
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A vas úti köz le ke dés nap ja ink ban szin te va la men  nyi te -
rü le ten (tá vol sá gi, vá ro si, elõvárosi köz le ke dés) for ra dal mi
vál to zá so kon megy ke resz tül. A nagy se bes sé gû vas utak
meg je le né sé vel új vo na lak és há ló za tok (Shinkansen-,
TGV-, ICE-hálózatok stb.) épül nek ki. Az itt közlekedõ
sze rel vé nyek a szá raz föl di köz le ke dés leg gyor sabb esz kö -
zei (ál ta lá nos me net ren di se bes sé gek 270–300 km/h kö -
zött). A mág ne ses le beg te té sû nagy se bes sé gû vas út (a né -
met Transrapid, a ja pán Maglev) a meg haj tá si mód te kin -
te té ben nyi tott új fe je ze tet a vas út tör té ne té ben. A vá ro si
köz le ke dés ben a ha gyo má nyos esz kö zök (köz úti vas utak,
föld alat ti gyors vas utak, elõvárosi gyors vas utak) mo der ni -
zá ci ó ja ál ta lá nos. Ugyan ak kor a vá ro si agg lo me rá ci ók és a
vá ros köz pont ok kö zött át szál lás men tes köz le ke dést biz to -
sí tó ve gyes ener gia el lá tá sú jár mû vek (egyen- és vál tó áram,
egyen áram- és dí zel meg haj tás, vál tó áram- és dí zel meg haj -
tás) új uta zá si for má kat ho no sí ta nak meg (Karlsruhe,
Zwickau, Kassel, Chemnitz, Nordhausen stb.). A vá ro sok
bel te rü le tei és a repülõterek kö zött egy re sza po ro dó az
expresszvasutak (Heatrow-, Arlanda-expressz stb.) a leg -
gyor sabb el ju tá si idõt nyújt ják eze ken a vi szony la to kon.

A vas út te hát egyrészrõl a ha gyo má nyos, másrészrõl az
új te rü le te ken egy aránt a legszámottevõbb ága nap ja ink
köz le ke dé sé nek. A 21. szá zad ele jén ta pasz tal ha tó
elõretörésének a kör nye zet vé de lem, az ener gia fel hasz ná -
lás, az el ju tá si idõ, a bal ese tek stb. te rü le tén mu ta tott
kedvezõ jellemzõk ad nak vi tat ha tat lan ala pot.

A vas úti üzem minõségi és men  nyi sé gi jel le gû vál to zá -
sá hoz ter mé sze te sen va la men  nyi alap elem (pá lya, jár mû,
ener gia) fejlõdésére szük ség van. Így pél dá ul a pá lya egyik
meg ha tá ro zó szer ke ze ti ele mé nél, a vas úti sínle -
erõsítéseknél szin tén for ra dal mi lép té kû vál to zá sok tör tén -
tek. A vi lág legjelentõsebb sínleerõsítéseket gyár tó cé ge i -
nél mar kán san megfigyelhetõk azok a fej lesz té sek, ame -
lyek a meg vál to zott kö rül mé nyek, kö ve tel mé nyek kö zött
üzemelõ vas utak szá má ra nyúj ta nak ki vá ló mû sza ki meg -
ol dá so kat.

A sínleerõsítések nap ja ink ban ta pasz talt leg újabb fej -
lesz té si irá nyai

A sínleerõsítések fej lesz té sé vel kap cso la tos el mé le ti ala pok
A vas úti köz le ke dés különbözõ te rü le te in al kal ma zott

leg kor sze rûbb sínleerõsítéseket át te kint ve meg ál la pít ha tó,

hogy a le kö té sek ru gal mas sá ga a ko ráb bi meg ol dá sok hoz
ké pest függõleges irány ban jelentõs mér ték ben nö ve ke dett
a zaj- és rez gés ha tá sok, va la mint a pá lya szer ke zet ben
fellépõ erõk csök ken té se cél já ból. A fej lesz tés el mé le ti
alap jai az 1. áb rán követhetõk nyo mon, ahol a fel épít -
mény ben ébredõ igény be vé te lek vál to zá sát vizs gál juk a ru -
gal mas ágya zás függ vé nyé ben. 

Meg ál la pít ha tó, hogy a ru gal mas ság mér té ké nek nö ve -
ke dé sé vel (a C [N/mm³] ágya zá si tényezõ ér té ké nek csök -
ke né sé vel) a sín szál ban ébredõ hajlítónyomaték, il let ve
haj lí tó fe szült ség nö vek szik (a sín szá lak haj lí tó-igény be vé -
te le i nek nö ve ke dé se a mai na gyobb szi lárd sá gú sín szá lak -
nál kü lö nö sebb prob lé mát nem okoz), a leerõsítésrõl át -
adó dó erõ csök ken, a pá lya szer ke zet ben fellépõ ki sebb
erõhatások pe dig tar tó san jó pá lya ál la po to kat, hos  szabb
élet tar ta mot ered mé nyez nek. 

A sínleerõsítések fej lesz té sé vel kap cso la tos meg ál la pí tá sok
A sínleerõsítések kö ré ben nap ja ink ban vég re haj tott fej -

lesz té sek – a rész le te ket illetõen – az aláb bi ak ban fog lal ha -
tók ös  sze:

1. A sín szá lak függõleges irá nyú, ter he lés alat ti le haj lá -
sá nak 1,5–2,0 mm ér té kû el vi kor lát ja el tûnt a
tervezésbõl.

Sínleerõsítések leg újabb fej lesz té si irá nyai

DR. KA ZIN CZY LÁSZ LÓ PHD

egye te mi do cens
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem, Út- és Vas út épí té si Tan szék
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1. ábra – A felépítményben ébredõ igénybevételek abszolút és
relatív alakulása az ágyazási tényezõ [C(N/mm³)] függvényében
(a relatív változás viszonyítási alapja a C = 0,10 N/mm³ értékû

ágyazás melletti igénybevételek)



2. A zúzottkõ ágya za tú ke reszt al jas vá gá nyok
sínleerõsítéseinél he lyen ként meg je len tek a
függõleges irá nyú ru gal mas sá got növelõ meg ol dá sok

(2. áb ra).
3. A ko ráb ban már be ve ze tett sínleerõsítések mel lett több -

nyi re meg je len tek azok ru gal ma sabb vál to za tai (3. áb ra).

4. A ru gal mas lekötõelemek (szo rí tó ru gók) ru gó út jai
jelentõsen meg nö ve ked tek (hos  szabb, la po sabb erõ-

útgör bék).
5. A ru gal mas köz be té tek nél a li ne á ris tu laj don sá gú ak

mel lett meg je len tek a nem li ne á ris vi sel ke dé sû vál to -
za tok (Pandrol Vipa-köz be tét).

6. A sínleerõsítések ru gal mas ágya zá sá nak mér té ke –
kü lö nö sen a vá ro si vas utak be ton ágya za tú vá gá nya i -

nál – nagy ság rend ben nö ve ke dett (4. áb ra).
7. A sínleerõsítések (pá lya szer ke ze tek) egy más tól eltérõ

ru gal mas sá gú vál to za tok ban is meg je len tek, iga zod va

a ter he lés és a kör nye zet igé nye i hez (5. áb ra).
8. Nagy fo kú függõleges és víz szin tes sza bá lyo zást biz -

to sí tó sínleerõsítések je len tek meg (6. áb ra).

9. A sínleerõsítéseket gyár tó cé gek va la men  nyi vas úti

ága zat szá má ra meg ol dá so kat kí nál nak.
Az alá tá masz tó és vezetõ ele mek anya gát he lyen ként

nagy szi lárd sá gú mû anyag ok vált ják fel.

A sínleerõsítések nap ja ink ban zaj ló fejlõdésével kap cso lat -
ban ös  szeg zés kép pen a következõk ál la pít ha tók meg:

1. A vas úti köz le ke dés te rü le tén zaj ló for ra dal mi jel le -
gû vál to zá sok a pá lya szer ke ze ti ele mek va la men  nyi
te rü le tén, így a sínleerõsítések kö ré ben is alapvetõ
vál to zá so kat hoz nak.

2. A sínleerõsítések új ge ne rá ci ó i nak ter ve zé sé nél az
épí tés-, a fenn tar tás- és a kör nye zet vé de lem igé nye it
messzemenõen fi gye lem be ve szik.

3. A sín szá lak le fo gá sa, meg tá masz tá sa és ágya zá sa a
ko ráb bi ak hoz ké pest jelentõsen na gyobb ru gal mas -
ság gal tör té nik.

4. A vas út va la men  nyi ága za ta szá má ra „sze mély re sza -
bott” sínleerõsítések ke rül tek ki dol go zás ra a leg több
sínleerõsítéseket gyár tó cég nél.

5. A sínleerõsítések szer ke ze ti fel épí té sük ben, ru gal -
mas sá guk mód já ban és mér té ké ben, irány- és
fekszint-szabályozásuk mód já ban rend kí vü li mó don

SÍNLEERÕSÍTÉSEK LEG ÚJABB FEJ LESZ TÉ SI IRÁ NYAI
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2. ábra – VOSSLOH-gyártmányú, "300"-jelzésû sínleerõsítés,
Skl-15 típusú szorítórugóval 

5. ábra – EDILON-gyártmányú, "Corkelast EBS" (Embedded Block
System = Beágyazott Blokk Rendszer) névmegjelölésû sínleerõsítés

(a Corkelast ágyazóanyag keménysége a terhelés függvényében
választható meg)

6. ábra – VOSSLOH-gyártmányú, "W-14"-jelzésu sínleerõsítés,
Skl-14 típusú szorítórugóval (+3/–10 mm nagyságú függõleges

irányú szabályozási lehetõség)

3. ábra – VOSSLOH-gyártmányú, "KS"-jelzésû sínleerõsítés,
Skl-24 típusú szorítórugóval (a korábbi Skl-12 típusú szorítórugó

nagyobb rugalmasságú változata)

4. ábra – ORTEC-gyártmányú, "Flüsterschiene" elnevezésû sín-
leerõsítések (a) vályú nélküli megoldás, b) vályús megoldás) 8–10
mm nagyságú rugalmas lehajlást biztosítanak a sínszálak számára

a jármûterhelés alatt



2005. feb ru ár 1-jétõl lé pett élet be a Pá lya vas úti Üz let ág
új mû kö dé si rend je azu tán, hogy jelentõs át ala kí tá sok tör -
tén tek a te rü le ti szin tû irá nyí tás és az ope ra tív vég re haj tás
szint jén. Ebbõl ki in dul va a XIII. Pá lya fenn tar tá si Kon fe -
ren ci án el hang zott elõadásban a Pá lya vas úti Üz let ág mû -
kö dés fej lesz té sé nek to váb bi le het sé ges irá nyai ke rül tek
be mu ta tás ra. 

A ter ve zett vál to zá sok gya kor la ti lag az irá nyí tá si szint
va la men  nyi egy sé gé re ki ha tás sal van nak, va la mint to váb bi
át ala kí tá sok érint he tik a Te rü le ti Köz pon to kat, a TEB és
PML Tech no ló gi ai Köz pon to kat és az Üzem irá nyí tó Köz -
pon tot. 

A leg fon to sabb ter ve ink az aláb bi ak
1. Zá hony in teg rá ci ó ja
2. Tech no ló gi ai Köz pon tok ös  sze vo ná sa
3. Üzletágirányítás át ala kí tá sa
4. Vég re haj tá si egy sé gek szá má nak ra ci o na li zá lá sa
5. Önál ló Pá lya vas út meg ala ku lá sá ra va ló fel ké szü lés.

Ugyan csak vál to zá sok vár ha tó ak az aláb bi te rü le te ken
6. Gépkocsivezetõk fog lal koz ta tá sa
7. Ál lo má si se géd- és be ta ní tott mun ká sok fog lal koz -

ta tá sa
8. Köz ve tett me nesz tés be ve ze té se
9. Jó zsef vá ro si pá lya ud var be zá rá sa

10. Mû sza ki fej lesz tés hez kö tött ak ci ók
11. Táv köz lé si te vé keny ség ki he lye zé se
12. Vál tó tisz tí tás ra ci o na li zá lá sa
13. Vo nat fel- és átvevõk ÁFU-hoz ke rü lé se
14. Kis fe szült sé gû hálózatfelmérõk ki he lye zé se.

Az elõadás óta meg ho zott üz let ág-ve ze té si dön tés alap -
ján a Tech no ló gi ai Köz pon tok ös  sze vo ná sát, il let ve az
Üzletágirányítás át ala kí tá sát 2005-ben nem ter vez zük. Az
Üzletágirányítás át ala kí tá sát vár ha tó an az önál ló Pá lya vas -
út meg ala ku lá sá nak ke re té ben hajt juk vég re.

Az áru fu va ro zás önál ló tár sa ság gá ala ku lá sa

Az Áru fu va ro zá si Üz let ág önál ló jo gi és gaz da sá gi
tár sa ság ba szer ve zé se az aláb bi fõbb fel ada to kat je -
len ti:

• Áru fu va ro zás hoz szük sé ges ko csi vizs gá lói lét szá mot
át vesz az ÁFU a Gépészettõl

• Az ipar vá gány ok a Pá lya vas út hoz ke rül nek
• Az ol dal- és hom lok ra ko dók, híd mér le gek, emelõ -

gépek stb. a Pá lya vas út hoz ke rül nek
• Zá hony tel jes inf rast ruk tú rá ja a Pá lya vas út hoz ke rül
• A SZIR adat be vi te le a Pá lya vas út ha tás kör ében ma -

rad.

A Pá lya vas út szem pont já ból a vál to zá sok egyik legfõbb
érin tett je Zá hony és tér sé ge. A te rü let és a fel ada tok át vé -
te le új pá lya vas úti Te rü le ti Köz pont lét re ho zá sán ke resz tül
tör té nik meg, amely 2005. de cem ber 1-jén ala kul meg.

Az Üzletágirányítás át ala kí tá sa

A 2005. feb ru ár ele jén te rü le ti szin ten új já a la kult Pá -
lya vas úti Üz let ág ha té kony mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz
el en ged he tet len a szer ve ze ti auditot követõ át ala kí tás az
irá nyí tá si szin ten is. Ne vez het jük ezt az in teg rált te rü le ti
köz pon tok lét re ho zá sá val meg kez dett át ala kí tá si fo lya -
mat má so dik lépcsõjének is. Cél, hogy a te rü le ti át ala kí -
tás hoz ha son ló an az üz let ági irá nyí tás ban is funk ci o ná lis
ta go zó dás jöj jön lét re az önál ló szak mai ver ti ku mok he -
lyett. 

Az Üz let ágat te kint ve az aláb bi fõ funk ci ók nak kell
hang sú lyo san visszatükrözõdniük a szer ve ze ti fel épí tés -
ben:

• Ér té ke sí tés
• Há ló zat irá nyí tás
• Inf rast ruk tú ra-irá nyí tás
• Kont roll ing
• Ko or di ná ció
• Vég re haj tó köz pon tok.

A ki dol go zás alatt lévõ szer ve ze ti át ala kí tás ered mé -
nye kép pen jelentõsen ja vul majd a Pá lya vas úti Üz let ág
mû kö dé sé nek ha té kony sá ga, egy sé ges szem pont rend szer
sze rint tör tén het a több szak mai te rü le tet érintõ kér dés kö -
rök ki dol go zá sa, és lét re jö het az in teg rált, ki fe lé egy sé ges
ar cu la tot mu ta tó Pá lya vas út. Az át ala kí tás vég re haj tá sa az
önál ló Pá lya vas út meg ala ku lá sa kor ese dé kes, a Tech no ló -
gi ai Köz pon tok ös  sze vo ná sá val pár hu za mo san.

A Pá lya vas úti Üz let ág
mû kö dés fej lesz té sé nek irá nyai

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ

fõigazgató
MÁV ZRt. PMLI Pá lya vas úti Üz let ág
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A Pá lya és Mér nö ki Lé te sít mé nyek Igaz ga tó ság vég re -
haj tá si egy sé ge i nek ra ci o na li zá lá sa

A Pá lya vas út fel ügye le ti, kar ban tar tá si, hi ba el há rí tá si
te vé keny sé ge és szer ve ze te az év so rán jelentõsen meg vál -
to zott.

Lét re jöt tek az in teg rált te rü le ti köz pon tok. A pá lya-
kar ban tar tá si te vé keny ség nagyobb ré sze ki he lye zés re ke -
rült a te vé keny ség hez tar to zó munkaerõ egy ré szé nek át -
adá sá val és a kap cso ló dó esz kö zök ér té ke sí té sé vel. A tar -
tó san nem hasz nált pá lya ré szek nek a for ga lom ból va ló ki -
zá rá sá ra in téz ke dé sek tör tén tek. A D.5-ös fel ügye le ti uta -
sí tást fe lül vizs gá ljuk, amely nek so rán a vizs gá la ti gya ko -
ri sá go kat – a Köz le ke dé si Fel ügye let tel egyez tet ve – mó -
do sí tjuk.

A fen ti ek alap ján a hatékonyság nö ve lé se és a le ter helt -
ség ki egyen lí té se ér de ké ben a fõpályamesteri sza ka szok,
fel ügye le ti sza ka szok ha tá ra it, szá mát felül kel lett vizs gál -
ni. A fe lül vizs gá lat ered mé nye ként a következõkben fel so -
rolt 14 – döntõen mel lék vo na li – fõpályamesteri sza kasz
meg szün te té se és te rü le té nek más fõpályamesteri sza ka -
szok hoz va ló csa to lá sa tör té nik meg:

1. Bu da pes ti Te rü le ti Köz pont te rü le tén
a) Mór
b) Ör kény
c) Jászboldogháza
d) Õrbottyán
e) Nagy oro szi

2. Deb re ce ni Te rü le ti Köz pont te rü le tén
a) Sáránd
b) Tiszalök
c) Zá hony

3. Mis kol ci Te rü le ti Köz pont te rü le tén
a) Mezõkövesd
b) Olaszliszka-Tolcsva

4. Sze ge di Te rü le ti Köz pont te rü le tén
a) Kétegyháza
b) Bács al más
c) Kecs ke mét Al só

5. Szom bat he lyi Te rü le ti Köz pont te rü le tén
a) Veszprémvarsány.

2006-ban ha son ló ra ci o na li zá lást kí vá nunk vég re haj ta -
ni a biz to sí tó be ren de zé si vég re haj tó szol gá lat te rü le tén is.

Ál lo má si se géd- és be ta ní tott mun ká sok al kal ma zá sa

Dön tés szü le tett, hogy 155 fõ ál lo má si se géd mun kás
2005. de cem ber 1-jétõl ha tá ro zat lan ide ig
részmunkaidõben (80% munkaidõ, 90% bér) te vé keny ke -
dik. Er re az in téz ke dés re a mun ka he lyek megõrzése, az az
a ter ve zett el bo csá tá sok megelõzése ér de ké ben ke rül sor.
Az in téz ke dést az ér dek-kép vi se le ti szer vek is el fo gad ták.

Jó zsef vá ro si pá lya ud var be zá rá sa

A be zá rás a 2005. évi me net rend vál tás sal vá lik ese dé -
kes sé. A be zá rás sal egyi de jû leg a nagykátai vo na tok

Budapest-Keleti pá lya ud var ra ér kez nek, il let ve on nan fog -
nak in dul ni, míg a kunszentmiklós–tassi vo na tok in du ló-
és cél ál lo má sa Kõbánya-Kispest ál lo más lesz.

Mû sza ki fej lesz tés hez kö tött ak ci ók

Több éve fo lyó te vé keny sé ge ket je len te nek az állomás-
visszaminõsítések, va la mint a me cha ni kus so rom pók au to -
ma ti zá lá sa. A két pro jekt le bo nyo lí tá sa 2005-ben a for rá -
sok kor lá to zott ren del ke zés re ál lá sa mi att aka do zik, ám új
fi nan szí ro zá si for mák meg ho no sí tá sá val újabb lehetõségei
tá mad tak az Üz let ág nak. Így 2006-ban, az egyik legelsõ
PPP- (Public Private Partnership) pro jekt ként meg épül het
a sze ge di KÖFE-KÖFI-berendezés. (1. ábra)

Táv köz lé si te vé keny ség ki he lye zé se

A 2005. év vé gén kö zel 700 mun ka tár sat érintõen a táv -
köz lé si te vé keny sé gek egy ré szét a MÁV In for ma ti ka Kft.-
be he lyez zük ki. Míg az üze mel te té si lét szám a MÁV-on
be lül ma rad, ad dig a ki he lye zett te vé keny sé gek te kin te té -
ben SLA- (Ser vi ce Level Agreement) el szá mo lást kí vá -
nunk be ve zet ni.

Vo nat fel- és átvevõk

A vo nat fel- és átvevõkkel kap cso la tos ere de ti ter vek
sze rint 305 fõt érintõ mun ka vi szony-meg szün te tés va ló sult
vol na meg a külsõ vo nat fel-átvevõk kö ré ben, míg 401 fõ
tel jes munkaidõben, tevékenységkihelyezés után foly tat -
hat ta vol na mun ká ját. 

Az alá író rep re zen ta tív szak szer ve ze tek kel – a fog lal -
koz ta tás po li ti kai in téz ke dé sek mun ka vál la lók ra
kedvezõtlen ha tá sa i nak eny hí té se cél já ból – kö tött meg ál -
la po dás ér tel mé ben a terv az aláb bi ak sze rint mó do sul:
575 fõ 80%-os részmunkaidõben (90%-os sze mé lyi alap -
bér meg ál la pí tá sá val) a Pá lya vas út lét szá má ban ma rad.
To váb bi 25 fõ át kép zés/át he lye zés út ján ke rül új mun ka -
kör be, újabb 25 fõ kü lön fé le nyug dí ja zás ke re té ben hagy -
ja el a cé get. Sze mély pénz tá ri és jegy vizs gá lói át kép zés -
ben 30 fõ vesz részt. A 90%-os alap bér meg ha tá ro zá sá nál
alap kö ve tel mény, hogy nem le het ala cso nyabb a ha tá lyos
mi ni mál bér nél.

A PÁ LYA VAS ÚTI ÜZ LET ÁG MÛ KÖ DÉS FEJ LESZ TÉ SÉ NEK IRÁ NYAI
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1. ábra



A ke rék és a sín kö zöt ti súr ló dás csök ken té sé hez a sín
vezetõfelületének ke né se szük sé ges, eh hez a pá lyá ra te le -
pí tett kenõberendezés al kal ma zá sa az ide á lis meg ol dás. A
cél zott ke nés sel elérhetõ, hogy a vas úti jár mû ki sik lás ve -
szé lye, az anyag ko pás és a zaj szint csök ken. A Hy-Power
GmbH kenõberendezései meg fe lel nek az em lí tett kö ve tel -
mé nyek nek. Az ál ta lunk gyár tott és for gal ma zott be ren de -
zé sek ren del kez nek EN nor ma, TÜV- (elektromagnetika
kom pa ti bi li tás) és CE-engedéllyel (1. kép).

Nem csak a biz ton -
ság, ha nem a gyors és
e g y  s z e  r û
felszerelhetõség és
kar ban tart ha tó ság jel -
lem zi a Hy-Power
kenõberendezéseit .
Ke nõ anyag tar tály ként
szab vá nyos hor  dó kat
al kal ma zunk, ame lyek
az utá na töl tést fe les le -
ges sé te szik. A hor dó -
kat egy  sze rû en ki cse -
rél jük.

A be ren de zés vé -
dõ szek rénye pad ká ra
vagy felsõvezetéki
osz lop ra szerelhetõ. A
ke nõanyaghordók 25,

50 vagy 180 ki lo gram mos mé ret ben áll nak ren del ke zés re.
A kenõberendezés (2. kép) és a ke né si pont kö zöt ti ma xi -
má lis tá vol ság 30 m.

A be ren de zés áram el lá tá sa különbözõ mó do kon tör tén het 
• nap ele mmel
• há ló za ti kis fe szült ségrõl: vál tó ára mmal (230 V) 
• ak ku mu lá to rral (2x12 V). 

A szi vat  tyú Hy-Power-fejlesztés, amely se gít sé gé vel a
kenõanyag 100 bar nyo más sal ke rül to váb bí tás ra. A
kenõanyagot vil la mos mo tor haj tá sú szi vat  tyú to váb bít ja.
A sza bá lyoz ha tó ve zér lés se gít sé gé vel a ke né si pont fe lett
el ha la dó vo na tok szá ma mérhetõ, és a szi vat  tyú cik lus be -
ál lí tá sá val  (lö ket szám) a ke né si pon tok ra jut ta tott ke nõ -
anyag-mennyiség  meg ha tá roz ha tó, be ál lít ha tó. Az al kal -

ma zott kenõanyag
szin te ti kus vagy bi o -
ló gi a i lag le bom ló kör -
nye zet ba rát anyag le -
het, ezt a sínkenõ be -
ren de zés üzemeltetõje
ha tá roz za meg.

A sínkenõ be ren de zés
mû kö dé sé nek el ve

A pá lya sín re sze -
relt szen zor ér zé ke li a
közeledõ vo na tot, és
je let küld a
vezérlõegységbe. A
szen zor és a
kenõanyagot a sín

vezetõfelületére jut ta tó kenõlécek a sín re szer ke ze ti vál to -
zás nél kül van nak sze rel ve, a rögzítõkonzolok csa var kö té -
sei old ha tók, a sín fej át fú rá sa, fu ra tok ké szí té se nem szük -
sé ges (3. kép).

A fel sze relt
kenõlécek szá ma a ke -
re kek átmérõjétõl
függ. A ke re kek a
kenõanyagot akár
3000 mé te res tá vol sá -
gig hord hat ják fel. A
ke né si pon tok ban
keletkezõ szen  nye zés
el ke rü lé se ér de ké ben a
kenõlécek szennye zõ -
désfelfogó vá lyúk kal
van nak el lát va (4.
kép). A kenõzsiradék a
sín vezetõélére ke rül
fel ke nés re an nak ér -
de ké ben, hogy a

nyom ka ri más ke re kek ezt a ke né si hos  szon fel hord ják (a
sín já ró fe lü le té re a kenõanyag pon tos ada go lá sa mi att nem
ke rül kenõanyag). A kenõlécek ál ta lá ban az ív ele jé nél (ol -
dal ko pás meg je le né sé nél) ke rül nek egy ol da li fel sze re lés re

Sín ke nés, sínkenõ be ren de zé sek
al kal ma zá sá nak lehetõségei

RICHARD GUNACKER

ügyvezetõ-tulajdonos, Hy-Power – Flexomatic GmbH

For dí tot ta: Mol nár Ti bor
ma gyar or szá gi képviselõ, TRIMAN Kft.
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1. kép – A sínkenõ berendezés

2. kép – Vezérlõegység

3. kép – Szenzor



an nak ér de ké ben,
hogy az ív(ek) vé gig -
ke né sé hez szük sé ges
érint ke zés a nyom ka ri -
má val a ke né si pon -
tok ban meg tör tén jen.
A kenõléc fel-, le sze -
re lé se egy sze rû en és
gyor san meg tör tén het.
A be ren de zés al ko tó -
ele me it úgy ter vez tük
meg és gyár tot tuk le,
hogy a
k e n õ b e r e n d e z é s t ,
kenõléceket té len nem
kell le sze rel ni. En nek

köszönhetõen a kar ban tar tó és/vagy spe ci á lis sze rel vé nyek
(hótörõ me ne tek) hasz ná la ta min dig le het sé ges (5. kép).

Elõször a vi lá gon: a csúcs sín ke né se 

A HPF sínkenõ be -
ren de zés sel kitérõk,
át sze lé si ki térõk, félát-
szelési kitérõk is
kenhetõk. Az al kal ma -
zott kü lön le ges sze lep
lehetõvé te szi, hogy a
kenõanyag csak az
egyik csúcs sín re ke -
rül jön (6. kép). A kü -
lön le ges kenõléc pon -
to san be il lesz ke dik a
csúcs sín ívé be, és a
vál tó moz gó al kat ré -

szé re ke rül fel sze re lés re. Az oszt rák ál la mi vas út nál (ROLA-
vonatok) vég zett hos  szú teszt ered mé nye ki mu tat ta, hogy az
e tí pu sú ke nés ál tal a ki sik lás ve szély har ma dá ra, a sín ko pás
jelentõsen csök kent. 

Sín fej-kon di ci o ná lás

A sín fej-kon di ci o ná lás ra hasz nált kenõanyag nem be fo -
lyá sol ja a sze rel vé nyek gyor su lá si, il let ve fé ke zé si
jellemzõit. A kenõanyag védõréteget ké pez a fu tó fe lü let és
a sín kö zött. Az anyag ko pás, az ener gia fel hasz ná lás és a
zajképzõdés csök ken, a szom szé dos la kó kör nye zet ben az

életminõség ja vul, az uta sok kom fort ér ze te jobb lesz (1., 2.
áb ra). A kenõanyag spe ci á lis kenõlécek se gít sé gé vel ke rül
fel vi tel re. A kenõanyag el osz tá sa la bi rint ma rá sos lé cen ke -
resz tül tör té nik, így 8 ke né si ada go ló hé za got egy tömlõ
szol gál ki .

A Hy-Power ta pasz talt kivitelezõ-szerelõ egy sé ge Eu -
ró pa szá mos or szá gá ban sze rel fel kenõberendezést. Szol -
gál ta tá sunk tar tal maz za a be ren de zé sek szál lí tá sát, fel sze -
re lé sét, üzem be he lye zé sét, a kar ban tar tók be ta ní tá sát, te -
hát min den szük sé ges rész le tet a be ren de zé sek op ti má lis
mûködtetéséhez.

SÍN KE NÉS, SÍNKENÕ BE REN DE ZÉ SEK AL KAL MA ZÁ SÁ NAK LEHETÕSÉGEI
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4. kép – Kenõlécek

5. kép – Nem szükséges a téliesítés

1. ábra – Hangnyomás kenetlen kerék-sín kapcsolatban

2. ábra – Hangnyomás sínkenés alkalmazása esetén

Re fe ren ci ák
ÖBB Österr. Bundesbahn (Auszt ria ál ta lá nos)
Wi e ner Linien GmbH & Co (Bécs/Auszt ria )
Wi e ner Lokalbahnen AG (Bécs/Auszt ria )
Salzburger Stadtwerke (Salz burg/Auszt ria)
Grazer Stadtwerke (Graz/Auszt ria)
SBB Schweizer Bahn (Zü rich/Svájc)
STIB – MIVB (Brüs  szel/Bel gi um)
ZET Trgovina D.O.O. (Zág ráb/Hor vát or szág)
Stadtwerke Mün chen (Mün chen /Né met or szág)
WSB Strassenbahn (Würzburg/Németország)
ATAC (Ró ma/Olasz or szág)
SVB Verkehrsbetriebe (Bern/Svájc)
Norrköping Kommun (Norrköping/Svédország)
Tra fik Kontoret (Gö te borg/Svéd or szág)
Railtrack (Glas gow/Skó cia, Lon don/Ang lia)
MÁV Rt. (Bu da pest, Monor/Magyarország)
BKV Rt. HÉV, vil la mos (Bu da pest/Ma gyar or szág)

6. kép – Csúcssínek kenése



A vasutastársadalom és a vas uta sok meg be csü lé sét visz -
sza kell ál lí ta ni – mond ta be szé dé ben Heinczinger Ist ván,
a MÁV ZRt. ve zér igaz ga tó-he lyet te se. Ha az em be rek
nem ér zik jól ma gu kat a mun ka he lyen, ha ál lan dó stressz -
ben él nek, az ki hat a mun ka minõségére. Te hát az elsõ és
leg fon to sabb fel adat, hogy meg szün tes sük a bi zony ta lan -
sá got, és fel szá mol juk azt a de ho nesz tá ló meg fo gal ma zást,
hogy a MÁV egy fe ne ket len zsák. Er re a ne ga tív at ti tûd re
vá laszt kell ad ni, ám nem az a vá lasz, hogy még több pénzt
ké rünk.

Ha son ló an fon tos fel adat, amit ki tûz tem ma gam elé: az
egész vasutastársadalom bi zal mát meg kell nyer ni! Enél kül
nem le het a vas út re for mot vég re haj ta ni. Nem le het fej kvó -
ták sze rin ti létszámleépítésrõl be szél ni. Más or szá gok ban is
jelentõsen csök ken tet ték a lét szá mot, de ezt megelõzte egy
inf rast ruk tú ra-fej lesz té si fo lya mat, ami Ma gyar or szá gon
el ma radt. Emi att a to váb bi lét szám le épí tés már – fõleg kint
a „vé ge ken” – ko moly vas út biz ton sá gi kér dé se ket vet ne fel.
Felelõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes nem koc káz tat hat ja az uta -
sok biz ton sá gát fej kvó ták mi att. Ar ra kell kon cent rál nunk,
hogy nem lét szám le épí té sek kel, ha nem ra ci o na li zá lás sal,
lét szám-át cso por to sí tá sok kal a vas út biz ton sá got fo koz ni
kell ad dig, amíg az adott he lyen a szük sé ges tech ni ka nincs
ott. Ez az utas ér de ke, s ez a MÁV ér de ke. Az uta zó kö zön -
ség gel el kell hi tet ni, hogy a vas út biz ton sá gos köz le ke dé si
esz köz, a MÁV ZRt. tud ja azt a szol gál ta tást nyúj ta ni, amit
el vár nak tõle. Ne künk a leg fon to sabb part ne rünk az utas.
Amen  nyi ben az utas nem jön a MÁV-hoz, mert úgy ér zi,

hogy nem biz ton sá gos a vas út, ak kor nincs be vé tel, és az to -
vább nö ve li a MÁV vesz te sé ge it. 

A má sik fon tos pil lér a fi nan szí ro zás. Ami kor ve zér -
igaz ga tó-he lyet te si ki ne ve zé sem elõtt a mi nisz ter úr ral tár -
gyal tam, azt az ígé re tet kap tam, hogy a kor mány a MÁV
2006-os fo lyó ki adá sa it fi nan szí roz ni fog ja. Ez nem fel tét -
le nül költ ség ve té si tá mo ga tá sok for má já ban va ló sul meg,
ha nem olyan esz kö zök biz to sí tá sá val, ame lyek az inf ra -
struk tú ra mû köd te té sét lehetõvé te szik. Ez zel pár hu za mo -
san nagy hang súlyt sze ret nék fek tet ni az eu ró pai uni ós tá -
mo ga tá sok ra. Ebbõl a szem pont ból a 2006-os év for du ló -
pont lesz. Ek kor zár ják le az Eu ró pai Unió 2007–2013-as
idõszakra vo nat ko zó költ ség ve té si tár gya lá sa it. A jövõ év
kö ze pén mi nisz te ri szin ten mint egy le ütik a ka la pá csot,
hogy nincs to vább, en nél töb bet nem le het el osz ta ni. Lát ni
kell, hogy az Eu ró pai Uni ó ban a vas út fej lesz té se kulcs kér -
dés. Bár ki ta pasz tal hat ja, hogy az út há ló zat bõvítése az
au tó  pá lyá kon és a vá ro si út há ló zat okon be lül is el ér te azt
a szin tet, amit to vább tá gí ta ni már na gyon ne héz, vagy
csak iszo nyú költ sé gek kel le het. A vas úti inf rast ruk tú ra pe -
dig már ki van épít ve, csak sok he lyen el ha nya golt. Ez kü -
lö nö sen ér vé nyes a most tár sult volt szo ci a lis ta or szá gok -
ra, így Ma gyar or szág ra is. Ugyan ak kor azt lá tom: a
lehetõségek nin cse nek ki hasz nál va. Nin cse nek ezek re az
esz kö zök re pro jekt szin ten le bont va a fel ada tok, ame lyek -
kel pénzt le het be hoz ni az or szág ba. Pél dá ul Gö rög or szág -
ban jár tam, még a ko ráb bi munkahelyemrõl egy kon fe ren -
ci á ra utaz tam oda. Az ot ta ni vas út-inf rast ruk tú ra ve zér -
igaz ga tó-he lyet te se büsz kén mond ta: 2004 és 2006 kö zött
két mil li árd eurót kap tak az Athén és Thesszaloniki kö zöt ti
vas úti pá lya rend be té te lé re. Ta pasz ta lat ból tud juk, hogy
Gö rög or szág ban ös  sze sen há rom vas út vo nal van, még is
kap tak 2 mil li árd eurót, hogy en nek egy sza ka szá ra költ sék
el. Ma gyar or szá gon erõteljesebben kell lob biz ni, hogy
több eu ró pai uni ós pénz jöj jön be, nem le het aka dály, hogy
a költ ség ve tés ben nin cse nek meg en nek a for rá sai. Az Eu -
ró pai Unió ugyan is lehetõvé te szi, hogy nem fel tét le nül
költ ség ve té si for rás ból kell fi nan szí roz ni az ön részt. Ne -
kem most az a leg fon to sabb, hogy 100 szá za lé kig be kell
hoz ni az eu ró pai uni ós pén ze ket a vas út ba, elsõsorban az
inf rast ruk tú rá ba. De nem csak fõvonali pá lyák ra és a biz to -
sí tó be ren de zé sek re kell nagy hang súlyt fek tet ni. A mel lék -
vo na li há ló za tok ra is gon do lok, mert a rá hor dó for ga lom
szá má ra is biz to sí ta ni kell a megfelelõ inf rast ruk tú rát.

A magántõke be vo ná sa nem je lent
pri va ti zá ci ót
Szer ke zet át ala kí tás, a dol go zók meg be csü lé se és pénz
a vas út biz ton ság ra

HEINCZINGER IST VÁN

vezérigazgató-helyettes, MÁV ZRt.

A MAGÁNTÕKE BE VO NÁ SA NEM JE LENT PRI VA TI ZÁ CI ÓT
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A har ma dik leg fon to sabb do log a szer ke zet át ala kí tás.
Eb ben sok fél re ér tés rejtõzik. Elõször is há rom alap el vet
le kell szö gez ni: a szer ke zet át ala kí tás nem je lent pri va ti -
zá ci ót! Nem va gyok hí ve a magánosításnak a köz le ke dé si
inf rast ruk tú ra te rü le tén. A nem zet kö zi ta pasz ta la tok
ugyan is be bi zo nyí tot ták: ez csak ad dig jó esz köz, amíg
nagy ös  sze ge ket von nak be az inf rast ruk tú ra fej lesz té sé be.
Utá na a ma gán szfé ra ki vo nul az inf rast ruk tú ra üze mel te -
té s ébõl. Pél dá ul magántõkét von tak be 1867–1905 kö zött
az er dé lyi vas utak meg épí té sé be. Mi u tán el ké szült a pá -
lya, az ál lam vis  sza vá sá rol ta a meg épült inf rast ruk tú rát, és
mû köd tet te azt. Ez a meg ál la pí tás nem el len té tes az zal,
hogy az inf rast ruk tú ra fej lesz té sé be magántõkét kell be -
von ni. A magántõke be vo ná sa és a pri va ti zá ció nem azo -
nos fo ga lom.

A szer ke zet át ala kí tás má sik sar ka la tos pont ja: ha pén -
ze ket ho zunk be az Eu ró pai Uni ó ból, ak kor fe lel jünk meg
a jo gi, pénz ügyi és szer ve ze ti el vá rá sok nak! Füg get len
vas úti hi va talt kell fel ál lí ta ni. Az áru fu va ro zást – rossz szó -
val él ve – ki kell szer vez ni. Va ló já ban nem kiszervezésrõl,
ha nem más, ál la mi for má ban történõ elhelyezésrõl van
szó. Lét re kell hoz ni egy önál ló, pénz ügyi leg tel je sen
elkülönülõ, de ál la mi tu laj don ban lévõ egy sé get. A
következõ lé pés – kor mány és MÁV-igaz ga tó sá gi dön tés
van rá – a sze mély szál lí tás önál ló vál la lat ba va ló ki he lye -
zé se. Ezt azért kell meg ten ni, mert az ál lam a sze mély szál -
lí tást csak egy köz szol gál ta tá si szerzõdés ke re té ben fi nan -
szí roz hat ja, ak kor, ha pon to san ki le het mu tat ni a köz szol -
gá la ti te vé keny ség el is mert költ sé gei és a köz szol gá la ti te -
vé keny ség ár be vé te le kö zöt ti kü lönb sé get. Eh hez vi szont
önál ló vál la la ti for má ban mûködõ sze mély szál lí tá si tár sa -
ság ra van szük ség. Pil la nat nyi lag fo gal mi kér dé se ket kell
tisz táz ni, hogy Ma gyar or szá gon mit ne vez ze nek köz szol -
gá la ti te vé keny ség nek. A pon tos vá laszt meg kell fo gal -
maz ni, mert csak így tu dunk ál la mi pén ze ket be von ni mint
kvá zi ál la mi tá mo ga tá si for mát a köz szol gá la ti sze mély -
szál lí tás vesz te sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ba. 

A pá lya vas út önál ló vál la la ti egy ség be he lye zé sét vár -
ha tó an 2008 kör nyé kén kell meg ten ni. Ez szin tén eu ró pai
uni ós el vá rás. De is mét hang sú lyo zom, hogy ez nem pri va -
ti zá ci ós fo lya ma to kat ta kar!

A ne gye dik fon tos kér dés: az új el vá rá sok nak
megfelelõen egy re több szak em ber re van szük sé ge a vas út -
nak. Te hát nem jó tak ti ka most el kül de ni min den kit, s majd
egy év múl va el kez de ni a pi a con ke res ni szak em be re ket.
To vább kép zé si, át kép zé si prog ra mo kat kell be ve zet nie a
MÁV-nak a le épí té sek he lyett, hogy biz to sít suk az

elkövetkezendõ tíz-ti zen öt év szak em ber gár dá ját. Az elõzõ
munkahelyemrõl tu dom, hogy ma egye te met vég zett kész
vas úti mér nö köt ta lál ni, aki a MÁV-nál sze ret ne dol goz ni,
nem le het. A MÁV-nak, a kor mány nak felelõssége van ab -
ban, hogy a szak em ber kép zés mel lé oda áll jon. Van egy öt -
le tem, amit a vas út nál most mon dok el elõször. A MÁV, a
GySEV, a BKV, de akár a be szál lí tók, a Sie mens, a
Bombardier vagy bár ki más lét re hoz hat na egy köz ok ta tá si
ala pít ványt. Az ala pít vány tá mo ga tá sá val egye te mis ták elé
egy kar ri er pá lyát le het ne fel vá zol ni. Tár sa dal mi ös  sze fo -
gás ról len ne szó, s nem po li ti kai aka rat ról. Amen  nyi ben
ezt nem tud ja meg lép ni a szak ma, ak kor 15 év múl va, ami -
kor a mos ta ni szak em be rek ki öreg sze nek, ko moly gon dok
lesz nek. Mind ez azért is fon tos, mert a tár sa da lom nak is -
mét vis  sza kell hoz ni azt a köz meg be csü lést, ami vel év ti -
ze dek kel ezelõtt a vas utas ság ren del ke zett. Kis fa lu ban
nõttem fel, és még jól em lék szem: ott a ta ní tó, az or vos, a
plé bá nos úr meg az állomásfõnök volt az, aki meg ha tá roz -
ta a tár sa dal mi gré mi u mot, ami re a fa lu né pe föl né zett.
Amen  nyi ben a tár sa da lom nem be csü li a
vasutastársadalmat, ak kor nem le het el vár ni tõlük, hogy
minõséget szol gál tas sa nak. Ez költ ség ve té si for rá sok nél -
kül is meg va ló sít ha tó. Nem ar ról van szó ugyan is, hogy
meg kell trip láz ni a fi ze té se ket. En nek meg van nak a for -
mái a belsõ for rá sok át cso por to sí tá sá val. Amíg a MÁV-nál
le szek, ezt a prog ra mot el fo gom in dí ta ni.

A nap ja ink ban oly so kat em le ge tett outsourcingról is
szól ni kell. A nem zet kö zi ta pasz ta lat azt bi zo nyít ja, hogy
ez egy na gyon ké nyes fo lya mat. Sõt nap ja ink ban a nagy
outsourcinghullám után egy insourcingfolyamat is el in -
dult az üz le ti élet ben. A nyu gat-eu ró pai cé gek egy ré sze
már kez di vis  sza ven ni azo kat az egy sé ge ket, ame lyek fel -
tét le nül szük sé ge sek a fõ te vé keny ség tá mo ga tá sá hoz.
Te hát azt kell outsourcingolni, ami nem a MÁV ZRt. fõ
te vé keny sé gé hez tar to zik. Ezt vi szont na gyon gyor san
meg kell ten ni, mert for rásal lo ká ci ó kat le het vé gez ni, s
rö vid tá vú, lát vá nyos prog ra mo kat le het be in dí ta ni. A
kér dés kört na gyon óva to san kell meg kö ze lí te ni. Biz tos,
hogy lesz nek outsourcingok, de fon tos, hogy ala pos köz -
gaz da sá gi ha té kony sá gi elem zé sek elõzzék meg eze ket az
el kép ze lé se ket.

A MAGÁNTÕKE BE VO NÁ SA NEM JE LENT PRI VA TI ZÁ CI ÓT
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Összeállította: Kas sai Já nos



A MÁV vas úti fel épít mény ének ál la po tát nap ja ink ra
úgy jel le mez het jük, hogy együtt meg ta lál ha tók a kor sze rû,
vi lág szín vo na lú szer ke ze tek és al kat ré szek a ré gi, el avult
fel épít mén  nyel, ame lyet azon ban még hos  szú ide ig kény -
te le nek le szünk el fo gad ha tó szin ten fenn tar ta ni. A MÁV a
fel épít mé nyi esz kö zök fej lesz té se és be ve ze té se te rén min -
dig az élen járt. Gon dol junk csak ar ra, hogy a vas úti al jak
be ton al jak kal va ló he lyet te sí té se te rén a vi lá gon má so dik -
ként hasz nál tunk (1905-ben) be ton al ja kat, vagy ar ra, hogy
a MÁV szak em be rei a hé zag nél kü li fel épít mény lét re ho -
zá sa te rén mi lyen el évül he tet len ér de me ket sze rez tek. Szá -
mos ta lál mányt le het ne még fel so rol ni, amelyek a kor sze -
rû vas úti fel épít mény lét re jöt té hez hoz zá já rultak.

A MÁV épí té si és pá lya fenn tar tá si szak szol gá la ta a kö -
ve tel mé nyek hez iga zo dó sín fel hasz ná lá si kon cep ció meg -
va ló sí tá sán mun kál ko dik. El ha tá ro zott szán dé ka, hogy a
vo nal há ló za ton csak há rom sín rend szer hasz ná la ta va ló sul -
jon meg, a ma még min dig fellelhetõ avult (kis tö me gû,
emi att ten gely te her-kor lá to zást oko zó) sín rend sze re ket a
lehetõségek függ vé nyé ben fel szá mol ja. A jövõben a leg na -
gyobb se bes sé gû és ter he lé sû vo na la kon az UIC60-as sín -
rend szert, a nagy se bes sé gû egyéb vo na la kon az 1969 óta
hasz nált UIC54-es sín rend szert és az ös  szes töb bi vá gány -
ban pe dig az 1927-ben rend sze re sí tett 48-as sín rend szert
hasz nál juk. Ma ezek a sín rend sze rek te szik ki a tel jes vo -
nal há ló zat fel épít mény ének 88%-át. Az avult fel épít mény
ará nya, ha nem is lát vá nyo san, de fo ko za to san vis  sza szo rul.

A fel épít mény fej lesz té se te rü le tén mun kán kat a kö zel -
múlt ban a mû sza ki igé nyek mind ma ga sabb szin ten va ló ki -
elé gí té se mel lett saj ná la tos mó don a ha zai ko há szat hely ze -
te mi att ki ala kult kö rül mé nyek be fo lyá sol ták. A
kitérõállagunk 72%-át kitévõ 48 rend sze rû kitérõkhöz szük -
sé ges ún. 48 r. ma gas csúcs sí nek nem szerezhetõk be, ezért
más meg ol dást kel lett mér le gel nünk. A meg ol dá si
lehetõségek ki vá lasz tá sá nál alapvetõ szem pont ként kel lett
ke zel nünk a cse re sza ba tos ság biz to sí tá sát, a költ sé gek
lehetõ leg ala cso nyabb szint jé nek meg va ló sí tá sát és emel lett
a tech ni kai szín vo nal ja ví tá sát. A szám ba vehetõ meg ol dá -
sok a következõk:

• B48 VM-rend sze rû vál tók hasz ná la ta
• kül föl di rend sze rû S49-es vál tók hasz ná la ta
• B54 VM-rend sze rû vál tók hasz ná la ta át me ne ti sí nek -

kel be épít ve
• hasz nált, vissznyereményi al kat ré szek mi nél na gyobb

men  nyi ség ben va ló új ra fel hasz ná lá sa.
A kül föl di meg ol dá sú S49-es rend szer hasz ná la ta szá -

munk ra tel je sen új sín rend szert je len te ne, ami csak azt a
prob lé mát old hat ja meg, hogy a szük sé ges alap anyag ok
nagy biz ton ság gal beszerezhetõk, ezért e meg ol dást el ve -
tet tük. A B48 tí pus ból né hány cso portkitérõ van a MÁV
há ló za tá ba be épít ve, azok hoz a csúcs sí ne ket külföldrõl
sze rez tük be, ez vár ha tó an to vább ra is meg old ha tó len ne.
Hasz ná la ta so rán azon ban a fenn tar tá si cse rék nél min den -
kép pen tel jes vál tó cse rét kel le ne meg ol da ni, mert a ré gi,
ma gas csúcs sí nû félváltó mel lé ala csony csúcs sín nem

épít hetõ be. 
A gyár tá si költ sé -

gek elem zé se alap ján
azon ban az volt meg -
ál la pít ha tó, hogy az
ala csony csúcs sí nes
48 rend sze rû vál tó és
a ha son ló 54 rend -
sze rû vál tó kö zöt ti

kü lönb ség olyan cse kély, hogy a na gyobb terhelhetõség ér -
de ké ben cél sze rû a ma ga sabb sín rend szert vá lasz ta ni az át -
me ne ti sí nek köz be ik ta tá sá val. Ter mé sze te sen az alá ren -
del tebb he lye ken fekvõ kitérõk vál tó i ban mind na gyobb
mér ték ben lesz szük ség a hasz nált félváltók új ra fel hasz ná -
lá sá ra.

A kitérõk szer ke ze ti kor sze rû sí té se elsõsorban a ko pás -
ál lóbb anyagminõségû és na gyobb te her bí rá sú rész egy sé -
gek al kal ma zás ba vé te le út ján va ló sult meg. Az 54-es és
60-as kitérõink ma döntõen ala csony csúcs sí nes meg ol dá -
sú ak, ame lyek nek a vé gén újab ban át ko vá csolt
csúcssínvégek ta lál ha tók. A zár szer ke zet fej lesz té se so rán
a ré gi kam pó zá ra kat a leg fej let tebb Integra-rendszerû zár -
nyel ves csúcssínrögzítõkkel vál tot tuk fel. Ezek a té li-nyá ri
üzem mód be li kü lönb sé gek re ér zé ket le nek, üzem biz ton sá -
guk ki vá ló, fenn tar tá suk egy sze rû. A ke resz te zé sek ben ál -
ta lá nos sá tet tük a sza bá lyoz ha tó „U” ala kú vezetõsínek
hasz ná la tát. A kö zép ré szek ko pás ál ló man gán csúcs be té tes
ki ala kí tá sú ak, újab ban a tol dat sí nek kel kü lön le ges el já rás -
sal ösz  sze he geszt ve szál lít ják. A ke resz te zé sek nél be ve zet -
tük az ún. Mangrain-eljárást, amely a man gán acél önt vé -
nyek alap anya gá nak szö vet szer ke ze tét me tal lur gi ai úton
fi no mít ja, ez ál tal a ko pás ál ló sá got fo koz za. Emel lett meg -
je len tek az ún. kö zép blok kos ke resz te zé sek, ame lyek nem

A MÁV ak tu á lis pá lya szer ke ze ti
fej lesz té sei

HA RASZ TI GÁ BOR

mér nök fõtanácsos, fõmunkatárs
MÁV ZRt. Pá lya vas úti Üz let ág, Pá lya és Mér nö ki Lé te sít mé nyek Igaz ga tó ság
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1. ábra – B 54 VM r. vál tók
át me ne ti sín nel



sze relt ki vi te lû ek, ha nem tel je sen öntvénybõl ké szül nek,
az elejükön és a vé gü kön sín da ra bok kal ös  sze he geszt ve.
Mi u tán nin cse nek ben nük sze relt, oldalkötõ, víz szin tes
csa va rok, ez ál tal nincs la zu lás ra, tö rés re haj la mos al kat -
rész, így az üzem biz ton sá guk ki vá ló. Egyelõre a B60 XI és

a B54 XI r.
kitérõinkben hasz -
nál juk.

A kitérõkben is
el ter jedt a ru gal mas
szo rí tó ken gye lek
hasz ná la ta, ami
szük ség te len né tet -
te, hogy a hé zag
nél kü li vá gá nyok -
ban fekvõ
k i t é r õ k b e n

sínvándorlásgátló szer ke ze te ket kell jen hasz nál ni. 
A 48 rend sze rû fel épít mé nyünk élet ben va ló tar tá sa lét -

fon tos sá gú az ál la gunk ban el fog lalt ma gas rész ará nya mi -
att (52,1%). A folyópályasíneket Cseh or szág ból be tud juk
sze rez ni ki vá ló minõségben, de az alá tét  le mezt a hen ge relt
alap anyag meg szû né se mi att nem. Az en nek he lyet te sí té sé -
re szü le tett meg ol dás sze rint S49-rend sze rû alá tét  le me ze -
ket szál lít a Vamav Kft., és a szük sé ges talp ki egyen lí tést
mû anyag közbetétlemezzel old juk meg, ame lyet ve le
együtt szál lí ta nak. E szer ke ze ti meg ol dás mé re te i nek meg -
vá lasz tá sá nál a cse re sza ba tos ság biz to sí tá sa alap fel té tel
volt, a sínleerõsítés a ré gi LX je lû be ton al jak ra gond nél -
kül beépíthetõ. A be épí tés kor azon ban ügyel ni kell ar ra a
kö rül mény re, hogy a mû anyag köz be tét mi att ma ga sabb ra
kerülõ sín tal pat csak az alá tét  le mez zel együtt szál lí tott rö -
vi dí tett belsõ szá rú szo rí tó le mez zel sza bad leerõsíteni, kü -
lön ben a csa var biz to sí tó gyû rû az aszim met ri kus ter he lés

mi att tönk re fog
men ni.

Emel lett a Pflei -
derer Vas be ton ipa ri
Rt. el ké szí tet te a 48
és 54 rend sze rû fel -
épít mény hez hasz -
nál ha tó alá tét  le mez
nél kü li be ton al jak
ter ve it (LM-S je lû),
ame lye ken Skl 1-
rend sze rû, ke vés

alkatrészbõl ál ló és emi att ol csóbb le erõ sítés hoz ha tó lét re.
Ilyen vá gány már 54 sín rend szer rel lé te sült (3. ábra).

A spe ci á lis fel épít mény nél meg je lent az Edilon-
rendsze rû mû gyan tá val kör be ön tött fo lya ma tos alá tá masz -
tá sú fel épít mény, ame lyet hi da kon, út át já rók ban és egyéb
be ton le me zes fel épít mé nyek nél cél sze rû hasz nál ni. Hasz -
ná la ta ki sebb szer ke ze ti ma gas sá got ered mé nyez, a híd -
szer ke ze tek egyen le te sebb te her el osz tá sát te szi lehetõvé,
és a kör nye zet vé del met is szol gál ja, mi vel csök ken a zaj ki -
bo csá tás (4. ábra).

A di la tá ci ós szer ke ze tek te rén is je len tek meg újabb ter -
mé kek, ame lyek re egy részt a na gyobb el moz du lás igé nye,
más részt a spe ci á lis fel épít mény hez va ló illeszthetõség mi -
att volt szük ség. A Vamav Kft. ál tal ki fej lesz tett nagy nyi tá -
sú VM-rendszerû di la tá ci ós ké szü lék ±200 mm di la tá ci ós
moz gás fel vé tel ét old ja meg. En nek iker ki vi te lû vál to za ta

is el ké szült, és
be épí té si, üze -
mel te té si ta -
pasz ta la tai ki vá -
ló ak.

A kitérõk
fej lesz té se so -
rán több ki sebb
lé pést si ke rült
m e g  o l  d a  n i ,
mely nek be ve -
ze té se so rán a
ko ráb ban már
be épí tett és pá -
lyá ban fekvõ
kitérõkkel va ló
cse re sza ba tos -
ság biz to sí tá sa volt a fõ cél ki tû zés. A vál tók ban szin te ál -
ta lá nos sá vált a vá lyú al jak hasz ná la ta, amely min den
kitérõtípushoz (ki vé ve az át sze lé si kitérõt) és a vo nó ve ze -
té kes köz pon ti ál lí tás hoz is ren del ke zés re áll.

A fel épít mén  nyel kap cso la tos fej lesz té si ter ve ink kö -
zött meg kell em lí te ni, hogy meg ol dan dó az át sze lé si
kitérõkben hasz nál ha tó vá lyú alj el ké szí té se és be épí té se.
En nek azon ban né hány fel té tel ét még biz to sí ta ni szük sé -
ges, ame lyek ezt ed dig is hát rál tat ták. Ter ve ink kö zött sze -
re pel, hogy a je len le gi vál tó-vál tó haj tó mû kap cso la tot a
na gyobb se bes sé gû köz le ke dés hez iga zít va át ala kít juk. Je -
len leg fo lyik a Vöest-Alpine cég ál tal ki fej lesz tett
Spherolock el ne ve zé sû hid ra u li kus el ven mûködõ
váltóállító-rögzítõ be ren de zés vizs gá la ta, amely kar ban tar -
tás men te sen és csúcssínrögzítõ szer ke zet nél kül ké pes a
vál tók üzem biz tos zá ró dá sát biz to sí ta ni. A hozzáilleszkedõ
ún. Hidrolink-rendszer meg old ja a több ál lí tó mû vel sze relt
vál tók együt tes moz ga tá sát és rög zí té sét, ter mé sze te sen
mindkettõ al kal mas a vá lyú al jak kal sze relt vál tók hoz is. 

Meg sze ret ném még em lí te ni a ter vek kel ös  sze füg gés -
ben, hogy az Edilon pá lya szer ke ze tû hi dak fel épít mény é -
hez ter vez zük fel hasz nál ni a nagy nyí lá sú VM di la tá ci ós
szer ke ze tet olyan mó don, hogy a szer ke zet a Csilléry-
készülékhez ha son ló mó don a hí don ke rül jön be épí tés re.
En nek szük sé -
ges sé ge ab ból
szár ma zik, hogy
vár ha tó an nem
túl so ká kor sze -
rû sí tés re ke rül -
nek olyan híd -
s z e r  k e  z e  t e k ,
ahol több, egy -
mást követõ
E d i l o n -
f e l é p í t m é ny û
kü lön dilatáló
h í d  s z e r  k e  z e t
k a p  c s o  l ó  d i k
egy más hoz. E
prob lé ma meg  -
ol dá sát a VM-
rendszerû nagy -
nyi tá sú ké szü lék
jól szol gál hat ná.
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Kö zép blok kos ke resz te zés,
Mangrain-eljárás

2. áb ra – A MÁV 48 r. fo lyó pá lya
sínleerõsítésének fej lesz té se

4. ábra –
Edilon-rendszer

3. áb ra – MÁV 48 r. és UIC 54 r. alá tét  le mez
nél kü li sínleerõsítés LM-S je lû be ton al jon



A MÁV rend kí vül gyors és jelentõs mér té kû vál to zá so -
kat él meg nap ja ink ban, a Pá lya vas úti Üz let ág is nagy szer -
ve ze ti vál to zá son esett át 2005. feb ru ár elsejétõl
kezdõdõen. Sze ret ném fel vá zol ni a vál to zás kö rül mé nye it,
jelentõségét és az elõttünk ál ló fel ada to kat.

Mi ért kel lett a vál toz ta tás?

• Meg vál to zott a tár sa dal mi kör nye zet
• Meg vál to zott a gaz da sá gi kör nye zet
• Kor sze rû vállatirányítási rend szert sür get a kör nye zet

és a vál la lat is
• Mû kö dé si és szer ve ze ti vál toz ta tá sok vég re haj tá sa az

üz let ág nál
• Ha té ko nyabb és ol csóbb a mû kö dés fel tét ele i nek

meg te rem té se
• A pá lya vas úti szol gál ta tás minõségének ja ví tá sa
• A „vevõ” nem há rom, ha nem egy szol gál ta tót akar
• A „pá lya vas úti ér dek” ki ala ku lá sa a szak mai ér de kek

hát tér be szo rí tá sá val
• Za va rok az üz let ági belsõ együtt mû kö dés ben. Gyak -

ran az üz let ágon be lül sincs egy ség (pl. te rü le ti ha tá -
rok, szer ve ze tek-fel ada tok el ha tá ro lá sa stb.).

A szer ve ze ti fel épí tés vál to zá sa

A te rü le ti köz pon tok fel épí té se

Az új mû kö dé si mo dell lé nye ge
• A szak mai el kü lö nült ség he lyett in teg rált mû kö dés,

komp lex szol gál ta tás
• Szak mai Te rü le ti Köz pon tok he lyett Pá lya vas úti Te rü -

le ti Köz pon tok
• Üz let ág-irá nyí tás, ope ra tív irá nyí tás és vég re haj tás el -

kü lö nü lé se
• Meg vál toz nak a sze re pek 

p az üz let ág-irá nyí tás üz let irá nyí tást vé gez a ko ráb bi
tel jes ver ti kum irá nyí tá sa he lyett

p az üzletágvezetõ köz vet le nül irá nyít ja az ope ra tív
irá nyí tást végzõ egy sé gek, az az a te rü le ti köz pon tok
vezetõit

p az üzletág-vezetõt és a te rü le ti köz pont vezetõjét a
ko or di ná ci ós egy ség vezetõje tá mo gat ja a ve ze tés -
ben és a szak mai egy sé gek te vé keny sé gé nek ös  sze -
fo gá sá ban

• Meg vál to zik a mun ka meg osz tás a te rü le ti köz pont -
ban, a szak mai mun ka meg osz tás he lyett fo lya mat (te -
vé keny ség) ala pú szer ve ze tek ala kul nak

• A felelõsségek és ha tás kö rök egyér tel mûb bé  vál nak.
A dön té si kom pe ten ci ák más szint re ke rül nek

• Erõsödik a gaz da sá gi tisz tán lá tás, szak mai pri o ri tá -
sok he lyett üz let ági pri o ri tá sok ke rül nek elõtérbe

• Ol csób bá és ha té ko nyab bá vá lik a mû kö dés.

Az in teg rált pá lya vas út mû kö dé si
ta pasz ta la tai

CSEK KÁR OLY

fõosztályvezetõ
MÁV ZRt. Pá lya vas úti Üz let ág Ko or di ná ci ós Fõosztály
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Bp., Debr, Misk, Szeged, Pécs, Szhely) FOLYAMAT (tevékenység) ALAPÚ SZERVEZETEK

vezetõ

üzemeltetési osztály

pályalétesítményi
üzemetetési alosztály

pálya- és mérnök-
létesítményi

alosztály

távközlési
karbantartási

alosztály

erõsáramú
karbantartási

alosztály

biztosítóberendezési
karbantartási

alosztály

mérnöki-létesítményi
üzemetetési alosztály

biztosító berendezési
üzemetetési alosztály

távközlési
üzemetetési alosztály

erõsáramú
üzemetetési alosztály

végrehajtási
egységek

végrehajtási
egységek

forgalmi csoportok

mérnöki szakasz
fõpályamesteri szakasz

hidász szakasz
vizsgáló szakasz

távközlési szakasz
blokkmesteri szakasz
erõsáramú szakasz
alosztályi szakasz
váltófûtési szakasz

karbantartási osztály forgalmi osztály koordinációs osztály

felügyeleti alosztály

forgalomirányítási
alosztály

Operatív irányítás

végrehajtás

fõigazgató

értékesítési
osztály

pálya és mérnöki
létesítmények
igazgatóság

pá lya gaz dál -
ko  dá si osz tály

mérnöki
létesítmények

osztály

technológiai
osztály

PMLI technologiai
központ

TEB technologiai
központ

üzemirányítói
központ

pályavasúti
hálózati központ

pályavasúti területi
központok

távközlési
osztály

erõsáramú
osztály

biztosító
berendezések

osztály

üzemirányí -
tá  si osztály

technológiai
osztály

üzemfelügye -
le ti osztály

mûködési
fejlesztési osztály

döntés elõ ké szí -
té si osz tály

tervezési
osztály

elemzési
osztály

kontrolling
osztály

Távközlõ, erõsáramú
és biztosítóberendezési

igazgatóság

forgalmi
igazgatóság

koordinációs
fõosztály

kontrolling
fõosztály

irányítás

végrehajtás

titkárság



Az üz let ág-irá nyí tás funk ci ói
• Stra té gia al ko tás és jövõkép-alakítás
• Sza bá lyo zás, sza bály za tok ké szí té se és kar ban tar tá sa
• Üz let ági szak mai nor mák ki dol go zá sa és kar ban tar tá -

sa
• Ellenõrzés, az ellenõrzés rend sze ré nek ki ala kí tá sa
• Üz let ági szin tû szak mai fej lesz té si ja vas la tok ki dol go -

zá sa, elõterjesztése
• MÁV ZRt. és fõigazgatói szin tû döntés-elõkészítési

fel ada tok
• Há ló za ti ügyek komp lex ke ze lé se
• Köz re mû kö dés az üz let ági pri o ri tá sok ki ala kí tá sá ban
• Ope ra tív, il let ve ilyen jel le gû fel ada tok nem tar toz nak

a funk ci ó hoz!

A te rü le ti köz pont funk ci ói
• Komp lex te rü le ti pá lya üze mel te tés el lá tá sa
• In teg rált pá lya in for má ció elõállítása
• A te rü let re vo nat ko zó fej lesz té si igé nyek meg fo gal -

ma zá sa
• Kar ban tar tá si és be ru há zá si fel ada tok, il let ve igé nyek

meg fo gal ma zá sa
• Kar ban tar tá si fel ada tok ko or di nált el vég zé se, el vé -

gez te té se
• Vég re haj tá si egy sé gek irá nyí tá sa.

A Ko or di ná ci ós Fõosztály funk ci ói
• Az üzletág-vezetõ irá nyí tá si te vé keny sé gé nek tá mo -

ga tá sa
• A stra té gia al ko tás ko or di ná lá sa, irá nyí tá sa és vég zé se
• In teg rált sza bá lyo zá si rend szer ki ala kí tá sá nak, mû -

köd te té sé nek irá nyí tá sa. Mû kö dé si Ké zi könyv ké szí -
té se, al kal ma zá sa

• Mû kö dé si za va rok fel tá rá sa, el há rí tá sá nak irá nyí tá sa
• Üz let ági pro jek tek irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa, pro jek tek

in dí tá sa
• Üz let ági in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós rend szer ki -

ala kí tá sa, mû köd te té sé nek irá nyí tá sa in teg rált pá lya -
in for má ci ós rend szer ként

• Fej lesz té si, anyag biz to sí tá si, IT, esz köz gaz dál ko dá si
te vé keny ség ko or di ná lá sa, irá nyí tá sa

• Üz let ági mû kö dé si és mû kö dés fej lesz té si fel ada tok
vég zé se

• A 33/2004. (X. 1.) MÁV Ért. 40. uta sí tás sze rint a
megrendelõképesség biz to sí tá sa, in gat lan gaz dál ko -
dás hoz, hasz no sí tás hoz kap cso ló dó ko or di ná ció.

Vál to zá sok a szer ve zet ben

Vég re haj tá si szint
• A vég re haj tá si egy sé gek mû kö dé se jelentõsen nem

vál to zott
• Új szer ve zet a mér nö ki sza kasz, de nem fe let te se a

sza kasz nak
• A vég re haj tá si egy sé gek az új mû kö dés ben is a sza ka -

szok, cso mó pont ok
• Az üze mel te té si mér nök ope ra tív te vé keny sé get vé gez
• A vég re haj tá si egy sé gek irá nyí tá sát a TK vég zi.

Vis  sza jel zé sek, ta pasz ta la tok
• Szak mai uta sí tá sok, sza bá lyo zá sok fe lül vizs gá la tá nak

igé nye
• Ke ve sebb ad mi niszt rá ció, több és gyor sabb in for má -

ció szük sé ges
• Szak em ber gár da meg be csü lé se, után pót lás-ne ve lés
• Fon tos a szer ve ze ti át ala kí tá sok rész le te i nek pon to -

sabb le ve zény lé se, a szak mai ér de kek fi gye lem be vé te -
le (pl. át so ro lá sok, Mû kö dé si Ké zi könyv)

• Fel adat kö rök egy ér tel mû ki je lö lé se (pl. al osz tály
,,mérnöki sza kasz”) 

• Nagy fo kú bi zony ta lan ság megelõzhetõ tá jé koz ta -
tás sal

• Kö szö net az új szer ve ze tért
• Kö szö net az együtt mû kö dé sért, a be vo ná sért (TK-

szervezetek, üz let ágak).

Elõttünk ál ló fel ada tok

• In teg rált te rü le ti köz pon tok fel ada ta i nak és lét szá má -
nak monitoringja

• Te rü le ti köz pont te vé keny ség elem zés
• Üz let ág-irá nyí tás te vé keny sé gé nek fe lül vizs gá la ta
• Pá lya vas úti tech no ló gi ai köz pon tok ös  sze vo ná sa
• Üze mel te tés-kar ban tar tás pon tos szét vá lasz tá sa
• Üz let ági ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé gek meg ha tá ro zá sa
• Üz let ági sza bá lyo zá sok
• Mun ka kö rök be so ro lá si rend sze re
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Ré gi mû kö dés

• Tel jes ver ti kum ra vo nat -
ko zó szak mai el kü lö nü lés
és irá nyí tás a jellemzõ

• A vég re haj tá si egy sé ge -
ket – ame lyek a fel ügye -
le ti, za var el há rí tá si, gon -
do zá si és kar ban tar tá si
fel ada to kat vég zik – az
osz tály mér nök sé gek irá -

Új mû kö dés

• Üz let ág-irá nyí tás ban
szak mai és te rü le ti el -
ven, ope ra tív irá nyí -
tás ban te vé keny ség
ala pon (for ga lom,
üze mel te tés, kar ban -
tar tás) elkülönülõ mû  -
kö dés

• A vég re haj tá si egy -

nyít ják, az osz tály mér -
nök sé ge ket a TK

• Mi ni má lis üz let ági
rend szer szem lé let

• Tech no ló gia és tech -
no ló gi ai-lét szám pár -
hu za mos sá gok

• Más-más mû kö dés szer -
ve ze ti fel épí tés sze rint.

sé ge ket a TK irá -
nyít ja

• Ma xi má lis üz let ági
rend szer szem lé let.

• Redundánsok fel szá -
mo lá sa

• Azo nos el vû mû kö dés
szer ve ze ti fel épí tés
sze rint.



Az Eu ró pai Unió a 90-es évek vé gén fo gal maz ta meg
az elõcsatlakozás so rán nyúj tan dó köz le ke dé si inf rast ruk -
tú ra-tá mo ga tás lehetõségeit. Az EU meg ha tá roz ta a tá mo -
ga tan dó köz le ke dé si fo lyo sók rend sze rét (TINA-hálózat,
il let ve ma TEN-T-hálózat) és a tá mo ga tás fel tét ele it. 

Cél a csat la ko zó or szá gok le rom lott ál la po tú fo lyo só i -
nak EU-norma sze rin ti rend be té te le, az interoperabilitás
biz to sí tá sa. Az EU en nek ér de ké ben jelentõs tá mo ga tást
biz to sí tott. Elõfeltételként meg ha tá roz ták a ha zai és EIB
társ fi nan szí ro zást, a tá mo gat ha tó inf rast ruk tú ra-ele me ket
és a követendõ ver se nyez te té si és meg va ló sí tá si el já rás ren -
det. A végsõ mû sza ki tar tal mat, be ru há zá si költ sé get, társ -
fi nan szí ro zá si ará nyo kat, fel té te le ket az EU az ISPA ko or -
di ná ci ó ért felelõs Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal lal (NFH) és
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um mal (GKM) rög -
zí tet te. Az EU ál tal meg fo gal ma zott pri o ri tá sok rész ben
vál toz tak, a vas úti fo lyo sók fej lesz té se mel lett elõtérbe ke -
rült az elõvárosi köz le ke dés és a jár mû be szer zés. Így el -
mond hat juk, hogy a IV. és V. vas úti köz le ke dé si fo lyo só
ha tár tól ha tá rig történõ fej lesz té se mel lett a bu da pes ti
elõvárosi köz le ke dés fej lesz té se és eh hez mo tor vo nat be -
szer zé se vált elsõdleges pri o ri tás sá. 

A ma gyar vas út 2003-ig éven te mint egy 60-80 mil li árd
fo rint ös  sze gû be ru há zá si ter vet va ló sí tott meg, kb. fe le-fe -
le arány ban a pá lya vas út ra és az ún. vál lal ko zói vas út ra. Ez
az ös  szeg el ma radt az inf rast ruk tú ra és a jár mû park
megfelelõ fel újí tá sá hoz és pót lá sá hoz szük sé ges for rás tól,
és a le ma ra dás egy re nö ve ke dett. A hely ze tet nem vál toz -
tat ta meg gyö ke re sen az sem, hogy né hány pro jekt si ke re -
sen meg va ló sult (Bp.–Hegyeshalom-projekt I. ütem, ko -
csi be szer zé sek, PHA RE-prog ram stb.). A be ru há zá si for rá -
sok nál 2002–2007 kö zött meg ha tá ro zó az ún.
elõcsatlakozási alap (ISPA, 2004. má jus 1-jétõl ko hé zi ós
tá mo ga tás), en nek nagy sá ga a kb. 50%-os ma gyar há nyad -
dal együtt 150 mil li árd fo rint (Bp.–Cegléd–Szolnok,
Bp.–Hegyeshalom, Zalalövõ–Boba vo na lak fej lesz té se). 

A fo lya mat ban lévõ EIB-hitellel meg va ló su ló pro jek tek
ös  sze ge kö zel 100 mil li árd fo rint (Bp.–Újszász–Szolnok,
Ceg léd–Sze ged vo na lak fel újí tá sa, Bp.–Esztergom vo nal
fej lesz té se, be le ért ve az Észa ki hi dat, Rákospalota–Újpest,
Fe hér vár, Érd ál lo má sok fel újí tá sa, Gyõr–Celldömölk vo -
nal vil la mo sí tá sa). Az Eu ró pai Unió 2007-tõl Ma gyar or -
szá got évi több mint 3 mil li árd euróval tá mo gat ja, a je len -
le gi tá mo ga tás több szö rö sé vel. A vas út elsõsorban a Ko hé -

zi ós Alap tól szá mít jelentõs fej lesz té si for rá sok ra. A vas úti
inf rast ruk tú rá ra for dít ha tó ös  szeg sze rény becs lé sek kö zött
is mi ni mum évi 50-80 mil li árd fo rint ra becsülhetõ. Ebbõl
a tá mo ga tás ból 2013-ig befejezõdhet a IV. vas úti köz le ke -
dé si fo lyo só és az V. vas úti fo lyo só alap ágá nak kor sze rû sí -
té se, és megkezdõdhet az V. vas úti fo lyo só to váb bi ré sze i -
nek kor sze rû sí té se.

Ös  szes sé gé ben el mond hat juk, hogy a 2007–2013-as
idõszakban ter ve zett ko hé zi ós pro jek tek elõkészítése jó
ütem ben ha lad. A Bu da pest–Szé kes fe hér vár, Székes -
fehérvár–Boba és Szajol–Nyíregyháza–Záhony-
vonalszakaszok át épí té sé nek ter ve zé sei megkezdõdtek, és
2007-ig remélhetõleg befejezõdnek. Ugyan csak
megkezdõdött a bu da pes ti elõvárosi pro jekt elõkészítése. 

Az EU-támogatások sze re pe a vas úti pro jek tek fi nan -
szí ro zá sá ban

Az ISPA-programok so rán a MÁV Rt. 76%-os rész -
arányt ért el a köz le ke dé sen be lül. Ez a rész arány az elsõ
ko hé zi ós idõszakban, 2004–2006 kö zött 25%-ra vál to zott.
A KIOP-támogatású vas úti pro jek tek ará nya to vább csök -
kent. A MÁV re form ja, a ma gyar vas út meg újí tá sa szem -
pont já ból alapvetõ cél ki tû zés en nek a rész arány nak a ja ví -
tá sa a köz le ke dé sen be lül, hi szen 2007-tõl gya kor la ti lag az
EU-támogatás lesz a vas út fej lesz té sé re for dít ha tó meg ha -
tá ro zó for rás (1. áb ra).

A ma gyar vas út meg úju lá sa
EU-támogatással

MANGEL JÁNOS

igazgató
MÁV ZRt., EU Program Igazgatóság
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Ko hé zi ós Alap-pro jek tek
A 2007–2013 kö zöt ti Ko hé zi ós Alap be ru há zá si prog -

ram ban a pri o ri tás a ko ráb ban el kez dett IV. és V. pán eu ró -
pai vas úti fo lyo sók re ha bi li tá ci ó já nak be fe je zé se
(Bp.–Fehérvár–Boba, il let ve Szolnok–Debrecen–Záhony,
Bp.–Dombóvár–Gyékényes, Bp.–Hatvan–Miskolc-
vonalszakaszok fej lesz té se, bu da pes ti elõvárosi köz le ke -
dés fej lesz té se). A MÁV Rt. ese té ben az el fo ga dott ke ret -
stra té gia sze rint a fo lyo sók kor sze rû sí té sé nél cél „a
meglévõ nyom vo na lak re ha bi li tá ci ó ja, az üze mi se bes ség
fo ko zá sa (lehetõleg 160 km/h), a biz to sí tó be ren de zé sek ja -
ví tá sa, kettõs vá gány vo na lak ki ala kí tá sa és a vas út vo na lak
vil la mo sí tá sa”, va la mint az interoperabilitás biz to sí tá sa.
Egyelõre nincs brüs  sze li dön tés a Ko hé zi ós Alap jár mû -fi -
nan szí ro zás ra vagy egyéb cél ra történõ fel hasz ná lá sá ról. A
CER (Eu ró pai Vas út tár sa sá gok Kö zös sé ge) lob bi zik a tá -
mo ga tás szé le sebb kö rû fel hasz nál ha tó sá ga ér de ké ben.

Struk tu rá lis Ala pok (Kör nye zet vé de lem és Inf rast ruk tú ra
Ope ra tív Prog ram – KIOP)

A KIOP-program ki dol go zá sát a tár ca a 2003. év vé gén
kezd te meg. A MÁV Rt. ja vas la tai kö zül ed dig az „ér di
elõvárosi pro jekt” ja vas lat meg va ló sí tá sát fo gad ta el a
2004–2006 kö zöt ti idõszakra. En nek megfelelõen a ter ve -
zést követõen a ten de re zés is megkezdõdött.

EU-támogatással meg va ló su ló be ru há zá si prog ram 2004–
2013

A TEN-T-folyosók ma gyar or szá gi sza ka sza i ból, az
alap há ló zat nak tekinthetõ kö rül be lül 2700 km-bõl ez zel a

be ru há zá si prog ram mal mint egy 1000-1500 km kor -
szerûsíthetõ 2013-ig (2–3. áb ra).

A kö rül be lül 500 mil li árd fo rin tos tíz éves prog ram
meg va ló sí tá sa a MÁV Rt. ré szé re óri á si ki hí vás. Az or szág
ré szé re azon ban az egyet len lehetõség a vas úti inf rast ruk -
tú ra meg ha tá ro zó ré szé nek rend be té te lé re és az EU-
támogatás ha té kony fel hasz ná lá sá ra.

Az EU-projektjavaslatok ki dol go zá sát meg ha tá ro zó fõbb
szem pont ok

A pán eu ró pai kor ri do rok ma gyar or szá gi sza ka sza i nak
fej lesz té se az 1001/2004. (I. 8.) korm.-határozatban ki -
emelt sze re pet kap. A ma gyar vas út mai hely ze té ben a leg -
fon to sabb fel adat az EU-kompatibilis pá lya há ló zat meg -
te rem té se a nem zet kö zi tran zit há ló za ton, mely ha zánk
EU-csatlakozásával egy ben ré szét ké pe zi az EU TEN-T-
hálózatának. 

Ma gyar köz le ke dés po li ti ka, amely töb bek kö zött ki -
mond ja: „Az eu ró pai nor mák nak megfelelõ vas úti törzs há -
ló zat fej lesz té se (ha zai és nem zet kö zi fõvonalak) az egy sé -
ges eu ró pai vas úti há ló zat ré sze ként, amely biz to sít ja Ma -
gyar or szág tran zitsze re pé nek vis  sza szer zé sét.”  

MÁV Rt. Át ala kí tá si Prog ram ja: az EU a vas út po li ti ká -
val és a ma gyar köz le ke dés po li ti ká val össz hang ban a ha té -
kony és ver seny ké pes pá lya vas út meg te rem té sét tûz te ki
cé lul, és ki mond ja a pá lya vas úti fej lesz té seknek a sze -
mély- és áru szál lí tás ge rin cét adó nem zet kö zi fõvonalakon
va ló kon cent rá lá sát.

A há ló zat sze mély szál lí tá si és áru fu va ro zá si for gal mi
ter he lé se: Ma gyar or szá got igen kedvezõ föld raj zi el he -
lyez ke dé se foly tán há rom vas úti köz le ke dé si fo lyo só (IV.,
V., X.B.) ke resz te zi. A vas úti for ga lom meg ha tá ro zó ré sze
is a pán eu ró pai vas úti fo lyo só kon bo nyo ló dik. Brüs  sze li,
EU-s szem pont ból ter mé sze tes volt ezen fo lyo sók fel újí tá -
sá nak tá mo ga tá sa. A tá mo ga tás ér de ké ben a pá lyá za ti
anya gok hoz rész le tes gaz da sá gos sá gi vizs gá lat ké szült,
ami iga zol ta az el vá rá so kat.

ISPA- és Ko hé zi ós Alap-pro jek tek

Budapest–Cegléd–Szolnok-rehabilitáció
A pán eu ró pai kor ri do rok al ter na tív út irá nyát adó

TINA-vonal fel újí tá sa több sza kasz ban emelt se bes ség be -
ve ze té sé vel ke rült meg ter ve zés re A két vá gá nyú vil la mo sí -
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tott pá lyán 100 km vá gány, 120 csoport kitérõ s a kap cso -
ló dó lé te sít mé nyek át épí té sé vel, 4 ál lo má si elekt ro ni kus
biz to sí tó be ren de zés lé te sí té sé vel, 120-140 km/h se bes sé -
gû köz le ke dés mel lett (Albertirsa–Szolnok 120-ról >140
km/h) Bp.–Nyugati pu.–Szolnok kö zött a menetidõ (IC-
vo nat) vár ha tó an 20 perc cel csök ken (78 perc > 58 perc)
(4. áb ra).

Budapest–Hegyeshalom-rehabilitáció II. ütem
A prog ram 56 km vá gány, 90 csoport kitérõ s a kap cso -

ló dó lé te sít mé nyek át épí té sé vel és a vo na li (ETCS), va la -
mint a Ko má rom és Gyõr ál lo má si biz to sí tó be ren de zé si
mun kák el vég zé sé vel a je len le gi 120–140–160 km/h se -
bes ség üzem biz tos al kal ma zá sa vá lik lehetõvé, meg fe lel ve
az interoperabilitás kö ve tel mé nye i nek (5. áb ra).

Zalalövõ–Zalaegerszeg–Boba-rehabilitáció
A kö zel múlt ban át adott új ma gyar–szlo vén vas úti kap -

cso lat foly ta tá sa ként ke rül sor a vo nal sza kasz kor sze rû sí té -
sé re 80 km vá gány, 55 csoport kitérõ s a kap cso ló dó lé te -
sít mé nyek át épí té sé vel, a vo na li (ETCS), va la mint az ál lo -
má si biz to sí tó be ren de zé si és távközlõ mun kák el vég zé sé -
vel, a tel jes vo nal vil la mo sí tá sá val lehetõvé vá lik a 100, ill.
120 km/h se bes ség be ve ze té s re. Az át épí tést követõen
Boba és Bajánsenye-Országhatár kö zött a menetidõ (IC-
vo nat) vár ha tó an 35 perc cel csök ken (107 perc > 72 perc)
(6. áb ra).

Budapest–Cegléd–Szolnok–Lõkösháza II. ütem mun -
ká i nak ke re té ben a Budapest Ferencváros–Vecsés és a
Szajol–Lõkösháza-Országhatár-vo nal sza kasz ok re ha bi li tá -
ci ó já ra ke rül sor. A nagy részt két vá gá nyú (50 km egy vá gá -

nyú rész), vil la mo sí tott pá lyán 130 km vá gány (20 km új
má so dik vá gány), 200 csoport kitérõ s a kap cso ló dó lé te -
sít mé nyek át épí té sé vel, elekt ro ni kus ál lo má si biz to sí tó be -
ren de zé sek lé te sí té sé vel 100–120–160 km/h se bes sé gû
köz le ke dés al kal ma zá sá ra ke rül het sor. Az át épí tés 1. ré -
szét ISPA-támogatással, a 2. ré szét már a Ko hé zi ós Alap
fel hasz ná lá sá val va ló sít juk meg. Az át épí tést követõen
Szolnok–Lõkösháza kö zött a menetidõ (IC-vo nat) kö zel
20 perc cel csök ken (96 perc > 77 perc), s Bp. Fe ren c -
város–Vecsés kö zött is üzem biz tos me net rend sze rû köz -
le ke dés le bo nyo lí tá sá ra vá lik al kal mas sá a vas úti pá lya.
A se bes ség  eme lé sé nek fel té te le a II. ütem ként, 2007–
2008-ban meg va ló su ló ETCS üzem be he lye zé se (7–8.
áb ra).
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A 2002-ben meg kez dett ki vi te le zé si mun kák ered mé -
nye ként 200 km vá gány és 150 csoport kitérõ át épí té sé vel
a vál lal ko zók kö zel 50 mil li árd fo rint ér té kû mun kát vé -
gez tek el. A 47 ter ve zett tenderbõl 30 ér té ke lé se
befejezõdött, s a hét fo lya mat ban lévõ el já rás mel lett még
10 fel hí vás meg je le né sét ter vez zük 2006-ban. A Bp.–Ceg -
léd–Szolnok és a Bp.-He gyes ha lom kor sze rû sí té si mun -
kák 2007-ben, a to váb bi pro jek tek ki vi te le zé se 2008-ban
fejezõdik be (9. áb ra).

EIB-projektek

Budapest–Újszász–Szolnok–rehabi -
litáció be fe je zé se

A vas út vo nal fel újí tá sa 1998-ban
kezdõdött el, az ere de ti be fe je zé si
határidõ 2001 vé ge volt. A fel újí tá si
mun kák 50 mil lió euro EIB-hitelbõl
és költ ség ve té si tá mo ga tás ból ke -
rül tek fi nan szí ro zás ra. A be ru há zás
mû sza ki tar tal ma az 1960-ban át épí -
tett avult pá lya re ha bi li tá ci ó ja és a
távközlõ, erõsáramú és biz to sí tó be -
ren de zé si inf rast ruk tú ra kor sze rû sí -
té se, to váb bá utas for gal mi cé lú fej -
lesz té se volt. A ki vi te le zé si mun kák
a költ ség ve té si for rá sok szû kös sé ge
mi att lé nye ge sen késõbb és las sabb
üte me zés sel ke rül tek el vég zés re. A
pro jekt ke re té ben elsõként az Új -
szász–Szolnok, majd a Rákos–

Sülysáp–Tápiószecsõ–vonalszakaszok re ha bi li tá ci ó já -
ra ke rült sor. A vo nal re ha bi li tá ci ó já ból hát ra van még a
Tápiószecsõ–Újszász-vonalszakasz fel újí tá sa. Ez zel
érhetõ el, hogy a ceg lé di vo na lon ter ve zett pá lya re -
konst ruk ci ós mun kák vá gány zá ri üte mét ne za var ja az
elkerülõ út irányt adó újszászi vo na lon ma meglévõ 40-
60 km/órás se bes ség kor lá to zá sok. A re ha bi li tá ció be -
fe je zé se – a ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si for rá sok
függ vé nyé ben – 2008-ra vár ha tó (10. áb ra).

Cegléd–Kiskunfélegyháza–Szeged–
rehabilitáció

Az Eu ró pai Fej lesz té si Bank kal
(EIB) kö tött meg ál la po dás alap ján
kezd tük meg a mun kát, mely so rán
elsõ ütem ben a Cegléd–Kis kun fél egy -
háza-vonalszakasz re ha bi li tá ci ó já ra
ke rül sor. Ed dig 2003-ban el ké szült a
Ceg léd–Kecs ke mét, majd 2004-ben a
Kecs ke mét–Városföld kö zöt ti sza kasz
át épí té se 120 km/h-ra történõ se bes -
ség eme lés sel. A pro jekt ke re té ben ter -
vez zük az egy vá gá nyú pá lya ka pa ci -
tás nö ve lé sét a vas út vo nal leg szû kebb
ke reszt met szet ében má so dik vá gány
ki épí té sé vel. Kis kun fél egy há za–Sze -
ged kö zött csak megerõsített kar ban -
tar tás ra, rész le ges fel újí tás ra ke rül het
sor. A ren del ke zés re ál ló költ ség ve té -
si for rá sok függ vé nyé ben 2006–2007-
ben fe je zõd  het be a ki vi te le zés.

Rákospalota-Újpest ál lo más komp lex re konst ruk ci ó ja
Rákospalota-Újpesten az ál lo má si biz to sí tó be ren de zés

tel je sen el hasz ná ló dott, a vá gány há ló zat erõsen le rom lott,
át épí té se ha laszt ha tat lan. A pro jekt ke re té ben át épül az ál -
lo más vá gány há ló za ta a szük sé ges biz to sí tó be ren de zé si,
felsõvezetéki, táv köz lé si és ener gia el lá tá si lé te sít mé nyek -
kel együtt. A megfelelõ szol gál ta tá si szín vo nal, va la mint
az utas for ga lom biz ton sá gos le bo nyo lít ha tó sá ga ér de ké ben
emelt, sk + 30 cm-es szé les pe ro nok ke rül nek ki épí tés re, a

pe ro nok meg kö ze lí té sé re egy új 4 m nyí lá sú utasaluljáró
lé te sül, amely gé pé sze ti be ren de zé se i vel biz to sít ja a moz -
gás kor lá to zot tak köz le ke dé sét is. A be ru há zás ré sze az EIB
IV.-projektcsomagnak. 

Szé kes fe hér vár ál lo más komp lex re konst ruk ci ó ja
Szé kes fe hér vár ál lo más az V. pán eu ró pai kor ri dor, il let -

ve a Budapest Déli pu.–Murakeresztúr vas út vo nal leg fon -
to sabb el ága zó ál lo má sa, a Kö zép-Du nán túl leg na gyobb
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vas úti cso mó pont ja, mely a pá lya és a biz to sí tó be ren de zés
je len le gi ál la po ta mi att be ve ze tett kor lá to zá sok okán a vo -
na lak leg szû kebb ke reszt met szet ét ké pe zi. Je len leg az en -
ge dé lye zé si terv el ké szí té sé nél tar tunk. Eb ben az év ben az
épí té si en ge dé lyek be szer zé se vár ha tó a jövõ évi mun ka -
kez dés ér de ké ben az EIB IV.-projektek ke re té ben. 

Érd ál lo más re konst ruk ci ó ja
A pro jekt az öt vá gá nyos ál lo más tel jes át épí té sét, gya -

lo gos- és pe ron alul já ró val egy be kö tött szélesperonok lé te -
sí té sét és az avult ál lo má si biz to sí tó be ren de zés cse ré jét
tar tal maz za. Eb ben az év ben a ko ráb bi en ge dé lye zé si terv
kor sze rû sé gi fe lül vizs gá la ta és az épí té si en ge dély meg -
szer zé se tör té nik az EIB IV.-projekt 2006. évi mun ka kez -
dé se ér de ké ben.

Esz ter go mi vas út vo nal elõvárosi fej lesz té se és az Észa ki
Összekötõ Vas úti Du na-híd re konst ruk ci ó ja

Az egy vá gá nyú, dí zel üze mû Bu da pest–Esz ter gom vas -
út vo nal a bu da pes ti agg lo me rá ció elõvárosi vas úti köz le -
ke dé sé ben ját szik fon tos sze re pet. A pro jekt cél ja az el -
hasz ná ló dott vas úti pá lya és a meg ál ló he lyek, ál lo má sok
rész le ges re ha bi li tá ci ó ja, a for ga lom biz ton sá gos le bo nyo -
lí tó já hoz szük sé ges biz to sí tó- és táv köz lé si be ren de zé sek
meg újí tá sa és a Du na-híd át épí té se. A Du na-hi dat a há bo -
rú után 1953 és 1957 kö zött épí tet ték új já ide ig le nes, sze -
ge cse zett szer ke zet tel. Ma a mû tár gyon 10 km/órás se bes -
ség kor lá to zás van ér vény ben, csu pán a sze mély szál lí tást
biz to sí tó kön  nyû mo tor vo nat ok köz le ked het nek 20
km/órás se bes ség gel. A híd re konst ruk ci ó ra épí té si en ge -
dél  lyel ren del ke zünk, a ki vi te le zést eb ben az év ben az EIB
IV.-projektcsomag ke re té ben ter vez zük meg kez de ni. Az
egy vá gá nyú pá lya ka pa ci tá sá nak nö ve lé se ér de ké ben for -
gal mi kitérõk ki épí té sét is tar tal maz za a prog ram. 

Gyõr–Pápa–Celldömölk vas út vo nal vil la mo sí tá sa
A 72 km hos  szú, egy vá gá nyú Gyõr–Pápa–Celldömölk

vas út vo nal a TINA-hálózat ré sze, fon tos sze re pet tölt be a
IV. és V. kor ri dort összekötõ észak–dél irá nyú vas úti for ga -
lom ban. A Szé kes fe hér vár–Szom bat hely vas út vo nal vil la -

mo sí tás utá ni és a szlo vén vas út elõkészítés alat ti vil la mo -
sí tá sa he lyez te elõtérbe en nek a vo nal nak a prog ram ba vé -
te lét. A pro jekt tar tal maz za a vil la mo sí tás elõtti ív kor rek -
ci ót Gyömöre és Gecse-Gyarmat kö zött. A vil la mo sí tás ra
az épí té si en ge dély ren del ke zés re áll, az ív kor rek ció ha tó -
sá gi en ge dé lye zé si el já rá sát eb ben az év ben foly tat juk le.
A pro jekt meg kez dé sét az EIB IV.-projektek ré sze ként
2005-ben ter vez zük.

Ter ve zett Ko hé zi ós Alap-pro jek tek

Budapest–Székesfehérvár-rekonstrukció
Az V. pán eu ró pai kor ri dor ré szét képezõ vas út vo nal-fej -

lesz tés nek pri o ri tá sát a vo nal jelentõs elõvárosi for gal ma is
in do kol ja. A pro jekt tar tal maz za az el ma radt kö zép ál lo má -
si fej lesz té se ket, Tár nok és Din  nyés kö zött az emelt se bes -
ség be ve ze té sét, Bp. Kelenföld–Tárnok má so dik vá gány
meg  épí té sét.  

Székesfehérvár–Boba-rekonstrukció
A Székesfehérvár–Boba-vonal re ha bi li -

tá ci ó já nak elõkészítését is meg kezd tük. A
vo nal sza kasz át épí té sé vel vá lik tel jes sé az
V. pán eu ró pai kor ri dor fõ ága du nán tú li sza -
ka szá nak re konst ruk ci ó ja. Ez utób bi kor ri -
dor sza kasz nál a dom bor za ti-vo nal ve ze té si
kö tött sé gek fi gye lem be vé te lé vel sza ka szos
se bes ség eme lés re van csak mód.

Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-
rekonstrukció

A vas út vo nal föld raj zi adott sá ga, vo nal -
ve ze té se az át épí tés 140, ill. 160 km/h-ra
emelt se bes sé gû re konst ruk ci ó ját in do kol ja.
A se bes ség eme lést biz to sí tó pá lya vas úti
fej lesz té sen kí vül a pro jekt tar tal maz za az
ál lo má si szélesperonok ki épí té sét, az el -
avult ál lo má si biz to sí tó be ren de zé sek cse ré -
jét, az interoperabilitást lehetõvé tevõ ETCS
te le pí té sét. A Nyíregyháza–Záhony-vonal-

szakaszon csak pályarehabilitációra ke rül sor. 

Budapest–Dombóvár–Gyékényes-rekonstrukció
A vas út vo nal az V.B. pán eu ró pai kor ri dor ré sze. Az át -

épí tést a leg kri ti ku sabb ál la po tú Dombóvár–Kaposvár–
Gyékényes-vonalszakasszal kell meg kez de ni. Ezt
követõen ke rül het sor a vo na li ál la po tát te kint ve
kedvezõnek mond ha tó, de for gal mi lag leg ter hel tebb
Budapest–Pusztaszabolcs-vonalszakaszra, ahol elsõsorban
az avult rend sze rû ál lo má si biz to sí tó be ren de zé sek cse ré je
szük sé ges. Har ma dik ütem ben végezhetõ el a
Pusztaszabolcs–Dombóvár-szakasz át épí té se. 

Budapest–Miskolc–Nyíregyháza-rehabilitáció
Az V. kor ri dor fõ ágát adó út irány fej lesz té se fi nan szí -

ro zá si ok ból csak a 2010 utá ni idõszakban kezdhetõ el.
Ad dig a ma vi szony lag jó ál la pot ban lévõ, 120 km/h-ra
en ge dé lye zé si se bes sé gû pá lya le rom lá sát kell
megakadályozni fo ko zott kar ban tar tás sal. A Ko hé zi ós
Alap ke re té ben ter ve zett pro jekt vizs gá lat sze rint emelt
se bes ség be ve ze té sé re gaz da sá go san csak Hat van ál lo -
mást követõen van mód (11. áb ra).

A MA GYAR VAS ÚT MEG ÚJU LÁ SA EU-TÁMOGATÁSSAL
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A pá lya fenn tar tás hely ze tét a 1. áb rán szereplõ fõ té -
ma kö rök kel le het át fo gó an jel le mez ni, me lyek hez szo ro -
san tar to zik még a fej lesz tés, azon kér dé se ket vi szont a
kon fe ren cia más elõadásai rész le te sen elem zik.

Pá lya fenn tar tás hely ze te
• Vasúti pá lya és tar to zé kai
• Finanszírozási fel té te lek
• Humánerõforrás
• Eszközerõforrás
• Fõbb mûszaki tel je sít mé nyek
• Szolgáltatási szín vo nal
• Vágányhálózat ál la pot vál to zá sa
• Jövõkép

A pá lya fenn tar tás ál tal ke zelt kincs tá ri és
mûködtetõ va gyon kör belsõ struk tú rá ja, rész- és tel jes
brut tó, il let ve net tó ér té ke, fi gye lem be vé ve a le írá si
kul cso kat, egész sé ges, jó ál la po tú esz köz cso port ra
utal. Ez saj nos nincs így, az esz kö zök ál ta lá nos ma gas
ko ra, a lé te sí té sük óta le zaj lott ma gas, hal mo zott inf -
lá ció és az utób bi éve kig al kal ma zott rend kí vül ala -
csony le írá si kul csok mi att az esz köz ér té kek nek a va -
ló ság hoz, a költ ség ként el szá molt ÉCS-nek a
szintentartáshoz – ha for rás ként ke zel jük – a mér té ke
tö re dé ke a szük sé ges nek. Így már a je len le gi emelt le -
írá si kul csok kal szá molt 11,8 Mrd Ft éves ÉCS sem
len ne elég sé ges a szinten tartást biz to sí tó fel újí tá si
mun kák for rá sa ként (2–3. áb ra).

A mûködtetendõ fõ esz köz cso por tok fõ ka te gó ri á it,
men  nyi sé ge it és jellemzõit a 4–12. áb rák szem lél te tik.

A pá lya fenn tar tás hely ze te

SZA MOS AL FONZ

igaz ga tó
MÁV ZRt. Pá lya vas úti Üz let ág Pá lya és Mér nö ki Lé te sít mé nyek Igaz ga tó sá g
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A 13. ábrán a pá lya fenn tar tás azon jellemzõ költ sé gei
lát ha tó ak, ame lyek szer ke ze ti ele mek cse ré jét vagy olyan
fenn tar tá si mun ka meg va ló sí tá sát te szik lehetõvé, ame lyek
köz vet le nül szol gál ják a pá lya- és híd ál la pot ja ví tá sát,
szinten tartását.

Le von ha tó kö vet kez te té sek
• A 3. áb rán fel tün te tett ÉCS for rás ként 40–75%-ban

ke rült 2000 óta ki fi nan szí ro zás ra.
• 2003-tól re ál ér té ken a for rá sok ös  sze ge drasz ti ku san

csök kent.
• 2005. évi ide gen fe les kar ban tar tás tar tal maz za a ki he -

lye zett lét szám elõzõ évek ben bér ként szereplõ költ sé -
gé nek jelentõs százalékát.

• 2003-tól EU-finanszírozású mun kák ki vé te lé vel (amely
ed dig évi 42 km re konst ruk ci ót ered mé nye zett) há ló -
zat fej lesz tés a há ló zat egyéb 7750 km-én gya kor la ti lag
nincs a költ ség ve té si for rás hi á nya mi att.

• 2005. évi terv döntõen fi nan szí ro zá si és egyéb prob lé -
mák mi att nem tel je sül.

• 2000. évi re ál ér té ken a 2005. évi költ sé gek fi nan szí ro -
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zá sa ~50%-os.
A 14. áb rán kí vá na tos költ ség struk tú ra mel let ti lép -

csõzetes anyag gaz dál ko dás meg va ló sí tá sát áb rá zol juk.
Költ ség ve té si for rás hi á nyá ban és rész le ges ÉCS-fi nan szí -
ro zás ese tén az EU-fi nan szí ro zá sú mun kák vissz -
nyereményének tö re dé ke építhetõ vis  sza.

Hasz nált anyag cik lus di ag ram ja
A 15. sz. áb rán a hu mánerõforrások vál to zá sa követ -

hetõ nyo mon. A vál to zá sok tar tal maz zák a tár sa ság ala pí tá -
so kat, ki he lye zé se ket és a ha té kony ság ja ví tó in téz ke dé se -
ket is.

Épí té si és pá lya fenn tar tá si szak szol gá lat lét szá ma

A 16. áb rán két esz közerõforrás ki he lye zés utá ni vál to zá -
sát mu tat juk be pél da ként. Gép ko csik nál tel jes struk tú ra -
vál tást haj tot tunk vég re.

Kis mun ka gé pek (db)
PMLI 1655

Ér té ke sít ve 426
Se lejt 268
A 17–20. áb rán a nem zet kö zi fi nan szí ro zá sú mun kák

14. ábra
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Közúti jármûvek (db)

Fõbb mûszaki teljesítmények
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21. ábra

Síncsere
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Rostálás
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Sebességkorlátozások

25. ábra
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Ál lan dó se bes ség kor lá to zá sok okoz ta át lag se bes ség-
csök ke nés (%)

27. ábra
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Balesetek kárértékei
2002 2003 2004

PMLI 3 312 10 031 57 081
MÁV Rt. 433 590 689 288 1 754 376

Terv sze rin ti meg va ló su lás ese tén az EU 2007–2013
költ ség ve té si cik lu sá ban fel gyor su ló ütemû és volumenû
vég re haj tá sa mel lett a há ló zat ~75%-át nem érin ti a re -
konst ruk ció. Ezért is alap kér dés ezen 75% fej lesz té sé nek
lehetõsége (kincs tá ri for rá sok ala ku lá sa) és a há ló zat egé -
sze szem pont já ból a szinten tartó fel újí tá si, va la mint kar -
ban tar tá si for rá sok biz to sít ha tó sá gá nak szint je.

A be mu ta tott for rá sok a kí vá na tos ja ví tá si ciklus -
idõknél 3-8-szor na gyobb ciklusidõk al kal ma zá sát te szik
lehetõvé, ame lyek döntõen be fo lyá sol ják a biz to sít ha tó
szol gál ta tá si szín vo na lat.

PÉL DA A MÛSZAKI TEL JE SÍT MÉ NYEK RE

Kitérõcsere

Szol gál ta tá si szín vo nal, pá lya ál la pot vál to zá sa
és an nak kö vet kez mé nyei 
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29. ábra
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Vágányhálózat állapotváltozása

UH: I, II, III. csoportú hibákkal jellemezve (db)

CÉL JA INK

• For ga lom biz ton ság sza va to lá sa
• EU-har mo ni zá ci ó val kap cso la tos szak mai fel ada tok

el lá tá sa
• Teljesítõképesség, szol gál ta tá si szín vo nal nö ve lé se
• Gaz da sá gos ság, pro duk ti vi tás nö ve lé se

Ra ci o na li zá lás • Há ló zat
• Esz köz ál lo mány
• Te vé keny ség
• stb.

• Proaktivitás
• Fej lesz té sek   • há ló zat

• tech no ló gi ai
• szer ke zet
• anyag
• di ag nosz ti ka
• kör nye zet vé de lem

• Kép zés
Cé lok csak a fi nan szí ro zás meg ol dá sa ese tén va ló -

sít ha tó ak meg !

Eb ben az eset ben a há ló za ton a szol gál ta tá si szín vo nal
sta bi li zál ha tó, lo ká li san ja vít ha tó, és a 34. áb rán jel lem -
zett jövõkép meg va ló su lá sa elkezdõdhet, üte mét a for rá -
sok nö ve ke dé se ha tá roz za meg.

JÖVÕKÉP

Fi nan szí ro zás meg ol dá sa ese tén
• Fejlõdõ inf rast ruk tú ra
• Élhetõ kör nye zet
• Tel jes nyi tott ság
• Ver seny ké pes ség a szol gál ta tás ban

• ha zai köz le ke dé si alágazatok
• környezõ infrastruktúrák

Ellenkezõ eset ben az 35. áb rán jel lem zett jövõképpel
kell szem be sül nünk.

JÖVÕKÉP

Ha a fi nan szí ro zás ban jelentõs ja vu lás nem érhetõ el
• rom ló szol gál ta tá si szín vo nal
• növekvõ za va rok, bal ese tek
• növekvõ for ga lom szü ne te lé si hos  szak
• át épí tett te rü le tek in ten zív rom lá sa

• ver seny ké pes ség to váb bi rom lá sa
A nem zet gaz da ság te her bí róké pes sé ge, a MÁV ZRt.

hely ze te is mert. Is mer tek a fõ pri o ri tá sok is. Ezek mel lett
is re mé lem, lesz mód kis ki iga zí tá sok ra, pri o ri tá sok, költ -
ség ve tés és a MÁV ZRt. szint jén történõ kis mértékû mó -
do sí tá s ra ah hoz, hogy ha té kony lé pé sek tör tén hes se nek a
MÁV ZRt. ál tal ke zelt inf rast ruk tú ra, ezen be lül a vas úti
pá lya és tar to zé kai rom lá si fo lya ma tá nak meg ál lí tá sá ra és

32. ábra

33. ábra

34. ábra

35. ábra

Cél ja in kat az 32–34. áb rán fo gal maz tuk meg, ame -
lyek meg va ló sí tá sá hoz mi ni má li san szük sé ges a
for rá sok oly mértékû biz to sí tá sa, amely lehetõvé
te szi:

• Kincs tá ri for rás ból: az EU-s mun kák vissz -
nyereményének új ra be épí té sét, lo ká lis fej lesz té sek
meg va ló sí tá sát (5–8 Mrd Ft/hó)

• Amor ti zá ci ós for rás: Leg alább költ ség ként el szá molt
ÉCS-for rás ként történõ biz to sí tá sát

• Kar ban tar tá si for rá sok re ál ér té ken történõ szinten-
tartását.
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Ha zánk 2004. má jus 1-jétõl az
Eu ró pai Unió tel jes jo gú tag ja lett. A
tag ság el nye ré sé hez a ha zai jog sza bá -
lyo  kat a szük sé ges mó don har mo ni zál -
tuk. A következõkben jog sza bá lya in kat
már EU-s tag or szág ként kell iga zí ta -
nunk a csat la ko zás után ki adott leg fon -
to sabb vas úti EU-irányelvekhez. 

Ezek kö zül a leg fon to sab bak
• Az EU Par la ment és Ta nács 2004/51/EK-irányelve a

kö zös sé gi vas utak fejlesztésérõl
• 95/18/EK-irányelve a vas úti tár sa sá gok

engedélyezésérõl és az azt mó do sí tó 2001/13/EK-
irányelv

• 2001/14/EK a vas úti inf rast ruk tú ra-ka pa ci tás el osz tá -
sá ról

• 2004/49/EK-irányelv a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról
• 85/384/EGK irány el ve az épí tész mér nö ki ok le ve lek,

bi zo nyít vá nyok köl csö nös elismerésérõl.

Új és mó do sí tott jog sza bály ok
• 2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -

rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról (Ket)
• A vas út ról szó ló új tör vény ter ve ze te (az 1993. évi

XCV. he lyett)
• A Köz le ke dé si Biz ton sá gi Szervezetrõl szó ló tör vény

(ter ve zet)
• Kor mány ren de let az épí té si tervezõi-szakértõi jo go -

sult ság ról (ter ve zet)
• A vas úti épít mé nyek engedélyezésérõl és üze mel te té -

sük ellenõrzésérõl szó ló 15/1987. (XII. 27.) KM–
ÉVM sz. együt tes ren de let mó do sí tá sa

• A GKM vas úti épít mé nyek engedélyezésérõl és üze -
mel te té sük ellenõrzésérõl szó ló új jog sza bály ter ve ze te

• A vas út ról szó ló új tör vény elõírásaiból szár ma zó új
jog sza bály ok.

Új és mó do sí tott jog sza bály ok rész le tes is mer te té se

A 2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról (Ket)

• 2005. no vem ber 1-jén lép ha tály ba
• Az 1957. évi IV. tör vény (Áe) ha tá lyát vesz ti.

A Ket cél jai
• Csök ken ti az ügy fe lek el já rá si ter he it (elekt ro ni ka, in -

for ma ti ka út ján)
• EU-tagállamként elõsegíti a nem zet kö zi együtt mû -

kö dést
• Át lát ha tó sza bá lyo zást ala kít ki az ügy fe lek és a ha tó -

ság kö zött
• Biz to sít ja az ügy fe lek jo ga it
• Sza bá lyoz za a ha tó sá gi el já rá sok ke re te it.

A Ket vál toz ta tá sai az Áe-hoz vi szo nyít va
• El já rá si költ sé gek csök ken té sé re kö te le zett ség
• Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek, to váb bá kül föl di ál -

lam pol gár jog vé del me ki vé te lé vel a tol má cso lá si költ -
sé gek az ügy fe let ter he lik

• EU kötelezõ jog sza bá lyai vagy nem zet kö zi szerzõdés

ügye i ben eltérõ elõírások al kal maz ha tók
• Adat vé del mi kér dé sek
• El já rás meg in dí tá sá ról szó ló ér te sí tés hir det mény út -

ján  (nagy szá mú ügy fél nél) közölhetõ
• Elekt ro ni kus ügy in té zés al kal ma zá sa
• Ha tó sá gi közvetítõ igény be vé te le
• A szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá so kat az engedélyezõ ha -

tó ság szer zi be
• Ha a szak ha tó ság az elõírt határidõn be lül nem nyi lat -

ko zik, ak kor a fel ügye le ti szer vé hez kell for dul ni
• A ha tó ság dön té se i nek köz lé si mód jai bõvültek

(elekt ro ni kus for má ban vagy táv köz lé si úton, hir det -
mé  nyel, kéz be sí tés sel, meg ha tal ma zott vagy ügy -
gond nok igény be vé te lé vel)

• Jog or vos lat ok te rü le tén: új ra fel vé te li el já rás, mél tá -
nyos sá gi el já rás, ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta az Al kot -

Jog sza bály ok vál to zá sai
az EU-jogharmonizáció ke re té ben

RE GE BÉ LA

vezetõ fõtanácsos
Köz le ke dé si Fõfelügyelet



mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján. 
A vas út ról szó ló új tör vény ter ve ze te (Vtv.-tervezet)

A Vtv.-tervezet a vas út ról szó ló 1993. évi XCV. tör vény
he lyett a ter ve zet sze rint 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba
(ki vé ve a vas úti pá lyák hozzáférhetõségének tel jes li be ra -
li zá ci ó ját, amely 2007. ja nu ár 1-jén lesz ha tá lyos). A Vtv.
ter ve ze tét a kor mány az Or szág gyû lés nek el fo ga dás ra be -
nyúj tot ta.

A Vtv.-tervezet vál to zá sai az 1993 évi XCV. tör vény hez vi -
szo nyít va

• A fo gal ma kat újon nan ál la pít ja meg (pl. ipar vá gány
he lyett sa ját cé lú vas út)

• Meg ha tá roz za a vas úti biz ton sá gi sza bá lyo zás alap el -
ve it

• In teg rált vas úti tár sa ság fel ada ta i nak meg ál la pí tá sa
• Ma gyar Vas úti Hi va tal (MVH) lét re ho zá sa és fel ada -

ta i nak meg ál la pí tá sa (vas út vál la la tok en ge dé lye, Há -
ló za ti Üz let sza bály zat fe lül vizs gá la ta, vas úti pá lya ka -
pa ci tás el osz tá sá val kap cso la tos pa na szok, fel leb be zé -
sek ki vizs gá lá sa, pi ac fel ügye let, együtt mû kö dés a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal)

• Ügy fél fo gal má nak meg ál la pí tá sa
• Új ra fel vé te li el já rást köz for gal mú vas utak nál ki zár ja
• Ha tó sá gi en ge dé lye zés nél a ki zá ró lag elekt ro ni kus

ügy in té zést ki zár ja
• Az or szá gos törzs há ló za ti és mel lék vo na la kat a Vtv.

ter ve ze té nek mel lék le tei so rol ják fel
• A bír sá gok ös  sze gét kor mány ren de let ben kell sza bá -

lyoz ni
• Adat vé del mi kér dé sek sza bá lyo zá sa
• Üz le ti ti tok kér dé sé nek sza bá lyo zá sa.

A Köz le ke dés Biz ton sá gi Szervezetrõl szó ló tör vény
(ter ve zet)

2004/49/EK-irányelv a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá -
ról alap ján ke rült ki dol go zás ra, az Or szág gyû lés nek el fo -
ga dás ra be nyúj tot ták. 

A tör vény ter ve ze té nek leg fon to sabb ele mei a következõk
• A Köz le ke dés Biz ton sá gi Szer ve zet (to váb bi ak ban:

Szer ve zet) a sú lyos vas úti (2 mil lió euro fe let ti kár),
köz úti, ví zi köz le ke dé si és lé gi bal ese te ket vizs gál ja
ki, to váb bá a bal ese tek megelõzési te vé keny sé gét

vég zi. 
• A Szer ve zet önál ló fel adat tal és ha tás kör rel

rendelkezõ or szá gos ha tás kö rû köz pon ti költ ség ve té si
szerv, amely a bal ese tek megelõzése ér de ké ben el vég -
zi a köz le ke dé si bal ese tek füg get len szak mai vizs gá -
la tát, gyûj ti, elem zi a köz le ke dé si ese mé nyek kel kap -
cso la tos in for má ci ó kat. 

• A Szer ve zet ál tal le foly ta tott szak mai vizs gá lat nem
minõsül köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás nak, sza bály -
sér té si vagy büntetõeljárásnak. 

• A Szer ve zet és an nak dol go zói vizs gá la ti fel adat kö -

rük ben nem uta sít ha tó ak.
• A Szer ve zet a rög zí tett ada to kat adat bá zi sá ban tá rol ja,

és azo kat sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don az
Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró pai Unió tag ál la mai ren -
del ke zé sé re bo csát ja, il let ve tel je sí ti az egyéb nem zet -
kö zi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket. Ezen adat bá -
zis ban rög zí tett ada tok csak az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott cé lok ra hasz nál ha tók fel.

• Vas úti bal eset ese tén a vizs gá lat meg in dí tá sá ról egy
hé ten be lül a Szer ve zet fõigazgatója tá jé koz tat ja az
Eu ró pai Vas úti Ügy nök sé get. A tá jé koz ta tás tar tal -
maz za a bal eset dá tu mát, ide jét és he lyét, va la mint
an nak jel le gét és kö vet kez mé nye it a ha lá los ál do za -
tok, sze mé lyi sé rü lé sek és anya gi károk te kin te té -
ben.

• A szak mai vizs gá lat eredményérõl a Szer ve zet bal -
ese ti je len tést (a to váb bi ak ban: Je len tés) ké szít A
Je len tést a Szer ve zet kö te les a hon lap ján köz zé ten -
ni, to váb bá meg kül de ni min den olyan szer ve zet nek,
amely ab ból biz ton sá gi szem pont ból hasz nos kö vet -
kez te té se ket von hat le. A je len té se ket meg kell kül -
de ni a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nem zet -
kö zi szer ve ze tek nek és eu ró pai kö zös sé gi in téz mé -
nyek nek.

• A biz ton sá gi aján lá sok cím zett jei éven te egy szer Je -
len tést nyúj ta nak be a Szer ve zet fõigazgatójának az
aján lá sok nyo mán meg tett vagy ter ve zett in téz ke dé -
sek rõl.

Kor mány ren de let az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si és az épí -
tés ügyi mû sza ki szakértõi jo go sult ság sza bá lya i ról (ter ve zet)

Az új ren de let ki adá sá val egyi de jû leg a fen ti szak te rü -
le ten a ter ve zé si jo go sult ság sza bá lya i ról szó ló 157/1997.
(IX. 26.) korm.-rendelet, va la mint a mû sza ki szakértõi te -
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vé keny ség sza bá lya i ról szó ló 159/1997. (IX. 26.) korm.-
rendelet (a 3/1998. (II. 11.) KHVM-rendelet, 33/1999.
(X.15.) KHVM stb.) ha tá lyát vesz ti.

A tervezõi, il let ve szakértõi név jegy zék be vé telt a szak -
mai ka ma rák (Ma gyar Épí tész Ka ma ra, Ma gyar Mér nö ki
Ka ma ra) vég zik.

A ko ráb bi ren de le tek hez vi szo nyít va a vál to zá sok a
következõk

• A vo nat ko zó kor mány- és mi nisz te ri ren de le te ket egy
kor mány ren de let be fog lal ták

• Jo go sult sá gi vizs ga szük sé ges az új név jegy zék be vé -
tel hez

• Jo gi szer ve ze tek név jegy zék be vé te le
• A szak te rü le ti jo go sult sá gok szá má nak jelentõs csök -

ken té se
• A jo go sult sá gok hoz el fo gad ha tó dip lo mák szá ma

nagy, ez az új be jegy zé sek nél ne héz sé ge ket fog okoz -
ni (lec ke könyv, kreditpontok vizs gá la ta)

• EGK-ál lam pol gár ok név jegy zék be vé te lé nek sza bá -
lyo zá sa. 

Je len leg a jog sza bály ter ve ze té nek köz igaz ga tá si
egyez te té se fo lyik.

A vas úti épít mé nyek engedélyezésérõl és üze mel te té sük
ellenõrzésérõl szó ló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM sz.
együt tes ren de let mó do sí tá sa

Az új vas út tör vény 2006. ja nu ár 1-jei ter ve zett ha tály -
ba lé pé se mi att sürgõsen ki kel lett dol goz ni a fen ti en ge dé -
lye zé si ren de let leg szük sé ge sebb mó do sí tá sa it. 

• El vi lé te sí té si en ge dély be ve ze té se
• Te rü letfel hasz ná lá si en ge dély fo gal má nak meg szû -

né se
• Föld alat ti vas út lé te sí té si jo ga
• En ge dély át ru há zá si fel tét ele i nek pon to sabb meg ha tá -

ro zá sa
• En ge dé lye zé si el já rás ban közremûködõ ha tó sá gok és

szer ve ze tek meg ne ve zé se i nek ak tu a li zá lá sa.
Je len leg a mó do sí tá sok ter ve ze té nek köz igaz ga tá si

egyez te té se fo lyik.

A GKM vas úti épít mé nyek engedélyezésérõl és üze mel -
te té sük ellenõrzésérõl szó ló új jog sza bály ter ve ze te

A je len leg ha tá lyos 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de le tet az 1968. évi vas út tör vény alap ján ad ták
ki. 1994. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba a vas út ról szó ló 1993.
évi XCV. tör vény. Az el múlt 10 év fo lya mán több ször kez -
de mé nyez tük en nek a ren de let nek a mó do sí tá sát. Vé gül a
2004. év ele jén e ren de let mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, a KKF-
fel kö zö sen ki dol go zott szak mai anya gun kat a jog al ko tó
be fo gad ta. A ter ve zet köz igaz ga tá si egyez te té se 2005. év
nya rán meg tör tént, elõterjesztését az új vas út tör vény ki -
adá sa mi att késõbbre ha lasz tot ták.

A ter ve zet ös  sze ál lí tá sá nak szak mai szem pont jai
• Tu laj don vi szony ok vál to zá sai
• Ré gi ren de let közremûködõ ha tó sá gai meg vál toz tak
• Újen ge dé lye sek (vas út vál la tok, rt.-k, kft.-k) köz re mû -

kö dé se
• En ge dély kö te les lé te sít mé nyek át te kin té se, újab bak

be vo ná sa (zajvédõ fa lak, köz le ke dé si cé lú fel vo nók)
• El vi lé te sí té si en ge dély be ve ze té se
• Épí té si jo go sult ság iga zo lá si kö te le zett sé ge (az épí té -

si tör vény sze rint): sa ját és ide gen tu laj do nú te rü le ten
• EK-megfelelõségi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi -

lat ko zat
• En ge dé lye zé si el já rás vál to zá sai (ha tó sá gi közvetítõ,

ügy fe lek ér te sí té se) a Ket elõírásainak fi gye lem be vé -
te lé vel

• En ge dély át ru há zá si fel tét ele i nek pon to sabb meg ha tá -
ro zá sa.

Az új vas út tör vény ha tá lyos szö ve ge alap ján a fen ti en -
ge dé lye zé si ren de le tet fe lül vizs gál juk, és a szük sé ges,
alapvetõen jo gi el já rá si mó do sí tá sok ra ja vas la to kat te -
szünk.

A vas út ról szó ló új tör vény elõírásaiból szár ma zó új
jog sza bály ok

Az új vas út tör vény alap ján a következõ leg fon to sabb, új
ren de le tek ki adá sá ra lesz szük ség

• Kor mány ren de let a vas úti köz le ke dés te rü le tén a
kötelezõ felelõsségbiztosítás rész le tes sza bá lya i ról 

• Kor mány ren de let a vas úti piacfelügyeleti bír ság, va la -
mint a vas úti köz le ke dés ha tó sá gi ellenõrzése so rán
ki szab ha tó igaz ga tá si bír ság mér té ké re, il let ve an nak
al kal ma zá sá ra

• Mi nisz te ri ren de let a vas úti jár mû vek ja ví tá sát és
minõsítését végzõ szer ve ze tek mû kö dé si feltételeirõl

• Mi nisz te ri ren de let az or szá gos vas úti pá lya há ló zat -
hoz tar to zó fel szín alat ti vas úti pá lya nyom vo na la ál -
tal érin tett in gat la nok jegyzékérõl.

Be fe je zés

A ha tó sá gok és az ér de kel tek fel ada tai
Az el mon dot tak ból meg ál la pít ha tó, hogy a közel -

jövõben jelentõs jog sza bály vál to zá sok lesz nek. Az érin -
tet tek fel ada ta, hogy az új elõírásokat meg is mer jék, és
jogkövetõ ma ga tar tást ta nú sít sa nak. Ter mé sze te sen a
ha tó ság az egyes ügyek ben az eset le ges, nem tu da tos
jog sér té sek kel szem ben el vár ha tó tü rel met al kal maz ni
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Az Eu ró pai Kö zös ség a kö zös sé gi vas utak egy sé ges pi a ci
kö ve tel mé nye ik hez va ló al kal maz ko dá sá nak elõsegítése és
ha té kony sá guk ja ví tá sa ér de ké ben a 90-es évek elejétõl tö rek -
szik a vas úti szál lí tá si pi ac li be ra li zá ci ó já ra, biz to sít va ez zel
min den – a fel té te lek kel rendelkezõ – vas út vál la lat szá má ra a
vas úti inf rast ruk tú rá hoz va ló át lát ha tó és diszk ri mi ná ció men -
tes hoz zá fé rést.

Li be ra li zá ció – interoperabilitás

A li be ra li zá ció a pá lya há ló za tok vas út vál la la tok ál -
ta li igény be vé tel ének lehetõségét je len ti, ami kor a ha -
gyo má nyos vas úti rend szer ben nem zet kö zi for ga lom -
ban a nem ze ti vas utak ed dig a ha tá ro kon meg va ló su ló
együtt mû kö dé sé nek gya kor la tát az új tí pu sú vas úti
szál lí tá si vál la la tok ha tá ro kon át nyú ló, több inf rast ruk -
tú ra üzemeltetõ há ló za tán meg va ló su ló köz le ke dé se
vált ja fel.

A vas úti te vé keny ség új mû kö dé si rend je, a nem ze ti
vas út há ló zat ok ös  sze kap cso ló dá sá nak, azok köl csö nös át -
jár ha tó sá gá nak és az inf rast ruk tú rá hoz va ló hoz zá fé rés
biz to sí tá sá nak kö ve tel mé nye in do kolt tá te szi a mû sza ki
szab vá nyok és be ren de zé sek ös  sze han go lá sát, il let ve az
azo nos ala po kon nyug vó sza bá lyo zá so kat.

Interoperabilitás: a transzeurópai há ló za ton
• határokon át nyú ló 
• biztonságos és 
• folyamatos vas úti köz le ke dé si lehetõség  
mûszaki és üze mel te té si fel té tel rend sze re.

A szál lí tá si pi ac vas úti szeg men se meg nyi tá sá nak fel -
tét e le it a 2001-ben ki adott irány el vek ben sza bá lyoz ta az
Eu ró pai Kö zös ség.

Ma gyar or szág az EU-csatlakozását megelõzõen a vas -
úti te vé keny sé gek el kü lö ní té sé vel, a vas út vál la la tok en ge -
dé lye zé sé vel, a vas úti ka pa ci tás gaz dál ko dás sal kap cso la -
tos mi nisz te ri ren de le tek kel biz to sí tot ta az irány el vek meg -
va ló su lá sát a ha zai jog rend ben.

15/2002. KöViM a vas út vál la la tok mû kö dé sé nek en -
ge délyezésérõl

34/2003. GKM–PM a vas úti te vé keny sé gek vas úti tár sa -
sá gon be lü li szám vi te li el kü lö-ní té -
sé rõl

66/2003. GKM–PM a vas úti pá lya hasz ná la ti díj ról és
kép zé sé nek elveirõl;

67/2003. GKM–PM az or szá gos köz for gal mú vas úti pá -
lya ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ról;

103/2003. GKM a ha gyo má nyos vas úti rend sze rek köl -
csö nös át jár ha tó sá gá ról;

51/2004. GKM a vas út biz ton sá gi ta nú sít vány ról.

A transzeurópai há ló zat át jár ha tó sá gát nehezítõ tech ni -
kai aka dá lyok meg szün te té se, az interoperabilitás
megfelelõ biz ton sá gi szin ten történõ meg va ló su lá sa ér de -
ké ben meg kez dõ dött a mû sza ki spe ci fi ká ci ók ki dol go zá sá -
nak vélhetõen hos  szabb ide ig (5–7 évig) tar tó fo lya ma ta.

Az ún. TSI (Technical Specification of Interoperability)
olyan mû sza ki elõírások rend sze re, amely min den vas úti al -
rend szer re és an nak rész ele me i re, így a vas út vál la la tok esz -
kö ze i re, il let ve a há ló za ti ele mek re és azok üze mel te té sé re is
ki ter jed.

Ki dol go zott, de még ki nem hir de tett TSI-k
TAFF – fuvarozási szol gál ta tá sok te le ma ti kai al kal ma zá -

sai
WAG – teherkocsik
NOI – zajártalom.
Ki dol go zott, lek to rá lás ra már ki adott, de még el nem fo ga -
dott TSI-k
CCS – ellenõrzõ-irányító és jelzõrendszer
OPE – forgalomüzemeltetés és -irányítás (ide ért ve a ha tá -

ron át nyú ló szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó sze mély ze -
ti ké pe  sí  té  se  ket).

Az interoperabilitás biz to sí tá sá nak
üzem vi te li kö ve tel mé nyei

NÉ ME TI AND RÁS

osztályvezetõ
MÁV ZRt. For gal mi Igaz ga tó ság Tech no ló gi ai Osz tály



Az AEIF szer ve zet különbözõ mun ka cso port ja i ban ki dol -
go zás elõtt vagy alatt levõ TSI-k

• infrastruktúra
• telematikai al kal ma zá sok a sze mély szál lí tás ban
• karbantartás (kü lö nös te kin tet tel a biz ton ság ra)
• személykocsik, von ta tó jár mû vek és mo tor vo nat ok
• energia
• légszennyezés.

A mû sza ki hát tér fõbb jellemzõi

A vas úti há ló zat meg nyi tá sa, a vas úti pi ac li be ra li zá ci -
ó ja a MÁV há ló za tá nak igen kedvezõtlen mû sza ki ál la po -
ta mel lett va ló sul meg, ami jelentõs pi ac vesz tést je lent het

• minimálisra csök ken tett kar ban tar tá si te vé keny ség
kö vet kez té ben min den na pos sá vá ló za var ta tá sok a
forgalomlebonyolításban 

• sebességkorlátozások a 7800 ki lo mé te res vo nal há ló -
zat több mint 60%-án

• a felsõvezetéki há ló zat 2/3-a fel újí tás ra vár
• a meg ha tá ro zó vas úti cso mó pont ok, rendezõ pá lya ud -

va rok kö zel fe lén sze mély zet igé nyes, kor sze rût len
biz to sí tó be ren de zés üze mel

• a 30 év nél öre gebb jel fo gós be ren de zé sek ará nya el éri
a 80%-ot, míg elekt ro ni kus biztosítóberendezésbõl
csak 4 ke rült te le pí tés re

• vonatbefolyásoló be ren de zé sek ki épí tett sé ge, vo na li
rá dió rend sze rek ál la po ta nem megfelelõ.

A mû sza ki ál la pot kö vet kez mé nyei

• Nehezen, il let ve egy re gyak rab ban be nem tart ha tó
me net ren dek és vas út üze mi tech no ló gi ák

• Nagyfokú ope ra ti vi tás az üze mi fo lya ma tok irá nyí tá -
sá ban és vég re haj tá sá ban

• Rendkívül ma gas lét szám igény, igen ala csony ha té -
kony ság

• A biz ton sá gi fo lya mat ban a kí vá na tos nál több sze -
mély   függõ elem van

• Az interoperabilitás tech ni kai fel tét ele i nek ki ala kí tá sa
rend kí vül el hú zó dó fo lya mat.

Ta pasz ta la tok

Az EU-csatlakozással meg nyi tott ma gyar vas úti há -
ló za ton az el múlt kö zel más fél év alatt nyert ta pasz ta -

la tok úgy a sza bá lyo zá si kör nye zet, mint a pi a ci
szereplõk ma ga tar tá sa te kin te té ben meglehetõsen el -
lent mon dá so sak.

Sza bá lyo zá si kör nye zet
• Az ál la mi, ha tó sá gi sza bá lyo zá sok ban ese ten ként hi á -

nyos ság érzékelhetõ
• A sza bá lyo zó szer ve ze tek nin cse nek fel ké szül ve az új

fel ada tok ra 
• A gya kor la ti vég re haj tás so rán nem megfelelõ sza bá -

lyo zás ra visszavezethetõ prob lé mák ta pasz tal ha tók 
• Nehézségeket je lent a vál la la ti szin tû uta sí tá sok rend -

sze ré nek al kal ma zá sa a meg vál to zott kör nye zet ben
• A vas út vál la la ti és pá lya vas úti te vé keny sé gek egy

szer ve ze ten be lü li ha gyo má nyos egy más ra épü lé sét
fel kell vál ta nia az új rend szer nek 

• A biz ton sá gi kö ve tel mé nyek meg tar tá sa ér de ké ben
ren dez ni szük sé ges a szak mai is me re tek ok ta tá sá val,
vizs gáz ta tá sá val kap cso la tos kom pe ten ci á kat

• Új ala po kon nyug vó, szerzõdésben rög zí tett vi szonyt
kell ki ala kí ta ni a vas úti te vé keny ség szereplõi kö zött 

• A ha tár for gal mat sza bá lyo zó ál lam kö zi egyez mé nyek
ha laszt ha tat lan kor sze rû sí té sét követõen a vas utak kö -
zöt ti meg ál la po dá sok rend sze rét át kell ala kí ta ni.

Vas út vál la la tok kal kap cso la tos üzem vi te li prob lé mák

A je len leg a MÁV szer ve ze tén be lül mûködõ áru fu va -
ro zá si és sze mély szál lí tá si te vé keny sé get végzõ üz let -
ág/vas út vál la la ton felül to váb bi négy vas út vál la lat te vé -
keny ke dik a ma gyar vas úti há ló za ton. Te vé keny sé gük kel
kap cso lat ban a fõbb meg ál la pí tá sok:

• késõi, a Há ló za ti Üz let sza bály zat elõírásait fi gyel men
kí vül ha gyó, tar tal mi lag pon tat lan menetvonaligények

• a menetvonaligényhez kap cso ló dó já ru lé kos szol gál -
ta tá sok (to la tás, ki szol gá lás, mû sza ki ko csi vizs gá lat,
vo nat vizs gá lat, vo nat fel vé tel) igény lé sé nek hi á nyos -
sá ga

• nem köz for gal mú lé te sít mé nyek igény be vé te lé vel, ko -
csi-, moz dony tá ro lás sal kap cso la tos elõzetes egyez te -
té sek el ma ra dá sa 

• a vas út vál la lat mun ka tár sai és a for ga lom irá nyí tó sze -
mély zet kö zöt ti kap cso lat tar tás prob lé mái.

Fel té tel rend szer, to vább lé pés
A köl csö nös át jár ha tó ság fel té tel rend sze rét egy részt mû -
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sza ki fel té te lek, ar ra al kal mas esz kö zök (több áramnemû von -
ta tó jár mû, vo nat be fo lyá so ló rend sze rek, rá dió rend sze rek)
meg lé te, más részt a megfelelõ sza bá lyo zá si hát tér biz to sít ja.

Interoperabilitás sza bá lyo zá si hátt ér rel összefüggõ vo -
nat ko zá sai

Ha tár ál lo má si együtt mû kö dés
A ha tár ál lo má si együtt mû kö dést há rom szin tû, egy más -

ra épülõ rend szer sza bá lyoz za:
• kormányközi egyez mény
• vasutak kö zöt ti meg ál la po dás
• végrehajtást sza bá lyo zó kö zös uta sí tá sok.

Ha laszt ha tat lan ná vált az egyéb ként is el avult kor -
mány kö zi egyez mé nyek meg vál to zott hely zet nek
megfelelõ ak tu a li zá lá sa és an nak alap ján a vas utak kö -
zöt ti meg ál la po dá sok rend sze ré nek új ala po kon nyug vó,
az inf rast ruk tú ra vas utak kö zöt ti és a vas út vál la tok kö -
zöt ti szerzõdéseket el kü lö ní tet ten kezelõ rend sze ré nek
ki ala kí tá sa.

„Interoperábilis vo nat”

Nem ze ti vas utak nál az egy más kö zöt ti for ga lom ban ha -
gyo má nyo san ki ala kult sza bá lyo zá sok a ha tár ál lo más okon
történõ „üzem vál tást” vet ték ala pul. A vas utak mû kö dé sé -
nek új rend sze ré ben a ver seny ké pes ség ja ví tá sa, az el ju tá -
si idõk csök ken té se ér de ké ben alapvetõ fel adat a vo na tok
fé ke zé sé vel, ös  sze ál lí tá sá val, a vo na tok meg je lö lé sé vel
összefüggõ sza bá lyo zá sok egy sé ge sí té se, an nak meg tör -
tén té ig át me ne ti sza bá lyo zá sok ki dol go zá sa a két ol da lú
kap cso la tok ban, il let ve a ko csik mû sza ki meg f e le lõ sé gé -
nek bi zal mi elv alap ján történõ ke ze lé se. 

Interoperabilitás irá nyá ba ha tó, for gal mi szem pont ból
szük sé ges fej lesz té sek

• GSM-R-hálózat ki épí té se a kor ri dor vo na lak ra
• ETCS (1–2?) te le pí té se, át me ne ti idõszakban ETCS–

EVM120 együtt mû kö dés biz to sí tá sa
• Pá lya ka pa ci tás-kor lá tok fel ol dá sa a csúcsidõben túl -

ter helt vo nal sza kasz okon (rész le ges kétvágányúsítás,
bizt. ber. kor sze rû sí tés stb.)

• köz pon ti for ga lom irá nyí tás fo ko zott üte mû ki épí té se a
törzs há ló za ton, ezen be lül a meglévõ rend sze rek kor -
sze rû sí té se a fog lal koz ta tá si ha té kony ság ér de ké ben 

• mel lék vo na li for ga lom irá nyí tó rend sze rek ki ter jedt al -
kal ma zá sa.

Egyéb in téz ke dé sek a pá lya vas út szol gál ta tá sok
minõségének ja ví tá sa ér de ké ben

• pá lya ál la pot sta bi li zá lá sa 

• pá lya ál la pot-vál to zás ter ve zé sé nél a megfelelõ szin tû
elõrelátás 

• a me net rend-szer kesz tés kor kö zölt pá lya pa ra mé te rek
pon tos sá gá nak ja ví tá sa

• vá gány zár-ter ve zés és vég re haj tás so rán ta pasz tal ha tó
bi zony ta lan sá gok és fe gyel me zet len sé gek meg szün te -
té se

• zavarelhárítási idõk csök ken té se.

Szol gál ta tá si minõség – pi a ci ver seny

A vas úti há ló za tok hoz va ló hoz zá fé ré si jo gok ki ter jesz -
té se és az új vas út vál la la tok meg je le né se a ver seny ösz tön -
zé sét je len ti a pi a ci szereplõk szá má ra, és ver seny hely zet -
be hoz za a pá lya vas utat is. A ver seny hely zet az ár és szol -
gál ta tás minõsége te rén új ki hí vást je lent az infrastruktúra-
mûködtetõ szá má ra. 

A szol gál ta tá sok minõségének kér dé se az EU ún. 3 vas -
úti cso mag já ban köz pon ti sze re pet ka pott, 

• a vas úti utasjogok és kö te le zett sé gek, il let ve 
• a vas úti áru fu va ro zá si szol gál ta tá sok kal szem ben tá -

masz tott minõségi kö ve tel mé nyek nek va ló nem meg -
fe le lés ese tén já ró kártérítésekrõl szó ló ja vas la tok
elõre ve tí tik a pá lya vas út kár té rí té si felelõsségét.
Eb ben a te kin tet ben a pá lya vas út a nem megfelelõ
szin tû belsõ együtt mû kö dés, il let ve a fi nan szí ro zá si
okok mi at ti ál la pot rom lás kö vet kez té ben kettõs szo -
rí tó ba ke rül:

• a so kat em le ge tett kedvezõ föld raj zi el he lyez ke dé -
sünk el le né re a vas út vál la la tok az ala cso nyabb hasz -
ná la ti dí jú és jobb mû sza ki ál la po tú szom szé dos vas -
uta kon át el ke rü lik,

• a rom ló mû sza ki ál la pot kö vet kez té ben elõálló
minõségi hi á nyos sá gok mi att kár té rí tés re kény sze rül.

A ma gyar vas úti há ló zat igény be vé tel éhez szük sé -
ges, a köl csö nös át jár ha tó sá got ma már rész ben kor lá to -
zó köz gaz da sá gi, sza bá lyo zá si kér dé se ket a
közeljövõben meg ala ku ló sza bá lyo zó tes tü let, a vas úti
hi va tal sze re pét betöltõ szer ve zet vár ha tó an rö vid idõn
be lül meg old ja. A ha zai vas úti há ló zat jövõje, ver seny -
ké pes sé ge ér de ké ben a mû sza ki ál la pot rom lás meg ál lí -
tá sa azon na li be avat ko zást igé nyel, mert a rá for dí tá sok
fo lya ma tos csök ken té se, a fej lesz té sek ha lo ga tá sa visz  -
sza for dít ha tat lan tér vesz tést je lent a meg úju ló, fejlõdõ
eu ró pai vas úti pi a con.
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Ország Kormányközi Vasutak kö zöt ti
egyezmény megállapodás

Ausztria 1978/1980 1995
Szlovákia 1986 1989
Szerbia-Montenegró 1972 1990
Horvátország 1994 1995
Románia 1997
Szlovénia 2000 2001
Ukrajna 1995 2004



A MÁV-Thermit Kft. meg ala ku lá sa óta tá mo gat ja a te -
vé keny sé gi kö ré be tar to zó új tech no ló gi ák, mód sze rek fej -
lesz té sét, részt vesz a MÁV és a Thermit-csoport ku ta tás-
fej lesz té si te vé keny sé gé ben. A cím ugyan fej lesz té sek a
MÁV-Thermit Kft.-nél, de nem len ne tel jes a kép, ha nem
is mer tet ném a cég cso port egé szét érintõ fej lesz té se ket, hi -
szen ezek ered mé nyei is meg je len nek min den na pi te vé -
keny sé günk ben, s a ku ta tá si ered mé nyek, know-how-k
elérhetõek a cég cso port va la men  nyi vál la la tá nál.

A Thermit-csoportnál fo lyó fej lesz té sek az utób bi há -
rom év ben négy na gyobb cso port ba fog lal ha tók az aláb bi -
ak sze rint

• A gyár tá si fo lya mat kor sze rû sí té se
• A tech no ló gi ák fej lesz té se
• A CEN he gesz té si szab vány be ve ze té se mi at ti teendõk
• Új cég struk tú ra ki ala kí tá sa, új cé gek ala pí tá sa; új te -

vé keny sé gek be ve ze té se.

A gyár tá si fo lya mat kor sze rû sí té se

A ter mé kek minõségét leg na gyobb mér ték ben a gyár -
tá si kö rül mé nyek be fo lyá sol ják. A Thermit-csoportnál a
ko ráb bi ak ban több or szág ban ké szül tek hegesztõadagok
és -for mák. A minõségi kö ve tel mé nyek nö ve ke dé se, a
vevõi igé nyek kel szem be ni fo lya ma tos meg fe le lés szük sé -
ges sé tet te, hogy a cég cso por ton be lü li ter mék fej lesz tés
kon cent rál tan tör tén jen, mert ez tet te lehetõvé a gaz da sá gos
ter mék men  nyi ség ki ala kí tá sát és a be ru há zá sok mi nél ha té -
ko nyabb meg té rü lé sét. Így szü le tett dön tés ar ra vo nat ko zó -
an, hogy új gyár tó üze met épí tünk Né met or szág ban és Bra -
zí li á ban. A be ru há zás na gyon gyors ütem ben meg va ló sult,
és ma már mind két he lyen meg in dult a nagy üze mi gyár tás.
A né met te lep hely ka pa ci tá sa egész Eu ró pa igé nye it ké pes
ki elé gí te ni, míg a bra zí li ai elsõsorban az ame ri kai pi a cot
lát ja el. Az új üze mek be in du lá sa után a he lyi kis
termelõgységek te vé keny sé gét be szün tet jük, így ke rült sor
az ér di for ma gyár tó üzem te vé keny sé gé nek be szün te té sé re
is. Az új gyár tó sor szin te tel je sen au to ma ti kus gyár tá si fo -
lya ma tot, a szá mí tó gé pes fel ügye let ma gas minõséget biz -
to sít.

A tech no ló gi ák fej lesz té se

Az el múlt há rom év ben a Thermit-csoport két tel je sen új

aluminotremikus he gesz té si tech no ló gi át fej lesz tett ki, az
úgy ne ve zett SoW 5- és a HPW-hegesztéseket. A SoW 5-
eljárás a ko ráb bi SoWoS (du dor nél kü li he gesz tés) és SKV
(rö vid elõmelegítéses he gesz tés) elõnyeinek öt vö zé sé vel
ala kult ki. A SoW 5-technológiát szin te min den sín tí pus és
minõség ese tén le het al kal maz ni. A he gesz té si hé zag 29
mm, na gyobb, mint a ko ráb bi ak ban. Az új el já rás sal ké szült
he gesz té sek minõsége ki vá ló, me lyet úgy a tö rés pró ba-
ered mé nyek (törõerõ, le haj lás, ke mény ség), mint a he gesz -

tés nél fel vett der me dé si fo lya mat bi zo nyít (1. áb ra).
A SoW-5 THERMIT® he gesz té si el já rás kü lön le ges
vevõorientált elõnyei

• rö vid elõmelegítés kb. 5 perc
• gyors kivitelezhetõség
• a ki sebb adag mi att ol csóbb, mint az SKV-eljárás
• egy sé ges for ma tar tó le mez min den pro fil hoz
• igény sze rint ho mok- vagy pasz ta tö mí tés
• szé les hé zag gal is al kal maz ha tó (50 vagy 75 mm).

A má sik új mód szert (HPW – High Performance
Welding) a nagy szi lárd sá gú sí nek he gesz té sé hez fej lesz -
tet ték ki. A sín he gesz tés nél a ko ráb bi ak ban egy egy sé ges
anyag-ös  sze té te lû ömledék folyt be a sín vé gek kö zé, ami -
nek fi zi kai tu laj don sá gai meg egyez tek a sínalap anyag tu -
laj don sá ga i val. A nagyszi lárd sá gú sí nek nél a ke reszt met -

Fej lesz té sek a MÁV-Thermit Kft.-nél

LÕKÖS LÁSZ LÓ

ügyvezetõ igaz ga tó
MÁV-Thermit Kft.
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1. áb ra – A SoW-5 el já rás ma gas minõségét bi zo nyít ja
ez a der me dé si áb ra, mely az idõ és hely függ vé nyé ben mu tat ja

a lehûlési fo lya ma tot



szet ben a ke mény ség vál to zó, az ed dig al kal ma zott he -
gesz té si el já rá sok ezt nem tud ták kö vet ni. A beömlõ anyag
vagy a sín talp nak megfelelõ pu hább anyag volt, ami a fu -
tó fe lü le ten a keménységkülönbségbõl adó dó an
kivölgyelõdéshez ve ze tett, vagy a fe lü le ti ke mény ség nek
megfelelõ ke mény anyag, ami a talp ru gal mas sá gát csök -
ken tet te, és al kal man ként ri deg tö rést oko zott. A HPW-
eljárás so rán a zá ró du gó ra nagyszi lárd sá gú ötvözetbõl ké -
szült be té tet ra gasz ta nak fel, mely be il lesz ke dik a he gesz -
té si hé zag ba. A beömlõ for ró vas anyag a be té tet fel ol vaszt -
ja, és a sín fej ben, fu tó fe lü le ten nagy kopásállóságú anyag
ala kul ki, míg a sín talp meg tart ja ere de ti ru gal mas tu laj -

don sá ga it (2. áb ra).
A Thermit-csoportnál az el múlt évek ben új öntõtégely -

rendszereket is ki fej lesz tet tek, me lyek az ed dig al kal ma zott
el já rá sok hoz al kal maz ha tó ak. A ha gyo má nyos
magnezittégely mel lett meg je lent az egy szer hasz ná la tos té -
gely csa lád, mely nek elsõ ge ne rá ci ó ja az Eurotégely I. A té -
gely fém külsõ és ho mok ból ké szült belsõ fe lü let tel lett ki -
ala kít va. Az au to ma ti kus té gely du gó be van épít ve a té gely
fe ne ké be. Szál lít ha tó hegesztõadaggal együtt vagy kü lön, a
tégelyfedõk ki ala kí tá sa eb ben az eset ben eltérõ. A té ge lyek
leg újabb ge ne rá ci ó ja Eurotégely II né ven ke rült be ve ze tés -
re (1. kép). Ki ala kí tá sá nál fi gye lem be vet ték azt az igényt,
hogy a té gely mi nél ki sebb tö me gû le gyen, és mi nél ke ve -
sebb hul la dék ke let kez zen, ezért a külsõ bo rí tás hul lám pa -
pír ból ké szült, mely a he gesz té si fo lya mat vé gén elég. Egy

to váb bi prak ti kus
és mun ka vé del mi
szem pont ból fon -
tos új ter mék a té -
ge lyek re szerelhetõ
füstszûrõ be ren de -
zés, mely lehetõvé
te szi a szellõzés
nél kü li he lye ken,
pél dá ul ala gu tak -
ban is a biz ton sá -
gos mun ka vég zést.

A CEN he gesz té si
szab vány be ve ze -
té se mi at ti te en -
dõk

Az Eu ró pai Unió tag vas út jai évek óta ké szí tik elõ az új he -
gesz té si szab vány elõírásait, mely nek elõnye a ma ga sabb
minõség, egy sé ges elvárásrendszer ki ala kí tá sa.

A szab vány tar tal ma
1. fe je zet: Aluminothermikus he gesz té si el já rá sok jó -

vá ha gyá sa. 
2.1. fe je zet: Kö ve tel mé nyek aluminothermikus he gesz -

tõk kel,
2.2. fe je zet: hegesztõvállalatokkal szem ben.
2.3. fe je zet: Alu mi no ter mi kus he gesz té sek át vé te le.

Je len le gi ál lás
A szab vány ter ve zet el ké szült, jó vá ha gyá si fá zis ban

van, ter ve zett be ve ze tés 2006 kö ze pe/vé ge.
A MÁV-Thermit Kft. szá má ra elsõsorban a szab vány

má so dik fe je ze té nek ren del ke zé sei ér de ke sek, melybõl az
aláb bi ak ban né hány fon tos szem pon tot be mu ta tok.

Kö ve tel mé nyek a hegesztõvállalatokkal szem ben
• Az egyes vas utak ál tal el fo ga dott minõségbiztosítási

rend szer
• Nem zet kö zi re fe ren ci ák
• A hegesztõszemélyzet utó kép zé si rend sze re
• Az al kal ma zott he gesz té si el já rás gyár tó ja ál tal meg -

adott fel sze re lé sek
• Az AT-hegesztõk mun ka he lyi fel ügye le ti rend sze re

(kivitelezõ ál tal)
• A he gesz té sek ellenõrzésének rend sze re
• A vas úti ha tó ság en ge dé lye
• Sta tisz ti ka az el vég zett, át nem vett és tö rött

hegesztésekrõl hegesztõnként
• Vissza-ellenõrizhetõség.

Az elõzõekben meg adott szem pont ok alap ján min den
hegesztõvállalat minõsítését el kell majd vé gez ni. A kö ve -
tel mé nyek kö zül a vissza-ellenõrizhetõségnek kü lö nös
sze re pe van, mi vel a ko ráb bi ak ban ez nem volt min den
vas út tár sa ság nál el vá rás.

A szab vány a vissza-ellenõrizhetõségre az aláb bi kö ve tel -
mé nye ket ír ja elõ

• A hegesztõk eu ró pai azo no sí tá si szá mát a he gesz tés
mel lett fel kell tün tet ni 

• A hegesztõszemélyzet ál tal vezetendõ fel jegy zé sek
• A ki vi te le zés nap ja
• A hegesztõcég és a hegesztõ azo no sí tá sa
• Az adag cso port szá ma és gyár tá si ide je
• Idõjárási kö rül mé nyek
• Sín pro fil és sínminõség
• Hely szín-azo no sí tás (vá gány ki lo mé ter)
• Záróhegesztés kö rül mé nyei
• El té ré sek a he gesz té si tech no ló gi á tól vagy a vas út

elõírásaitól
• Pá lya ál la pot (ágya zat, sí nek stb.).
A MÁV-Thermit Kft. fo lya ma to san meg is mer te a

ter ve zett szab vány elõírásait, és mun ká ját már az ed di -
gi ek ben is úgy szer vez te, hogy a szab vány be ve ze té se
mi nél ki sebb gon dot je lent sen. El mond hat juk, hogy cé -
günk nél a ter ve zett elõírásokhoz ké pest gyak ran szi go -
rúbb belsõ sza bály za to kat al kal ma zunk, a CEN-
normára va ló rá ál lás nem je lent tel je sít he tet len kö ve tel -
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2. áb ra – HPW-el já rás sal ké szült he gesz tés ke mény sé ge

1. kép – Eurotégely II



mé nye ket.
Új cé gek és te vé keny sé gek a cég cso por ton be lül

A Thermit-csoport pi a ci po zí ci ó it igyek szik erõsíteni,
ezért olyan or szá gok ban is biz to sít ja pi a ci je len lét ét, me -
lyek ben ed dig nem volt önál ló kép vi se le te. Így ke rült sor
az el múlt évek ben Ro má ni á ban a Ro-Thermit, Kí ná ban a
Thermit China, Fran cia or szág ban pe dig a Thermit France
meg ala pí tá sá ra. A Thermit-csoport ko ráb bi ak ban
elsõsorban az alu mi no ter mi kus he gesz té si pi ac ra kon -
cent rált, de az utób bi idõszakban igyek szik új te vé keny -
sé gek kel is se gí te ni vevõköre mun ká ját. Az esseni szék -
he lyû Elaugen cég meg vá sár lá sá val, mely nek fi ók te le pei
mû köd nek Bécs ben, Prá gá ban, Zü rich ben, piacvezetõ
sze rep hez ju tot tunk a kom mu ná lis vas utak sín csi szo lá si
te vé keny sé gé ben. A Thormelen ne vû vál la lat ban szer zett
ré sze se dés sel kí ná la tunk ban meg je lent a mo bil elekt ro -
mos tom pa he gesz tés is. A cég cso port tag jai kö zül töb ben
fog lal koz nak még egyéb szol gál ta tá sok kal, így görgõs
vál tó ál lí tók sze re lé sé vel (Austroroll, MGV), sínkenõk te -
le pí té sé vel és fenn tar tá sá val, ágya zat ra gasz tás sal, vas úti
mé ré sek kel.

A cég cso port fej lesz té se in túlmenõen sze ret nék fog lal -
koz ni a MÁV-Thermitnél be ve ze tett új tech no ló gi ák kal és
mód sze rek kel. Bár tár sa sá gunk önál ló ku ta tás-fej lesz té si
cso port tal nem ren del ke zik, a cég dol go zói szé les kö rû en
részt vesz nek eb ben a te vé keny ség ben. Ezt lehetõvé te szi,
hogy vezetõ mun ka tár sa ink több dip lo má val, szak mér nö ki
ké pe sí tés sel és a MÁV-nál el töl tött több éves szak mai gya -
kor lat tal ren del kezze nek, rend kí vül in no va tí vak és nyi tot -
tak az új tech no ló gi ák, mód sze rek meg is me ré sé re. Nagy
se gít sé get je lent emel lett a MÁV és a ma gyar or szá gi
felsõoktatási in téz mé nyek ben dol go zó szak em be rek kel,
va la mint a több sé gi tu laj do nos ku ta tás-fej lesz té si cé gé vel
ki ala kult jó kap cso lat.

Cé günk fõ te vé keny sé gi kö re a he gesz té si szol gál ta tás.
Eb ben az üz let ág ban több mint 40 hegesztõt fog lal koz ta -
tunk. Tár sa sá gunk az el múlt évek ben na gyon jó ered mé -
nye ket ért el a he gesz té si tech no ló gi ák meg újí tá sá ban, ami
a MÁV pá lya há ló za tán a he gesz té si hi bák szá má nak
drasz ti kus csök ke né sé vel mérhetõ, amint azt Sza mos úr
elõadása is be mu tat ta. Az el múlt tíz év ben, ami ó ta a MÁV-
Thermit Kft. vég zi a MÁV kar ban tar tá si he gesz té si te vé -
keny sé gét, a he gesz té si hi bák szá ma a fe lé re csök kent.

Az el múlt idõszakban szak em be re ink ki dol goz ták a
pá lyá ban történõ át me ne ti he gesz té sek tech no ló gi á ját, így
mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is jó minõségben el tu -
dunk ké szí te ni min den sín tí pus kö zöt ti át me ne tet. Több fé -
le spe ci á lis he gesz té si te vé keny sé get vég zünk
megrendelõink ké ré sé re, töb bek kö zött VKD (tel jes fe jû
vá lyús sín) sín Ri 59 sín hez történõ át me ne ti he gesz té sét,
ugyan ilyen sínbõl ké szült ke resz te zé sek ös  sze he gesz té sét,
ká be lek aluminothermikus he gesz tés sel ké szült kö tõ he -
gesz té sét, vagy ép pen szélerõmûvek al kat ré sze i nek ös  sze -
he gesz té sét.

Tár sa sá gunk nál több mint 20 fõ fog lal ko zik a feltöltõ-
javító he gesz té si el já rá sok kal, me lyek nek nagy sze re pük
van a pá lyák költségkímélõ fenn tar tá sá ban. Ezen a te rü le -
ten is nagy fi gyel met for dí tunk a tech no ló gi ák fej lesz té sé -
re, új el já rá sok be ve ze té sé re.

Az egyik leg újabb mód szert – a csúcs sí nek ja ví tá sát
feltöltõ he gesz tés sel – önál ló an két éve kezd tük meg, és

ed dig na gyon jó eredményekrõl szá mol ha tunk be. A té ma
fon tos sá gát te kint ve a ta pasz ta la to kat ter ve ink sze rint a
késõbbiekben önál ló cikk ben pub li kál juk. A feltöltõ-javító
he gesz té si te vé keny ség te rü le tén az el múlt év ben egy új
mun ka fo lya ma tot ve zet tünk be, a fo lyó pá lyá ban és
kitérõkben fekvõ hi bás, kivölgyelõdött he gesz té sek ja ví tá -
sát. Az el já rás so rán a hi bá kat há rom ka te gó ri á ba so rol juk,
és a hi ba nagy ság tól függõen kö szö rü lés sel, fel töl tés sel
vagy szé les he gesz tés sel ja vít juk azo kat. A Bu da -
pest–Hegyeshalomvonalon vég zett mun kák bi zo nyí tot ták
az el já rás ha té kony sá gát, az el vég zett ja ví tá sok lehetõvé
tet ték a se bes ség kor lá to zá sok be ve ze té sé nek el ke rü lé sét.

Egy to váb bi, cé günk ál tal al kal ma zott el já rás az ún.
söntérzéketlenségi he gesz tés, mely nek fo lya mán a sín fu -
tó fe lü le té re rozs da men tes anyag ból egy csí kot he gesz tünk
fel, mely meg gá tol ja a fe lü let rozs dá so dá sá ból fa ka dó
érint ke zé si hi bák ki ala ku lá sát, ami za var ja a biz to sí tó be -
ren de zé sek üzem biz tos mû kö dé sét. Az elõzõhöz ha son ló
mód szer rel a Millenneumi Föld alat ti vas úton zajcsökkentõ
he gesz tést vé gez tünk, mely nek so rán a zaj ter he lést át la go -
san 6 dB-vel csök ken tet tük. Az el já rás nagy vas úti kör nye -
zet ben is al kal maz ha tó.

To váb bi spe ci á lis el já rá so kat al kal maz va tár sa sá gunk
mun ka gé pek vágóéleinek, markolókanalak fo ga i nak, kes -
keny nyom kö zû vas utak és csil le vá gá nyok fel épít mé nyi
ele me i nek ja ví tá sát is vég zi.

To váb bi fon tos te vé keny sé gi kö rünk a ra gasz tott szi ge -
telt sí nek ki ala kí tá sa és be épí té se. Ezen a te rü le ten cé günk
szin tén szá mos új ter mé ket ve ze tett be, így elsõként al kal -
maz tuk a PC Wag ner-tech no ló gi á val gyár tott elõszigetelt
he ve de re ket, to vább fej lesz tet tük a Né met or szág ban al kal -
ma zott MT-kötést, és MTH-kötés né ven sza ba dal maz tat -
tuk, il let ve meg sze rez tük a MÁV al kal ma zá si en ge dé lyét.
Az ál ta lunk for gal ma zott szi ge telt kö té sek mû sza ki tu laj -
don sá ga it a Mû sza ki Egye tem mel rend sze re sen fe lül vizs -
gál tat juk, és fo lya ma to san ja vít juk a ter mé kek minõségét.
Részt vál lal tunk az új tí pu sú mû anyag he ve de rek be ve ze -
té sé ben, és si ke res kí sér le te ket foly tat tunk ezek hé zag nél -

kü li vá gány ba történõ be ra gasz tá sá val.
Az MTH-kötések leg újabb fej lesz té sei so rán meg ol dot -

tuk a sín vé gek ke mé nyí té sét hõkezeléssel (2. kép), új tí pu -
sú szi ge telt csa va ro kat és új ra gasz tó anya got al kal ma zunk,
az elõszigetelést pe dig spe ci á lis két ré te gû el já rás sal vé gez -
zük.

A MÁV-Thermit Kft. a kitérõszerkezetek fej lesz té sén
túl be ha tó an fog lal ko zik a sí nek élet tar ta má nak nö ve lé sé -
vel is. Tár sa sá gunk évek óta Ma gyar or szág vezetõ vál la la -
ta a sínkenõ be ren de zé sek te le pí té sé ben és kar ban tar tá sá -
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2. kép – Sín vé gek hõkezelése ra gasz tott szi ge telt kö té sek ben



ban. 1995-ben fej lesz tet tük ki az SVGB sínkenõk elekt ro -
mos vál to za tát, az ESK 95 sínkenõ be ren de zést a ko pá sok
csök ken té sé re, me lyet az óta to vább tö ké le te sí tet tünk. El -
ké szí tet tük az át sze lé si kitérõkbe beépíthetõ szer ke ze tet is,
ami a kitérõk pá lyá ban ma ra dá sá nak lehetõségét
jelentõsen meg hos  szab bít ja. Az új konst ruk ci ók kör nye zet -
ba rá tok, bi o ló gi a i lag le bom ló anya go kat al kal maz nak, és
mû kö dé sük jól sza bá lyoz ha tó. Megrendelõink ké ré sé re
olyan spe ci á lis ke né si fel ada to kat is meg ol dot tunk, mint a
zá ho nyi át ra kó kör zet ben mûködõ tengelyátszerelõben be -

épí tett be ren de zés ese tén (3. kép).
Cé günk né hány éve kez dett el fog lal koz ni egy szé les -

kö rû en al kal maz ha tó új tech no ló gi á val, az ágya zat ra -
gasz tás sal. Ez az új mód szer al kal mas az eltérõ ru gal -
mas sá gú ágya za ti rend sze rek (hi dak, út át já rók stb.) át -
me ne te i nek ki ala kí tá sá ra, nagy se bes sé gû pá lyá kon a vo -
nat köz le ke dés okoz ta ör vény ál tal az ágya zat fel szí vá sa
kö vet kez té ben be kö vet ke zett kõszóródás megelõzésére,
zúzottkõbõl ké szült to la tá si pad kák biz ton sá gos sta bi li -
zá lá sá ra, vá gány zó nák nagy gé pi ta ka rí tá sá nak el vég zé -
sé re és to váb bi szá mos lehetõség elõnyeinek ki hasz ná lá -
sá ra. 

Leg újabb ma gyar or szá gi al kal ma zá sai kö zül ki kell
emel ni a hé zag nél kü li vá gá nyok lé te sí té se so rán szer zett
ta pasz ta la to kat. A kis su ga rú ívek külsõ ol da lá nak fo lya ma -
tos le ra gasz tá sa szük ség te len né te szi a biz ton sá gi sap kák
al kal ma zá sát, mely jelentõs élõmunka- és költ ség meg ta ka -
rí tás sal jár (4. kép). A ra gasz tott szi ge telt il lesz té sek kör -
nye ze té ben el vég zett ra gasz tás meg nö ve li a kö té sek élet -
tar ta mát és üzem biz ton sá gát. Az el já rás rend kí vül ha té -
kony mó don al kal mas olyan pá lya sza ka szok sta bi li zá lá sá -
ra is, ame lyek nél foly to nos sza bá lyo zá si igé nyek lép nek
fel a szer ke zet ki ala kí tá si prob lé mái mi att, mint ahogy azt
a Kisföldalatti- vagy a met ró vo na la kon vég zett mun kák bi -
zo nyí tot ták.

A MÁV-Thermit Kft. új üz le ti te vé keny ség ként fog lal -
ko zik a sín csi szo lá si mun kák elõkészítésével, a pá lyá ban
ki ala kult hul lá mos ko pás hi bák fel mé ré sé vel és a hi bák fel -
szá mo lá sá val. A gé pi mun kák nál együtt mû kö dünk az
Elaugen és a Schweerbau vál la tok kal. 

Cé günk nagy sze re pet vál lalt a görgõscsúcssín-
továbbító szer ke ze tek ma gyar or szá gi el ter jesz té sé ben is. A
szer ke ze tek meg je le né se óta kitérõ-karbantartó szak em be -
re ink fi gye lem mel kí sé rik az ez zel kap cso la tos mû sza ki
meg ol dá so kat, és nagy se gít sé get nyúj tot tak a ma gyar
görgõs csúcssínrögzítõ ki fej lesz té sé ben, majd a PHA RE-
pro jekt si ke res le bo nyo lí tá sá ban, ahol 3000 kitérõre let tek
ilyen meg ol dá sok fel sze rel ve. A kitérõgyártó üzem mel
szerzõdést kö töt tünk, így a gyár ból kikerülõ új kitérõk már
MGV tí pu sú görgõkkel van nak fel sze rel ve, me lyek pá lyá -

ba történõ be sze re lé sét szak em be re ink vég zik.
A MÁV-Thermit Kft. részt vál lal a MÁV ku ta tás-fej lesz té si
pro jekt je i ben is. Je len leg az aláb bi té mák ban dol go zunk

• A csúcs be té tek élet tar tam-nö ve lé se (fel he gesz tés sel,
il let ve Mangrain-eljárással)
A há rom fé le tí pu sú (ausztenites man gán, felra kó he gesz -
tés sel ké szí tett ko pó ré teg, va la mint Mangrain-típusú)
csúcs be té tek ös  sze ha son lí tá sá ra in dult té má ban az ult ra -
han gos vizs gá lat, a ke mény ség mé rés és a szem re vé te le zé -
ses ál la pot fel mé rés meg tör tént. A KFV Kft. ál tal vég zen -
dõ alak fel mé rés fo lya mat ban van. Ez után a mé ré si ered  -
mé nyek ös  sze ha son lí tá sa, ér té ke lé se ma rad még hát ra.

• Csúcs sí nek feltöltõ he gesz tés sel történõ ja ví tá sa
A pá lyá ban lévõ 17 db csúcssínbõl a vi dé ki 13 db
szem re vé te le zé ses ál la pot fel mé ré se meg tör tént, a Bu -
da pest Fe renc vá ros Gu ba csi Rendezõ pu.-n lévõ 4 db
még vá rat ma gá ra. A KFV Kft. ál tal végzendõ alak fel -
mé rés fo lya mat ban van. Ez után szin tén a mé ré si ered -
mé nyek ös  sze ha son lí tá sa, ér té ke lé se kö vet ke zik.

• Geo met ri ai vál to zá sok vizs gá la ta, mé ret tû ré sük fe lül -
vizs gá la ta
Éven te két so ro zat egye nes ség mé rést vég zünk a 20 db
mé ré si he lyen. Ebbõl az elsõ so ro zat mé rést el vé gez -
tük, a má so dik so ro za tot ok tó ber ben fogjuk. A mé ré si
he lye ken a geo dé zi ai mé ré se ket is el vé gez tük. A má so -
dik egye nes ség mé rés után kö vet ke zik majd az ösz  sze -
ha son lí tás a ko ráb bi ered mé nyek kel és az ér té ke lés.

• Sí nek for ga lom alat ti fel ke mé nye dé sé nek vizs gá la ta
A 30 mé ré si helybõl 24-en el vé gez tük a ke mény ség -
mé ré se ket. A ma ra dék ke mény ség mé rés után kö vet ke -
zik a ko ráb bi mé ré sek kel történõ ös  sze ha son lí tás és az
ér té ke lés.

Va la men  nyi té ma olyan jel le gû, hogy sok éves mé ré sek
alap ján le het majd iga zán kö vet kez te té se ket le von ni, ami -
kor meg je len nek az értékelhetõ ten den ci ák. Ezért a mé ré -
se ket lehetõség sze rint ér de mes a sí nek, csúcs be té tek,
csúcs sí nek élet tar tam ára kiterjedõen vé gez ni.

A MÁV-Thermit Kft.-nél foly ta tott ku ta tá si és fej lesz -
té si te vé keny ség ed dig is a gya kor la ti fel ada tok meg ol dá -
sá ra össz pon to sí tott, és mi to vább ra is ar ra tö rek szünk,
hogy dol go zó ink pá lya fenn tar tá si ta pasz ta la ta it ki hasz nál -
va kö zös meg ol dá so kat ke res sünk leg fon to sabb fel ada ta -
ink vég hez vi te lé re, és va la men  nyi té má ban vár juk azo kat a
ja vas la to kat, ame lyek eb ben se gít sé get nyúj ta nak.
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3. kép – Sínkenõ berendezés a záhonyi tengelyátszerelõben

4. kép – Ágya zat ra gasz tás ívek ben hé zag nél kü li pá lyák
lé te sí té se ese tén



Vas út há ló za tunk föld mû vei több nyi re túl ha lad tak a leg -
szebb felnõttkoron. Nagy ré szük a századelõn vagy a két
vi lág há bo rú kö zöt ti idõszakban épült. A nagy mé re tû föld -
mun kák ké szí té se kor az építõk nem ren del kez tek kellõ ta -
pasz ta la tok kal, és a ta laj me cha ni kai tu do mány te rü let sem
lé te zett, iletve csak gyerekcipõben jár va együtt ta nult az
épít ke zé sek kel. A ta pasz ta la tok he lyen ként ke se rû ek vol -
tak, vagy az építtetõk a hi bá kat elkendõzték a meg bí zó ik,
va la mint az üzemeltetõk elõl. [1]

A pá lya re konst ruk ci ók so rán el vég zett mun kák több -
nyi re a ré gi szem csés ágya za ti anyag földmûkoronán
történõ el te rí té sét – rit kán tö mö rí té sét – és új, rend sze rint
meg nö velt tö me gû fel épít mény be épí té sét je len tet te
zúzottkõ ágya zat tal. Az el vég zett mun kák nyo mán a pá lya -
se bes ség és a ten gely ter he lés nö ve ked he tett. A ter vek vagy
szak vé le mé nyek a föld mû ál la po tát kielégítõnek ítél ték, és
a föld mû vön be avat ko zás ként rend sze rint csak né hány
cen ti mé ter vas tag védõréteg be épí té sét ha tá roz ták meg.
Nap ja ink ra a fi nan szí ro zás ban és a lét szám ban be kö vet ke -
zett kedvezõtlen vál to zá sok a vas úti pá lyák föld mû ve i nek
ká ros avu lá sá hoz ve zet tek.

Be mu ta tás ra ke rül elöl já ró ban há rom, a kö zel múlt ban
be kö vet ke zett eset, ame lye ket min ta ként le het te kin te ni,
mi vel a ki vál tó okok a há ló zat több pont ján is je len van nak,
be kö vet ke zé sük re bár mi kor szá mí ta ni le het. A fo lya mat
kifejlõdése szin te az utol só pil la na tig rejt ve ma rad, így azt
elõreve tí te ni na gyon ne héz.

A vas úti pá lya mel lett vég zett épí té si te vé keny ség ká ros
ha tá sa

Egyik vas út vo na lun kon a he lyi ön kor mány zat meg bí zá -
sá ból ne ves útépítõ cég te le pü lé si összekötõ utat épí tett a
vas út alat ti köz úti alul já rón át. A te rü let az év jelentõs ré -
szé ben víz zel fe dett, így a ki vi te le zés meg kez dé se elõtt azt
el kel lett ve zet ni. A kivitelezõ csak pá lyá za ti ter vek kel ren -
del ke zett, en nek bir to ká ban kezd te meg az elõkészítõ mun -
ká kat. A MÁV Rt. te rü le ti leg il le té kes fel ügye le ti osz tá lya
nem adott a vas úti te rü let re mun ka kez dé si en ge délyt, mi -
vel a te rü let tu laj don jo ga nem ke rült ren de zés re, il let ve az
en ge dé lye zé si terv ben szereplõ fel té te lek sem let tek tel je -
sít ve az ön kor mány zat részérõl. A köz úti alul já ró ter vei
tar tal maz tak a vas úti töl tés ál la po tá ra vo nat ko zó in for má -
ci ó kat, me lye ket a kivitelezõ ren del ke zé sé re bo csá tot tak. A

kivitelezõ a mun ká la tok elsõ lé pé se ként föld ár kot ké szí tett
azo kon a he lye ken, ame lye ket meg tu dott kö ze lí te ni, és
egy, a vas úti töl tés hez kö ze li pon ton nyíltvíz tar tás ra szol -
gá ló „zsompot” ala kí tott ki, majd meg kezd te a víz ki eme -
lést. A területrõl a víz el tá vo lí tá sa olyan intenzitású volt,
hogy az a vas úti pá lya ré zsû jé nek tönk re me ne tel éhez ve ze -
tett. A föld mû tönk re me ne tel utá ni ál la po tát az 1. és 2 ké -
pek mu tat ják. Az eset rész le tes szak mai elem zé sét a [6] tar -
tal maz za.

A leg al só tar tó szer ke ze ti elem
nem a leg utol só!
A vas úti föld mû vek vizs gá la ti lehetõségei

TÜRK IST VÁN

fõmérnök, alépítményi szakértõ
MÁV ZRt., PMLI PGO
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1. kép

2. kép



He ves esõzés ká ros ha tá sa

Or szá gun kat az utób bi idõszakban, de kü lö nö sen eb ben
az év ben rend kí vü li csa pa dék érte. A ko ráb bi idõszak aszá -
lyos kö rül mé nyei „el al tat ták” a vízelvezetõ rend sze rek el -
avult sá ga felõli fi gyel met. Eh hez tár sult a vas út mel let ti te -
rü le tek mû ve lé si ágá ban be kö vet ke zett vál to zá sok fi gyel -
men kí vül ha gyá sa is. A 2005 nya rán a te rü let re érkezõ 100
éves gya ko ri sá got meg ha la dó csa pa dék az erdõmûvelésbõl
ki vont szán tó föld ön az ara tást követõen igen rö vid idõ alatt
ös  sze gyü le kez ve ju tott a vas út mel let ti elvezetõ árok ba. Az
évek so rán feltöltõdött elvezetõ árok szel vé nye (ta lán még
az ere de ti szel vé nyû árok sem) nem volt ké pes ezt a víz -
men  nyi sé get be fo gad ni és el ve zet ni. Va la men  nyi ke reszt -
irá nyú mû tárgy telt szel vén  nyel dol go zott, és még így is
vis  sza duz zasz tot ta a víz szin tet. A vo na lon mint egy 20 év -
vel ezelõtt volt át épí tés, mely nek so rán a föld mû re 10-20
cm vas tag do lo mit mur va védõréteg ke rült el te rí tés re, a
föld mû vál to zat la nul ha gyá sá val. A töl tés test anya ga
gõzmozdony ka zán sa lak. Köz tu do má sú, hogy ez az anyag
utó la gos tö mö rö dés re és belsõ ap ró zó dás ra haj la mos. Az
árok ban felgyülemlõ víz a sa lak anya got áz tat ta, tar tós je -
len lé te mi att ab ban ke reszt szi vár gás in dult meg, amely
idõvel áram ló víz zé vál toz va nem csak a fi nom, ha nem a
na gyobb szem csé ket is ma gá val ra gad va el mos ta a vas úti
töl tést. A tönk re me ne tel közlekedõ vo na tot érin tett, a ke -
let ke zett anya gi kár igen jelentõs. Az ese mény utá ni pá lya -
ál la pot ról a 3. ké p szá mol be.

Tar tó san je len lévõ víz ká ros ha tá sa

A bevezetõben is em lí tett, kez de ti épí té si hi bák tól sem
men tes föld mû az évek so rán „el öre ge dett”. A töl tés test
anya ga so vány agya gos iszap, amely igen vízérzékeny. A ko -
ráb bi át épí tés so rán ké szí tett szak vé le mény jó nak ítél te a töl -
tés test ál la po tát, így a sa lak ágya zat szét te rí té sé nek ki vé te lé -
vel más be avat ko zás ra jó sze ri vel nem ke rült sor. A nagy tö -
me gû ál lan dó és hasz nos te her a felülrõl nyi tott föld mû vet a
klas  szi kus de for má ci ós vo nal men tén be nyom ta. (A ki ala kult
be nyo mó dás mér té két az 4. ké pen le het szem lél ni.) A töl tés -
test tö mör sé ge lehetõvé tet te – és saj nos még te szi is –, hogy
a be nyo mó dá sok a fel ügye le tet el lá tók sze mei elõl szin te
mind vé gig rejt ve ma rad tak. A prob lé mát fo koz ta a 2005 nya -
rán érkezõ (az elõzõekben is em lí tett) 100 éves gya ko ri sá got
meg ha la dó csa pa dék. A nyílt fel szí nû vízelvezetõ árok az
évek so rán el fa jult, he lyen ként elfolyástalanná vált. A fel -

ügye le tet itt is „el al tat ta” a ko ráb bi idõszak csa pa dék men tes -
sé ge. A „kubikban” meg re kedt víz az iszap ré te gen ke resz tül
las san át szi vár gott a vas úti töl tés vé dett lá bá hoz. A tar tó san
je len lévõ víz lehetõvé tet te, a lengõ vas úti jár mû te her pe dig
ki vál tot ta, hogy az iszap ban a víz tar ta lom a fo lyá si ha tár kö -
ze li le gyen. A felülrõl is nedvesedõ és az alul ról is
megfolyósodó töl tés test a ha la dó vo nat alatt egyen sú lyát
veszt ve ki tért a te her vi se lés elõl. A töl tés test tönk re me ne tel -
ét a 5. kép mu tat ja. Az egyen súly vesz tés ha la dó vo nat alatt
kö vet ke zett be, az anya gi kár itt is jelentõs.

A vas úti pá lya ál la pot di ag nosz ti ká ja

Amint az eset ta nul má nyok ból is ki tû nik, a vas úti pá lya ál -
la pot meg bíz ha tó és gyors di ag nosz ti ká ja el en ged he tet len a
pá lya fel ügye le tet, a kar ban tar tá si fel ada tot, il let ve a be ru há zást
meg va ló sí tó szak em be rek szá má ra. A pá lya di ag nosz ti ka rend -
kí vül szer te ága zó fel adat. Egyik ele mének, az al épít mény-di -
ag nosz ti kának lehetõsége ke rül be mu ta tás ra a to váb bi ak ban.

A vas úti vá gány üzem köz ben jelentkezõ hi bá i nak
pon tos meg fi gye lé se, mé ré se és ki ér té ke lé se nagy fon tos -
ság gal bír. A vas út üzem biz ton sá gos fenn tar tá sa ér de ké -
ben megteendõ fel épít mé nyi in téz ke dé sek ter ve zé sé hez a
vas úti pá lya tény le ges ál la po tá nak meg is me ré se szük sé -
ges. A tény le ges ál la pot meg is me ré se az anya gi
jellemzõk fel tá rá sán túl a pá lya teherviselõ ele me i nek
számszerûsíthetõ pa ra mé te re it is je len ti. Je len leg a pá lya
teherviselõ ele mei kö zül jól di ag nosz ti zált a fel épít mény
geo met ri á ja, va la mint a sín anyag bi zo nyos belsõ tu laj -
don sá ga i nak vál to zá sa. Nem számszerûsíthetõen, de ren -
del ke zés re áll nak a fel épít mény to váb bi ele me i nek (ke -
reszt alj, kap cso ló szer és ágya zat) állapotjellemzõi is, míg
a leg al só nak tekinthetõ teherviselõ szer ke zet (a mû tár -
gyak ki vé te lé vel) ál la po tá ról igen ke vés in for má ció ke rül
be az ér té ke lés be. A pá lya di ag nosz ti ká val fog lal ko zó
szak em be rek en nek jelentõségét a ter ve zés ben nem is me -
rik el min dig fon tos nak.
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3. kép

4. kép

5. kép



A fel épít mé nyi in téz ke dé sek ter ve zé sé nél a különbözõ
mun ka lé pé se ket egy te vé keny sé gi sor ba (lánc ba) le het il -
lesz te ni. E te vé keny ség min den lé pé se tisz tán le ha tá rol ha -
tó, így azok ér tel me és cél ja meg vizs gál ha tó. Ha a lán cot
fel bont ják, a fel adat ban sok résztvevõ ta lál ha tó úgy mint
építtetõ, projektvezetõ, tervezõ, mér nö ki szer ve zet,
kivitelezõk és szakértõk. A fo lya mat ban a ta laj jal kap cso -
lat ban a szakértõt két idõpontban kö te le zik nyi lat ko zat ra: a
ter ve zé si fá zis ban, ami kor a ta laj tény le ges ál la po tát be mu -
tat ja, és ab ból az ér vé nyes nor mák alap ján ja vas la tot tesz a
ter ve zés re és az épí tés re. Az épí té si fá zis ban az épí tés
ellenõrzõjének spe ci á lis, az al épít mény re jellemzõ esz kö -
zök kel nyújt se gít sé get az el vég zett mun kák minõségének
meg íté lé sé hez.

Ah hoz, hogy egy ta laj ról adott szak vé le mény ha tá ro zott
le gyen, in for má ci ók szük sé ge sek a vo nal ról (ál lag ada tok,
ka te gó ri ák), a fel épít mé nyi vágánymérésekrõl, az üzem
köz be ni kar ban tar tá si rá for dí tá sok ról, va la mint az egyéb,
vi zu á li san meg ál la pít ha tó eseményekrõl. Mind ezen ada to -
kat az építtetõnek a pályaszakértõk ren del ke zé sé re kell bo -
csá ta ni. Az 1. áb ra a pá lya ál la pot di ag nosz ti kai rend sze rét
mu tat ja be. Ki emel ve az al épít mény-vizs gá la ti blok kot, a
szá mí tás ba jöhetõ vizs gá la ti mód sze re ket az aláb bi ak sze -
rint kell ér té kel ni:

• vizs gá la ti kö rül mé nyek
• bo nyo lult ság
• ter me lé keny ség
• meg bíz ha tó ság,
• gyor sa ság (ki ér té ke lés idõszükséglete)
• au to ma ti zált ság
• ob jek ti vi tás
• a vas út üzem aka dá lyoz ta tá sa
• a vizs gá ló esz kö zök több cé lú al kal maz ha tó sá ga.
A szá mí tás ba jöhetõ geo fi zi kai és ta laj me cha ni kai vizs gá -

la ti módszerekbõl cél irá nyo san – a vas úti üzem sa já tos sá ga it
fi gye lem be vé ve – a meglévõ vo na lak ese té ben a 2. áb ra,
míg új nyom vo na lon épülõ pá lyák ese té ben a 3. áb ra mu tat -
ja a di ag nosz ti kai mód sze re ket és azok egy más ra épü lé sét.
Az áb rák ból lát szik, hogy a di ag nosz ti kai ele mek ha son ló ak,
így biz to sít va az azo nos mód sze rek szé les kö rû al kal maz ha -
tó sá gát, to váb bá azon mód sze rek ke rül tek elõtérbe, ame lyek
a vas út üze met ke vés bé za var ják, és az ál ta luk szol gál ta tott
ered mé nyek lehetõleg a vizs gá lat hely szí nén, mint egy azon -
nal („insitu”) ren del ke zés re áll nak.

A fel vá zolt di ag nosz ti kai mód sze rek önál ló rend szer -
ként is al kal maz ha tó ak, de he lye sebb, ha az egy sé ges
pályaállapot-értékelõ rend szer be szol gál tat nak ada to kat.
Az így nyert in for má ci ó kat ki kell egé szí te ni a ta laj kör -
nye zet vé del mi ada ta i val is.

Ös  sze gez ve: a tel jes kö rû geotechnikai fel de rí tés és az
ab ból le vont kö vet kez te té sek el en ged he tet le nek a gaz da sá -
gos pro jek tek hez. Csak a tény le ges ál la pot is me re té ben,
an nak he lyes meg íté lé sé vel le het az épí té si te rü le ten vár ha -
tó koc ká za to kat mér le gel ni, il let ve meg szün tet ni.

Az épí té si fo lya mat va la men  nyi résztvevõjének tisz tá ban
kell len nie az zal, hogy a vas úti pá lyá kat két ge ne rá ció
idõtartamára kell mé re tez ni és mû köd tet ni. Ez nagy ki hí vást
je len a szak em be rek szá má ra az inf rast ruk tú ra fej lesz té se, az
uta zá si se bes sé gek és a ten gely ter he lé sek szem pont já ból.
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1. ábra – A pályaállapot diagnosztikai rendszere [5]

2. ábra – Üzem alatti pálya diagnosztikai módszerei [4]

3. ábra – Új nyomvonalon épülõ pálya diagnosztikai módszerei [4]
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Azok a tö rek vé sek, ame lyek a vas úti pá lya szer ke ze ti
fej lesz té sé re irá nyul nak, elsõsorban a kö vet kezõ cé lok
meg va ló sí tá sát kí ván ják el ér ni

• a fu tás di na mi kai tu laj don sá gok ja ví tá sa, az uta zá si
kom fort nö ve lé se

• a ke rék- és a sín ko pás mér té ké nek csök ken té se
• a vá gány geo met ri ai fekvésminõségének ja ví tá sa
• a szer ke ze ti ele mek igény be vé tel ének kedvezõbbé té -

te le
• a kör nye zet zaj- és rez gés ter he lé sé nek csök ken té se
• a be ke rü lé si és a kar ban tar tá si költ sé gek kedvezõ

alaku lá sá nak biz to sí tá sa a pá lya mû kö dé se so rán. 

A tö rek vé sek ered mé nyes sé gé hez a vá gány kö zel
egyen le tes di na mi kus me rev sé gé nek biz to sí tá sa szük sé ges,
amely szer ke ze ti ki ala kí tás sal, va la mint sta ti kus és di na mi -
kus tu laj don sá gok ra mé re te zett ru gal mas ele mek al kal ma -
zá sá val va ló sít ha tó meg. A ha gyo má nyos zúzottkõ ágya za -
tos, vas be ton ke reszt al jas pá lya
ese té ben ru gal mas ele mek/ré te gek
be épí té sé re az 1. áb rán lát ha tó
szin te ken van lehetõség. (A sín szál
alatt a bal áb ra rész alá tét  le me zes, a
jobb pe dig alá tét  le mez nél kü li ki -
ala kí tást mu tat.)
Az al kal ma zott ru gal mas ele -
mek/ré te gek anya ga i nak tu laj -
don sá gai

Az al kal ma zott ru gal mas ele -
mek sta ti kus és di na mi kus tu laj -
don sá gai, ame lye ket a gyár tás so -

rán na gyon pon to san be le het ál lí ta ni, szé les ha tá rok kö zött
vál to zó ter mék pa let tát ered mé nyez nek. Két fé le alap anyag
al kal ma zá sa a jellemzõ

• nyi tott vagy rész ben zárt cel lás po li me rek, ame lyek
ru gal mas sá gi tu laj don sá gai a lég pó ru sok nagy sá gá val
és a ter mék vas tag sá gá val ál lít ha tók be

• gu mi, recycling gu mi, ame lyek nél a ru gal mas sá gi tu -
laj don sá gok az anyag Shore-keménysége, vas tag sá ga
és az elem alak ja ál tal sza bá lyoz ha tók

A fi zi kai tu laj don sá gok szé les kö rét az oszt rák Getzner
Werkstoffe GmbH ál tal gyár tott Sylodyn polimeranyagra
az 1. táb lá zat, míg a bel ga CDM nv/sa cég ál tal gyár tott
CDM-43 gyan ta kö té sû, új ra fel dol go zott gu mi ra a 2. táb -
lá zat mu tat ja be.

A ter mé kek ru gal mas sá gát a ru gó ál lan dó val, il let ve az
ágya zá si tényezõvel jel le mez zük. Adott mé re tû pró ba tes tet
azo nos lépcsõkkel növekvõ sta ti kus ter he lés nek te szünk ki,
és mér jük az egyes te her ér té kek hez tar to zó ös  sze nyo mó dá -
so kat. Az ér té kek a ter he lés nö ve ke dé sé vel felkeményedõ
jel le gû di ag ram vo na lat raj zol nak ki, az az mi nél na gyobb a
ter he lés, an nak azo nos mér té kû nö ve ke dé se egy re ki sebb
ös  sze nyo mó dást ered mé nyez. A nem li ne á ris di ag ram vo na -
lat azon ter he lé si ér té kek kö zött, ame lye ket jellemzõen el
kell majd szen ved nie a ru gal mas elem nek a pá lyá ban, húr ral
he lyet te sít jük. En nek haj lá sát (húrmodulusát) szá mít juk az
erõváltozás-összenyomódás-különbség há nya dos sal, s az
ún. sta ti kus ru gó ál lan dót (kstat) kap juk kN/mm di men zi ó val.
Ha a ru gó ál lan dót el oszt juk az ös  sze nyo mó dást el szen ve dett
pró ba test fe lü le té vel, ak kor meg kap juk a sta ti kus ágya zá si
tényezõt (Cstat), mely nek mér ték egy sé ge N/mm3.

A zúzottkõ ágya za tos, ke reszt al jas vas úti
fel épít mény fej lesz té sé nek egyes kér dé sei

DR. HOR VÁT FE RENC

fõiskolai ta nár
Szé che nyi Ist ván Egye tem

1. áb ra – Ru gal mas ele mek/ré te gek zúzottkõ ágya za tos,
vas be ton ke reszt al jas pá lyá ban

A Sylodyn termékcsalád fizikai tulajdonságai

Termékfajta

Jellemzõ
Sylodyn NC 12 Sylodyn ND 12 Sylodyn NE 12 Sylodyn NF 12

és NC 25 és ND 25 és NE 25 és NF 25
Szín sárga Zöld Kék ibolyakék
Anyagsûrûség 450 kg/m3 600 kg/m3 760 kg/m3 840 kg/m3

Szakítószilárdság 1,5 N/mm2 2,5 N/mm2 5 N/mm2 8,0 N/mm2

Szakadási nyúlás 500% 500% 500% 500%
Statikus tartós terhelés 0–0,12 N/mm2 0–0,30 N/mm2 0–0,60 N/mm2 0-1,50 N/mm2

Mûködési tartomány 0–0,20 N/mm2 0–0,45 N/mm2 0–1,00 N/mm2 0-2,00 N/mm2

Csúcsterhelés 2,0 N/mm2 3,0 N/mm2 5,0 N/mm2 10,0 N/mm2

1. táblázat



Az al kal ma zott ru gal mas anya gok ra jellemzõ, hogy ke -
vés sé öreg sze nek, az az fi zi kai tu laj don sá ga ik csak kis mér -
ték ben vál toz nak az idõben a külsõ tényezõk ha tá sá ra. A
na gyobb vas tag sá gú anyag azo nos nagy sá gú ter he lés re
job ban ös  sze nyo mó dik, az az lá gyabb ágya zást ké pes ad ni. 

Az anya gok ru gal mas sá ga frekvenciafüggõ. Ez azt je len -
ti, hogy a sta ti kus ágya zá si tényezõnél a di na mi kus akár
jelentõsen na gyobb le het, és a frek ven cia nö ve ke dé sé vel az
elasz to mer ru gó ál lan dó ja nö vek szik, az az di na mi ku san fel -
ke mé nye dik. A Sylodyn DN 325 elasz to mer sta ti kus és di na -
mi kus ágya zá si tényezõjének ala ku lá sát a frek ven cia függ vé -

nyé ben a 2. áb -
ra mu tat ja be. 

Az elasz to -
me rek for gal mi
igény  be vé  te l
h a  t á  s á  r a
történõ fel ke -
mé nye dé sé nek
mér té ké re mu -
tat pél dát a 3.
áb ra. Ezen
Getzner-gyárt-
mányú, Zw N
220/125/10-45
MBu tí pu sú
e l a s z  t o  m e r
függõleges sta -

ti kus ter he lé si di ag ram jai lát ha tók la bo ra tó ri u mi fá rasz tás
elõtt és után. A fá rasz tás so rán vál ta koz va 5 kN / 85 kN és
5 kN / 37 kN ter he lé si lépcsõket al kal maz tunk, ös  sze sen
7,7x106 ter he lés is mét lés sel.

Al kal ma zá sok
Az elõzõekben tár gyalt ru gal mas anya gok az 1. áb ra

sze rint négy sík ban al kal maz ha tók. A köz vet le nül a sín tal -
pa alatt történõ be épí tés so rán ál ta lá ban ke mé nyebb po li e -
ti lén le me ze ket épí te nek be. En nek oka, hogy ke mé nyebb
ágya zás ese tén ki sebb a te her alat ti ru gal mas nyom bõ vü -
lés, s kedvezõbb a sín tal pat le fo gó ele mek igény be vé te le
is. Azon ban emelt szin tû zaj- és rez gés vé del mi kö ve tel mé -
nyek mi att a ko ráb bi ak ban be mu ta tott tu laj don sá gú anya -
gok is szó ba jö het nek. Ez tör tént a Dé li Összekötõ vas úti
híd fel épít mény cse ré je so rán is 2002-ben, ahol CDM-Iso-
Ferpont tí pu sú ru gal mas ágya zást al kal maz tak. A sín talp és

az acél alá tét  le mez
kö zé CDM nv/sa
gyárt má nyú DPHI
CDM-81010 ter mé -
sze tes gu mi be té tek
épül tek be
160x140x10 mm-es
mé ret tel, ame lyek
te te jén 1 mm vas tag
CDM-71001 szén -
szá las erõsítésû
kloroprén le mez
volt. Szin tén CDM
nv/sa gyárt má nyú
UBP-81020 tí pu sú,
ter mé sze tes gu mi
a l a p  a n y a  g ú ,
345x200x20 mm
mé re tû ru gal mas le -
me zek ke rül tek be az acél alá tét  le me zek alá. 

A ru gal mas alj pa pu csok/alj tal pak és az alágyazati
szõnyegek al kal ma zá sá nak te rü le tén még nin csen hazai
nagy vas úti al kal ma zá si pél da, ér de mes ezek kel te hát rész -
le te seb ben fog lal koz ni. 

Ru gal mas alj pa pu csok/alj tal pak
Nagy se bes sé gû, nagy ten gely ter he lé sû és fel újí tott pá -

lyá kon egy aránt al kal maz ha tó meg ol dá sok. Be épí té sük kel
kí mél ni le het az ágya za tot, ugyan is a ter he lés át adó dás na -
gyobb fe lü le ten ját szó dik le, mi vel az ágya za ti szem csék
be ágya zód nak a szõnyegbe, s így ki sebb me cha ni kai
igény be vé te le ket kap nak. A ru gal mas ré teg al kal ma zá sá val
jobb vá gány fek vés-sta bi li tás érhetõ el, s a fel épít mény-
kar ban tar tá si mun ka men  nyi sé ge csök ken. 

Rez gés csil la pí tá si ha tá suk is jelentõs, és jó meg ol dást
je len te nek a má sod la gos zaj ha tá sok csök ken té sé re is pl. a
mû tár gya kon (acél hí don, vb. hí don) át ro bo gó sze rel vény
kel tet te rez gé sek mi at ti hang le su gár zás el len. Az elsõdleges
(di rekt) zaj ha tás mér sék lé sé re azon ban nem al kal ma sak. 

Több éves kí sér let so ro zat iga zol ta, hogy a ru gal mas alj -
pa pu csok/alj tal pak csök ken tik a hul lá mos sín ko pást is. Ru -
gal mas tu laj don sá ga ik függ vé nyé ben a vá gány ol dal irá nyú
el to lá si el len ál lá sá nak nagy sá gát is ké pe sek be fo lyá sol ni.
A ru gal mas alj pa pu cso kat és alj tal pa kat még az al jat
elõállító üzem ben rög zí tik (ál ta lá ban ra gasz tás sal) a vas be -
ton ke reszt alj al só sík já ra, aho gyan azt az  1.  kép mu tat ja.
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2. áb ra – Sylodyn DN 325 tí pu sú elasz to mer
sta ti kus és di na mi kus ágya zá si tényezõjének

vál to zá sa

3. áb ra – Zw N 220/125/10-45 MBu
tí pu sú elasz to mer függõleges sta ti kus

ter he lé si di ag ram jai fá rasz tás
elõtt és után

2. táblázat – A CDM-43 anyag fizikai tulajdonságai

Jellemzõ Érték
Statikus terhelési tartomány 0,0–0,3 N/mm2

Maximális teljes terhelés 0,6 N/mm2

Maximális eseti terhelés 3,0 N/mm2

Vastagság 15 / 30 / 45 / 60 mm
Anyagsûrûség 680–740 kg/m3

Hõmérsékleti tartomány –10 / +100 oC
Keménység 35–45 Shore A
Szakítószilárdság > 0,4 N/mm2

Szakadási nyúlás > 40%
Maradó összenyomódás (50% / 23 oC / 70 óra) < 10%
Villamos ellenállás > 1011 Wcm
Vízfelvétel < 0,1 g H2O/cm3

1. kép – Vasbeton aljakra felragasztott rugalmas aljtalpak 

2. táblázat
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Kö ve tel mé nyek az alj pa puc  csal/alj talp pal szem ben
• az ágya za ti szem csék éle in, csú csa in át adó dó kon takt -

nyo más sal szem be ni ellenállóképesség
• tar tó san meg ma ra dó ru gal mas tu laj don sá gok
• megfelelõ vi sel ke dés a di na mi kus ha tá sok ra,
• a pá lya épí tés és kar ban tar tás gé pi tech no ló gi á i hoz

megfelelõek le gye nek.
A 2.  ké pen a

CDM nv/sa cég
gyár tot ta TS-
U S M - H X X -
EN tí pu sú alj -
talp lát ha tó.
Két rétegbõl
áll: az alj al só
sík já ra ke rül a
CDM 43
anyag, amely re
NW 26 nem
s z õ t t
g e o t e x t í l i á t
dol goz nak rá.

Az alj talp a 40-125 Hz tar to mány ban ké pes ha té kony rez -
gés csil la pí tás ra.

Alágyazati szõnyegek
Az alágyazati szõnyegek al kal ma zá sá val nagy fo kú pá -

lya ru gal mas ság érhetõ el. Tö mö rí tett ho mo kos ka vics
anya gú al épít mény re, be ton le mez re, bi tu me nes teherviselõ
ré teg re egy aránt fektethetõ, beépíthetõ pá lya fel újí tá sok nál
hasz nált ágya zat ra is, ha mind két ol da lán szem csés ré teg
vé del met kap. Ala csony tö me ge és az egy sze rû tech no ló -
gia mi att utó la gos be épí tés is vég re hajt ha tó. 

Az ágya zat
sú lya alatt de -
for má ló dik a
ru gal mas ré teg.
A zúzottkõ
szem  csék be -
ágya zód nak, és
a megnö ve ke -
dett fel fek vé si
fe lü le ten hely -
ze tük ben sta bi -
li zá lód nak. A

le ve ze tett erõk nagy fe lü le ten osz la nak meg, és áta dód nak
az alul fekvõ ru gal mas ré teg re.      

Az alágyazati szõnyegekkel a má sod la -
gos zaj ha tás és a rez gé sek jelentõsen
mérsékelhetõk. Az ágya za ti anyag kí mé lé se
jó ered mén  nyel meg va ló sít ha tó, elsõsorban
ak kor, ha az nem ha gyo má nyos föld anya gú
al épít mé nyen, ha nem me rev fe lü le ten (vas -
be ton vagy acél anya gú mû tár gyak) fek szik. 

A 4. áb ra különbözõ ré teg szer ke ze tek
eltérõ ru gal mas vi sel ke dé sét mu tat ja be.

A vég te len me rev nek feltételezhetõ vas -
be ton le mez re különbözõ vas tag sá gú zúzott -
kõ ágya za ti ré teg épült be terhelõládában,
alágyazati szõnyeg nél kül, il let ve TAU-NIX
6 tí pu sú, ma gyar gyárt má nyú szõnyeggel. A
szõnyeg 30 mm vas tag, ágya zá si tényezõje

0,12 N/mm3, 200x200x30 mm-es pró ba tes ten, a har ma dik
ter he lé si görbébõl meg ha tá roz va. A 4. áb ra ágya zá si ér té -
ke it a tár csás ter he lés mé ré si eredményeibõl szá mí tot tuk,
így a szõnyeg sa ját
ágya zá si té nye zõ -
jé vel nem köz vet -
le nül ös  sze ha son -
lít ha tó fizikai tar -
tal mú ada to kat
nyer  tünk. 

A 3.  kép CDM
nv/sa gyárt má nyú
alágyazati szõ nye -
get mu tat vas be ton
le mez re fek tet ve. A
z ú z o t t k õ v e l
érintkezõ ol da lon NW 20/20 nem szõtt geotextília vé de lem
van. A ru gal mas ré teg CDM-01 vagy CDM-002
mikrocellás elasztomerbõl ké szül. Az al kal maz ha tó tí pu -
sok ru gal mas sá gi jellemzõi a 3. táb lá zat ban ol vas ha tók.

A Getzner cég az alágyazati szõnyegek szé les kö rét kí -
nál ja, pon to san meg ad va az al kal maz ha tó ság pa ra mé te re it
(4. táb lá za t). A rez gés csil la pí tás frekvenciafüggõségét az
5. áb ra mu tat ja be, eltérõ sta ti kus ágya zá si tényezõvel ren-
delkezõ szõnyegekre.

CDM nv/sa gyártmányú
alágyazati szõnyegek ágyazási tényezõi

Alágyazati szõnyeg Statikus ágyazási tényezõ
(N/mm3)

CDM-BAM-C-01045
CDM-BAM-C-02030
CDM-BAM-C-01025/10 0,015–0,025
CDM-BAM-C-02020 0,030–0,040
CDM-BAM-C-01025 0,040–0,060
CDM-BAM-C-01020 0,100–0,150

A Getzner Werkstoffe GmbH által gyártott alágyazati szõnyeg típusok
Követelmények Típus Felhasználási Kerékteher(kN) Sebesség(km/h) Statikus ágyazási

foka terület tényezõ(N/mm3)
Általános Sylomer B123 U-Bahn £130 £100 0,01

Sylomer C225 U-Bahn £160 £120 0,02
Sylomer D327 nagyvasút >160 £120 0,03
Sylomer D619 nagyvasút >160 £200 0,06
Sylomer D1019 nagyvasút >160 >200 0,10
Sylomer D1519 nagyvasút >160 >200 0,15

Emelt Sylomer B140 U-Bahn £130 £100 0,01
Sylodyn CN225 S-Bahn £160 £120 0,02
Sylodyn DN325 nagyvasút >160 £120 0,03

Legmagasabb Sylodyn BN140 U-Bahn £130 £100 0,01
Sylodyn CN235 S-Bahn £160 £120 0,02
Sylodyn DN335 nagyvasút >160 £120 0,03

3. kép – CDM-BAM-C típusú alágyazati
szõnyeg vasbeton lemezen

2. kép – CDM TS-USM-HXX-EN
tí pu sú alj talp

4. ábra – Rétegszerkezetek rugalmassági alapú
összehasonlítása

5. áb ra –
A Getzner

Werkstoffe GmbH-
gyárt má nyú al -

ágyazati szõnyegek
rez gés csil la pí tá sa

3. táblázat

4. táblázat



A KRAIBURG Cso por tot és an nak egyik fon tos ter -
mé két, a STRAIL vas úti át já ró rend sze re ket sze ret ném
be mu tat ni. A cé get a II. vi lág há bo rú után 1947-ben Ba -
jor or szág ban ala pí tot ták. A törzs gyár, a leg na gyobb üzem
Waldkraiburgban ta lál ha tó. A vál la lat to váb bi nagy üze -
mei a tittmoningi, a salzwedeli, va la mint a geretsbergi
gyá rak. A cég nek to váb bi gyá rai ta lál ha tók még Svájc -
ban, Spa nyol or szág ban, Bul gá ri á ban, Ma laj zi á ban és az
USA-ban.

Je len le gi fõ pro fil ja az olyan recyclingen ala pu ló gu mi-
és mû anyag ter mé kek gyár tá sa, mint a cso ma go ló esz kö -
zök, al kat ré szek az au tó gyár tás hoz, hír adás tech ni ká hoz,
sport szer gyár tás hoz stb. A tittmoningi gyár két fõ üz let ága
az AGRI és a Verkehrssysteme.
A Verkehrssysteme te rü le tei

• STRAIL vas úti át já ró rend sze rek
• ru gal mas sín ágya zás
• fü ve sí tett vá gá nyok
• kamrakitöltõ pro fi lok.

A STRAIL-rendszer elõnyei
• gyors, egy sze rû be- és ki sze re lés
• min den felszerkezeti for má hoz gyárt ha tó
• spe ci á lis meg ol dá sok
• jó vil la mos szi ge te lés
• kes keny, in teg rált nyom csa tor na
• ke vés, uni for mi zált al kat rész faj ta
• zaj ta lan át ha la dás, kör nye zet ba rát
• új ra hasz no sít ha tó, kör nye zet ba rát
• kis fenn tar tá si igény
• jó fek vés, nem bil leg
• 30 éves ta pasz ta lat
• jó re fe ren ci ák.

A rend szer ele me i nek be mu ta tá sa
• premiumSTRAIL: min den ter he lés re al kal mas, 60

cm-es ele mek, aljtávfüggõ
• pedeSTRAIL: gya lo gos- és ke rék pá ros-for ga lom ra,

90 cm-es ele mek, aljtávfüggetlen
• innoSTRAIL: kö ze pes ter he lés re al kal mas, 90 cm-es

ele mek, aljtávfüggetlen
• STRAILprofil (2005 vé gé ig): ala csony ter he lés re, 60

cm-es ele mek, aljtávfüggõ
• VeloSTRAIL: nyom csa tor na nél kü li, ipar te rü le te ken.
A STRAIL vas úti át já ró rend szer ál ta lá nos el ren de zé se

az 1. áb rán lát ha tó. Az ele mek be épí té sét kö zé pen az
elmozdulásgátló le me zek el he lye zé sé vel kezd jük, majd in -
nen a szé lek fe lé foly tat juk. Ter mé ke in ket 1997-tõl fesz í -
tõrendszerrel gyárt juk a 2. áb ra sze rint. 

Ez zel az át já ró egy sé -
ges szer ke ze tet ké pez. A
feszítõrendszer be épí té -
sét min dig kö zé pen a pi -
ros szí nû in dí tó ele mek kel
kezd jük. A ru da zat bal -
me ne tes. A meg fe szí tés
min dig 100 Nm le gyen.
65° ke resz te zé si szög nél
és alat ta sín talp ken gye le -
ket kell be épí te ni a 3. áb -
ra sze rint. Az asz falt csat -
la ko zást min dig 4 ré teg -

ben, kellõen tö mö rít ve kell el ké szí te ni a 4. áb ra sze rint.
Sze gély bor dá nál Tokband be épí té se szük sé ges. Ter -

mé ke in ket sa ját teszt je ink és az ügyfelektõl ka pott ész re -
vé te lek, vis  sza jel zé sek alap ján fo lya ma to san fej leszt jük.
Így je len he tett meg a 2005-ös STRAIL-generáció is,
ame lyet a 2004-es INNOTRANS ki ál lí tá son Ber lin ben
mu tat tunk be. 
Az eh hez kap cso ló dó lé nye gi vál to zá sok a következõk

1. Új 1 csap-hor nyos kap cso lat: kí sér le tek bi zo nyít ják,
hogy a ré gi 2 csap-hor nyos kap cso lat (5. áb ra) he lyett az 1
csap-hor nyos kap cso lat (6. áb ra) te her bí róbb, va la mint a
csap-ho rony a feszítõrendszer vo na lá ban is ki ala kít ha tó.
2005. ja nu ár tól az 1 csap-hor nyos ele me ket gyárt juk, de a
meglévõ 2 csap-hor nyos ele mek ki egé szí té sé hez, rész le ges
cse ré jé hez a ré gi ele me ket kü lön meg ren de lés re to vább ra
is szál lít juk.

2. Mó do sí tott, le ke re kí tett élvédelem: fõként ka nya ro dó
jár mû for ga lom nál je lent hos  szabb élet tar ta mot.

STRAIL vas úti át já ró rend sze rek

EUR. ING. FEL FÖL DI KÁR OLY

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH
(Repräsentant Ungarn)
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1. áb ra – A STRAIL vas úti át já ró ál ta lá nos el ren de zé se

2. áb ra – Feszítõrendszer



3. Pi ra mis já ró fe lü let: na gyobb csú szás el len ál lás > SRT
60 fe lett, jobb víz el ve ze tés a 7. áb ra sze rint.

4. PontiSTRAIL: szin tén a ber li ni INNOTRANS-on
2004-ben mu tat tuk be, gyár tá sa 2006-ban in dul. Ext rém-
fek vé sû és ter he lé sû át já rók ba ja va sol juk be épí te ni.
Lehetõvé te szi a túl eme lés ben lévõ át já ró hossz szel vé nyé -
nek kor ri gá lá sát is. Alu mí ni um tar tó ból és gu mi
járófelületbõl áll nak a külsõ ele mek, meg tart va a jó csú -
szás-el len ál lá si ér té ke ket a 8. áb ra sze rint.

STRAIL = 30 év ta pasz ta lat, a si ker tör té net évek ben
– 1976: elsõ STRAIL-átjáró Recklinghausenben,
– 1990: ko rund já ró fe lü let,
– 1996: pedeSRAIL,
– 1997: feszítõrendszer,
– 1998: T-sze gély bor da,
– 1999: elasz ti kus sín pro fi lok,
– 2000: STRAIL-vizsgálópad,
– 2001: innoSTRAIL,
– 2005: új STRAIL-generáció,
– 2006: pontiSTRAIL,
– 2006: veloSTRAIL.

A STRAIL-termékekkel min den kon ti nen sen je len va -
gyunk. Leg újabb pi a cunk a Kö zel -Ke let.

Ter mé ke ink for gal ma a 1998. évi for ga lom hoz ké pest
2003-ra megkétszerezõdött. Min den ál ta lunk szállított át -
já ró ha ma ro san sze re pel GPS-es adat ban kunk ban, melybõl
to váb bi kö vet kez te té se ket le von va ter mé ke in ket tö ké le te sí -
te ni tud juk, és fon tos ada to kat tar tal ma zó sta tisz ti kai bá zist
ké pez he tünk. 

Vi lág szer te több mint 20 000 STRAIL-átjáró ta lál ha tó,
ebbõl Ma gyar or szá gon mint egy 900.

Re mé lem, hogy a STRAIL-termékekrõl új, hasz no sít -
ha tó is me re te ket sze rez tek, és a be épí té si tech no ló gia be -
tar tá sá val, az önök köz re mû kö dé sé vel jó minõségû, biz -
ton sá gos, nagy csúszásellenállású, ke vés kar ban tar tást
igénylõ út át já rók lé te sül nek!

STRAIL VAS ÚTI ÁT JÁ RÓ REND SZE REK
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3. áb ra – Sín talp ken gyel

4. áb ra – 4 ré te gû asz falt csat la ko zás

7. áb ra

8. ábra – PontiSTRAIL

STRAIL vasúti átjáró

5. áb ra

6. áb ra
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Vál lal ko zá sunk 1982-ben ala kult nö vény vé del mi szol -
gál ta tá sok ra, elsõként Ma gyar or szá gon. 1992-ben a MÁV
Rt.-vel kö tött keretszerzõdés ér tel mé ben mun kán kat ki ter -
jesz tet tük a vas úti pá lya tes tek re is. A vas úton vég zett gyom -
ir tá si te vé keny sé gün ket mind a nyílt vo na lon – gyom ir tó
sze rel vén  nyel –, mind az ál lo má si vá gány za ton – Mer ce des
Unimog „két él tû” jár mû vek kel –, szá mí tó gép ál tal ve zé relt
permetezõberendezésekkel vé gez zük. Ezen be ren de zé se ket
ma kói te lep he lyün kön fej lesz tet tük és te le pí tet tük.

A ké mi ai vé de ke zés mel lett jelentõs sze rep jut a me cha -
ni kai gyom- és cser je ir tás nak, ame lyet Unimogra sze relt
Hidrot-adapterekkel, Rasant-munkagépekkel és ké zi gé -
pek kel vég zünk. Ez a te vé keny ség kiegészíthetõ – egy
mun ka fo lya mat ban végezhetõ – a ké mi ai ke ze lés sel, amely
a nö vény zet új ra sar ja dá sát hi va tott meg gá tol ni. Számottevõ
eze ken felül az ame ri kai fe hér szövõlepke (Hyphcu), az
aran ka fé lék (Cuscuta SPP), a fe nyér ci rok (Sorgha) és az
egyéb ve szé lyes ká ro sí tók, va la mint pollentermelõ allergén
gyom nö vé nyek, pl. par lag fû el len irá nyu ló komp lex vé de -
ke zé si el já rás, me lyet megrendelõink szá má ra vég zünk.

Te vé keny sé günk so rán el en ged he tet len kö ve tel mény a
kör nye zet ter he lés csök ken té se, va la mint a mun ka vég zést
megkönnyítõ tech ni kai és tech no ló gi ai új don sá gok al kal -
ma zá sa. E cé lok meg va ló sí tá sá ra vég zünk fej lesz té se ket
ma gas szin tû sze mé lyi és szak mai hát tér rel, egyút tal meg -
fe lel ve a nö vény vé del mi szol gál ta tás ban szük sé ges tör vé -
nyi elõírásoknak is. Cé günk a minõségbiztosítási rend szer
ki épí té sét és be ve ze té sét követõen 2002-ben ISO
9001:2000 auditált tár sa ság lett.

Mun ká ink so rán nagy hang súlyt fek te tünk a kör nye zet
vé del mé re, a kör nye zet ter he lés csök ken té sé re. Fej lesz té se -
ink ezen irány el ve ket kö ve tik, így az el múlt évek so rán
több kí sér le tet vé gez tünk, me lyek ered mé nye ként évrõl
év re csök kent az egy ség nyi te rü let re ki jut ta tott vegy szer -
men  nyi ség és ez ál tal a ta laj her bi cid del történõ szen  nye -
zett sé ge. A vas úti gyom ir tás ban is mer te tett be ren de zé sek
al kal ma zá sá nak köszönhetõen a környezetterhelõ
preemergens sze rek fel hasz ná lá sá nak ará nyát a ke ze lé sek
so rán fo lya ma to san csök ken te ni tud tuk, míg a
posztemergens sze rek fel hasz ná lá sa for dí tott arány ban nö -
ve ke dett az évek so rán. A tech ni kai és tech no ló gi ai fej lesz -
té se ket a ma kói vas út ál lo má son lévõ te lep he lyün kön vé -
gez zük, ahol programfejlesztõ la bor, hid ra u li kus la bor,
különbözõ mû he lyek és esz köz tá ro lók áll nak ren del ke zé -
sünk re. A hid rau    likus la bor ban üze mi kö rül mé nye ket tu -
dunk biz to sí ta ni a be sza bá lyo zan dó és a fej lesz tés alatt ál -
ló be ren de zé sek szá má ra. Szórásképvizsgáló,
nyomásmérõ, cseppmé ret vizs gáló és átfolyásmérõ esz kö -
zök kel tud juk ellenõrizni az adott be ren de zé sek mû kö dé -
sét. Az esz kö zö ket a megfelelõ be ál lí tást követõen épít jük
be a permetezõberendezésekbe. 

Cé günk nél többfõs ál lan dó szoftverfejlesztõ csa pat dol -
go zik. Vál la lat irá nyí tá si rend sze rünk és a
mérõberendezéseink kiértékelõ szoft ve rei is sa ját fej lesz té -
sû ek, így a lehetõ leg job ban iga zod nak az ál ta lunk vég zett
te vé keny sé gek hez. A permetezõrendszer és a
mérõeszközeink ve zér lé si fel ada ta it ko moly fel ké szült sé gû
mér nö ki csa pat ál tal ké szí tett be ren de zé sek kel va ló sít juk

Úton a környezetkímélõ vas úti gyom ir tá si
tech no ló gi ák fe lé

GAÁL JÓ ZSEF

ügyvezetõ igaz ga tó
G&G Nö vény vé del mi és Ke res ke del mi Kft.

1. kép – A gyom ir tó sze rel vény

2. kép – Mer ce des Unimog



meg. Ezek áram kö ri tervezésétõl a prog ra mo zá son át a
kulcs ra kész ki vi te le zé sig sa ját fej lesz té sû ek, így biz to sít va
az elérhetõ leg ma ga sabb minõségi szín vo na lat. Ko moly be -
szál lí tói há ló zat ra tet tünk szert, ez ál tal a leg mo der nebb ipa -
ri tech no ló gi ák hasz ná la tá ra nyí lik lehetõségünk. Be ren de -
zé se ink az ipa ri elekt ro ni ká ban is mert leg ne ve sebb gyár tók
8–32 bi tes mikrokontrollereibõl és kiegészítõ áramköreibõl
épül nek fel, gra fi kus érintõképernyõs kijelzõvel, az ipar ban

és a ci vil élet ben is el ter jedt USB, TCP/IP és CAN kom mu -
ni ká ció tá mo ga tá sá val.

A gyom ir tó sze rel vény 2 db tar tály ko csi ból, 1 db
vezérlõkocsiból, 1 db szo ci á lis ko csi ból és 1 db rak tár ko -
csi ból áll. A tar tály ko csik szál lít ják a per me te zés hez szük -
sé ges vi zet. A vezérlõkocsiban ke rül tek el he lye zés re a
vezérlõ, a növényvédõszer-tároló, az in jek tá ló és a ge ne rá -
tor he lyi sé gek. A ko csi al já ra van fel sze rel ve a PM-01-es
permetezõ-szóró keret, ame lyet elõzõleg a hid ra u li kus la -
bor ban be sza bá lyoz tunk. Az in jek to ros he lyi ség ben kap -
nak he lyet a PM-01-es permetezõmodulok, ame lyek biz to -
sít ják a pon tos víz- és növényvédõszer-adagolást. A
növényvédõszer-tároló és -felhasználó he lyi ség
vegyszermentesítõ be ren de zés sel van fel sze rel ve, mely

köz pon ti tar tály ba gyûj ti az el folyt, va la mint a
szûrõmosáskor keletkezõ fo lya dé ko kat egy au to ma ta
átfejtõ rend szer rel. 

A szo ci á lis ko csi biz to sít ja a sze mély zet ké nyel mes el -
he lye zé sét. Kony ha, étkezõ, há ló szo bák és fürdõszoba te -
szi kom for to sab bá a kezelõk pihenõidejét.

A moz dony ele jé re sze relt ka me ra – amely egy spe ci á -
lis tar tó szer ke ze ten van el he lyez ve – a Weed Recognition-
rendszer se gít sé gé vel on-line ve szi a vo na lak ké pét, ame -
lyet egy bo nyo lult prog ram dol goz fel, és olyan in for má ci ó  -
vá ala kít, amit a sza bály zó- és az ada go ló egy sé gek fe lé
küld vég re haj tás cél já ból. Ez a be ren de zés mo bil ki vi tel -
ben is el ké szült, ami biz to sít ja más esz kö zök höz történõ
csat la koz tat ha tó sá gát. Az éj sza kai mun ka vég zést nagy tel -
je sít mé nyû pá lya vi lá gí tó ref lek to rok se gí tik. 

A leg újabb fej lesz tés ered mé nye ként a mo dul rend sze rû
ipa ri vezérlõegységek a her bi ci dek és se géd anyag ok köz vet -
len fú vó kák ba jut ta tá sát vég zik. Lehetõség van ar ra, hogy a
sza bály zó- és ada go ló egy sé gek ál tal a víz áram ba in jek tált
négy különbözõ ha tó anya gú her bi ci det sza ka szon ként egy -
más tól füg get le nül más-más dó zis ban jut tas suk ki. Két
különbözõ se géd anyag (elsodródásgátló és ha tás fo ko zó
adjuvánsok) me cha ni kus ada go ló se gít sé gé vel jut a víz kör -
be. A sze rel vény 40–60 km/h se bes ség tar to má nyig 6-7-8 m
szé les ség ben tud dol goz ni. A ka me ra ál tal lá tott kép 9 sza -
kasz ra van oszt va, egy-egy sza kaszt egy-egy mo dul lát el, és
a permetezõkereten 9 fú vó ka egy sé get szol gál ki au to ma ti -
ku san. A rend szer nek köszönhetõen csak ar ra a sza kasz ra jut
ki per met lé, amely ben gyo mo so dást ész lelt a ka me ra, és ak -
kor, ami kor az adott fú vó ka egy ség el ha lad a gyom folt fe lett.
A két szélsõ pá lya sza kaszt el lá tó fú vó ka sor, kö vet ve a pá lya
dom bor za ti vál to zá sát, billenthetõ. A dom bor zat kö ve tést lé -
zer be ren de zés vég zi. A PM-01-es mo dul egy sé gek kön  nyen
illeszthetõk más permetezõvonat hid ra u li kus rend sze ré be. 

A sze rel vé nyen rend kí vül fon tos a gyom tér kép el ké szí -
té se, amely tar tal maz za a GPS-adatokat, a dá tu mot, a ke -
ze lés kez de tét és vé gét, a meg tett utat mé ter ben, va la mint
a tel jes sza kasz gyo mo so dá sát %-ban és m2-ben ki fe jez ve. 

A má sik összesítõ do ku men tum to váb bi in for má ci ó kat
tar tal maz, a per me te zett fe lü le tet hek tár ban, a fel hasz nált
növényvédõ sze re ket sza ka szos bon tás ban, va la mint a fel -
hasz nált adjuvánsokat és az in du lá si-ér ke zé si me te o ro ló -
giai ada to kat. A pro to koll ki nyom ta tá sa biz to sít ja a mun ka
ellenõrizhetõségét a szak ha tó sá gok és a kör nye zet vé de lem
részérõl. A per me te zés sel kap cso la tos ös  szes ada tot tá rol ja
a vezérlõ és adatgyûjtõ szoft ver. Az érintõképernyõs mo ni -
to ron ma nu á lis be avat ko zá si lehetõség is van a
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3. kép – A cég te lep he lye

4. kép – Az elekt ro mos ve zér lés

5. kép – A la bor

6. kép – Kamera tartóval
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permetezendõ fe lü let ki vá lasz tá sá ra. A kezelõ sza ka szon -
ként mó do sít hat ja a dó zis ér té ke ket, il let ve fi gye lem mel kí -
sér he ti a me te o ro ló gi ai ada to kat.

A Weed Recontion-rendszer mo bil vál to za ta – a
permetezõberendezéstõl füg get le nül – a vizs gált pá lya sza -
kasz gyom fe dett sé gét meg tud ja ha tá roz ni, és azt rög zí ti is.

Az ál lo má si vá gá nyok ke ze lé sé re Mer ce des Unimog-
tehergépkocsikra sze relt permetezõadaptert al kal ma zunk,
amely 40 km/h se bes sé gig 5–7 m szé les ség ben, elsodró -
dásmentesen ké pes per me tez ni elõre- és hát ra me net ben is.
Ezek az egy sé gek is szá mí tó gép-ve zér lé sû ek, és gyûj tik a
per me te zé si ada to kat: dá tum, ke zelt vas út ál lo más, mun kát
végzõ sze mély zet, fel hasz nált növényvédõ sze rek és me te -
o ro ló gi ai ada tok. Ezen ada tok a mun ka vé gez té vel ki -
nyom ta tás ra ke rül nek, és a per me te zé si do ku men tá ci ó hoz
csa tol ha tók. Az adap te re ken el he lye zett ol dal fú vó ka-rend -
sze rek po zí ci ó ját a ke ze lést végzõ sze mély me net köz ben
vál toz tat ni tud ja. A fú vó kák po zí ci ó ját vi zu á lis meg fi gye -
lés alap ján a vas úti pá lya vál to zá sa i hoz le het iga zí ta ni.

Az elõzõekben is mer te tett permetezõeszközök se gít sé -
gé vel jó minõségû szol gál ta tást tu dunk biz to sí ta ni az ál ta -
lunk ke zelt vas úti te rü le te ken. A ke ze lést követõ egy-két hé -
ten be lül vi zu á li san is, és a ke ze lé si do ku men tá ció adat bá zi -
sá val ös  sze ha son lít va is jól lát ha tó a te vé keny ség ered mé -
nyes sé ge. A gyomtérképezõ rend szer al kal mas – GPS-
adatok alap ján – a per me te zés elõtti és utá ni ál la po tok tár -
gyi la gos ös  sze ha son lí tá sá ra, va la mint az elõzõ évi gyom tér -
kép alap ján a következõ év ben, amen  nyi ben az adott vas út -
tár sa ság nál ez en ge dé lye zett preemergens ke ze lés ki vi te le -
zé sé re.

A vas úti és egyéb ne he zen megközelíthetõ te rü le tek me -
cha ni kus gyom- és cser je ir tá sát Unimog és Rasant tí pu sú
mun ka gé pek kel vé gez zük. Sok ol da lú fel hasz ná lá su kat gaz -
dag adapterválasztékuk te szi lehetõvé. Az Unimogra sze relt
Hidrot-berendezésen cserélhetõk az adapterfejek a fel hasz -
ná lá si igé nyek sze rint: fû rész ko ron gos, cser je zú zó, fû ka sza,
Kemper-kasza, iszapolókanál stb. A jár mû orr-ré szé re
felszerelhetõ adap te rek: cser je zú zó, fû ka sza, mulcsózó,
amely a le vá gott ágak ból kom posz tot ál lít elõ. A
fûrészelõberendezés 4 db fû rész ko rong gal van fel sze rel ve,
amely nagy for du lat szá mon ké pes akár 15 cm átmérõjû
ága kat is le vág ni. A cser je zú zó be ren de zés ten gely re sze relt
acél ké sek kel, nagy for du lat szá mon ké pes a cser jé ket és a
vé ko nyabb fá kat ki vág ni és ös  sze zúz ni. E két mû ve let

kiegészíthetõ egy mun ka me net ben ké mi ai vé de ke zés sel is.
Ek kor a vá gá si fe lü le tek re azon nal nö ve ke dést és új ra sar ja -
dást gát ló anya got jut ta tunk ki, meg gá tol va ez zel 2-3 évig a
nö vény zet nö ve ke dé sét. A fû rész fej és a cser je zú zó adap ter
egy aránt 7 m mély sé gig ké pes dol goz ni. Az orr ka sza a gép
ele jé re szerelhetõ, amely az egy ség elõtt lévõ gyo mo kat,
cser jé ket ös  sze zúz za. Az orr ka sza egy me net ben 2 m szé -
les ség ben tud dol goz ni. A fû ka szá ló egy ség ré zsûk, töl tés
és árok part ok nyí rá sá ra al kal mas, ol dal ra ugyan csak 7 m
mély sé gig ké pes dol goz ni. A fûrészelõ mun ká la tok so rán
keletkezõ ága kat, gal  lya kat a mulcsózóberendezéssel le het
ös  sze da rál ni, és a zú za lé kot vis  sza jut tat ni a kör nye zet be.
Me re dek, ré zsûs te rü le te ken Rasant tí pu sú mun ka gé pek kel
tu dunk gyom- és cserjementesíteni a fû- és cser je zú zó, al -
ter ná ló és Kemper-kasza adap te rek megfelelõ al kal ma zá sá -
val. A mun ka gé pek kel gaz da sá go san nem kezelhetõ és kor -
lá to zot tan hozzáférhetõ he lye ken Stihl ké zi gé pek kel tör té -
nik a gyom- és cser je men te sí tés. 

Az el múlt évek rend kí vü li idõjárása nyo mán ki ala kult
rend kí vü li gyo mo so dás az or szág te rü le tén, kü lö nö sen a
rudeáliákon iga zol ja, hogy ko mo lyan kell gon dos kod ni a
kör nye zet rend ben tar tá sá ról. Ha fi gye lem be ves  szük a
kör nye zet vé de lem fo ko zott igé nyét a pollentermelõ gyo -

7. kép – Mo du lok a he lyi ség hez

8.kép – Unimogra sze relt Hidrot-adapter

9. kép – Razant
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Az Eu ró pai Uni óhoz való csat la ko zás új ki hí vá sok elé ál -
lít ja a Ma gyar Ál lam vas utak ZRt.-t, ezen be lül a távközlõ-,
erõsáramú- és biz to sí tó be ren de zé si szak szol gá la tot is. A
vas út vo na lak meg nyi tá sa elõtérbe he lye zi az interoperabili -
tás (át jár ha tó ság) kér dés kö rét is. A TEB szak mai te rü le tén is
a fej lesz té sek te kin te té ben pri o ri tást él vez nek azok a rend -
sze rek, ame lyek se gít sé gé vel az interoperabilitási kér dé sek
kezelhetõk, il let ve al kal ma zá suk kal rend szer tech ni ka i lag,
tech no ló gi a i lag egy ma ga sabb, fej let tebb, gaz da sá go sabb
szint re helyezhetõk a je len le gi be ren de zé se ink.

Eb ben a te kin tet ben mérföldkõnek szá mít a GSM-R
(Global System for Mo bi le Communications-Railway) né -
ven is mert té vált rend szer, amely a GSM-technika
vasútspecifikus al kal ma zá sát je len ti, és mint jel át vi te li
rend szer sok más be ren de zés komp le xi tá sát ké pes nö vel ni.
A má sik mérföldkõ az ETCS (Egy sé ges Eu ró pai Vo nat be -
fo lyá so ló Rend szer), amely for ra dal ma sít ja a vo nat be fo -
lyá so ló be ren de zé sek al kal ma zá sát – ma ga sabb szint jén
együtt mû köd ve a GSM-R-rel –, és meg nyit ja az utat az
interopera bilitás biz to sí tá sa fe lé.

A GSM-R
A há ló za ton üzemelõ rá di ós rend sze rek ér té ke lé se kor

az el avult ság mel lett fel me rül a rend sze rek in ho mo ge ni tá -
sa is. To vább lép ni csak a fej lesz té si al ter na tí vák és a Nem -
zet kö zi Vas úti Szö vet ség (to váb bi ak ban UIC) fej lesz té si
alap el ve i vel le het. A je len le gi rá di ós rend sze rek fej lesz té si

al ter na tí vái a következõk: to váb bi üze mel te té se és bõvítése
a 160 MHz-es és a 450 MHz-es rend sze rek nek; a 160
MHz-es rend szer 450 MHz-es rend szer re történõ cse ré je;
kor sze rû és gaz da sá gos di gi tá lis rend szer re történõ cse ré je
az ana lóg rend sze rek nek.

E fej lesz té si lehetõségeket az UIC alap el ve i hez kell
iga zí ta ni.

• egy sé ges rend szer le gyen Eu ró pá ban
• az interoperabilitás va ló sul jon meg
• nyílt szab vá nyon ala pul jon
• az alap rend szer le gyen el ter jedt
• frek ven cia ta ka ré kos ság
• kor sze rû di gi tá lis rend szer le gyen.
Az ös  sze ha son lí tás ból meg ál la pít ha tó, hogy az ana lóg

rend sze rek ki vál tá sa vá lik szük sé ges sé egy Eu ró pá ban
egy sé ges, gaz da sá gos, kor sze rû di gi tá lis rend szer rel. Ezt a
rend szert ne ve zik GSM-R-nek, amely a GSM-
szolgáltatások vas úti al kal ma zá sok ra történõ spe ci fi ká ci ó -
ját je len ti.

A GSM-R ki ala ku lá sa
Az eu ró pai ál la mok Al bá nia, Ma ce dó nia, Gö rög or szág,

Ír or szág, va la mint a volt Szov jet unió tag ál la mai ki vé te lé -
vel csat la koz tak a Me mo ran dum of Understandinghoz,
amely ben egy kor sze rû, egy sé ges di gi tá lis vas úti rá di ós há -
ló zat alap ja it rak ták le. A rend szer iránt szá mos Eu ró pán
kí vü li or szág is érdeklõdik.

A GSM-R-rend szer leg fon to sabb alap szol gál ta tá sai
A GSM-technika ös  szes szol gál ta tá sa elérhetõ spe ci á li -

san, vas úti fel hasz ná lás ra op ti ma li zál va
• vész hí vá sok vas út spe ci fi kus meg ol dá sa
• több szin tû pri o ri tás
• hí vás fenn tar tás az elõfizetõ 500 km/h-ás se bes sé gé ig.
A GSM-R al kal ma zá sá val szá mos egy funk ci ós táv köz -

lé si rend szer ki vál tás ra ke rül, az az be in teg rá ló dik a mul ti -
funk ci o ná lis GSM-R-rendszerbe:

• pá lya te le fon
• to la tó rá dió kör zet
• ál lo más kö zi te le fon
• üzem irá nyí tó rend sze rek
• vo na li rá dió
• mun ka irá nyí tó rá dió
• üze mi te le fon

Fej lesz té sek az interoperabilitás biz to sí tá sa
ér de ké ben a TEB szak mai te rü le tén

GYÕRFFY AT TI LA

fõmunkatárs
MÁV ZRt. Távközlõ-, Erõsáramú- és Biz to sí tó be ren de zé si Igaz ga tó ság
Biz to sí tó be ren de zé si Osz tály

1. ábra – A MÁV ZRt. rádiós hálózata



• intra/internet-csatlakozás.
A GSM-R-rendszer szol gál ta tá si portfóliója a MÁV
ZRt. üz let ágak és más vas út vál la la tok ré szé re

Sze mély szál lí tás
A Sze mély szál lí tá si Üz let ág alapvetõ fel ada ta az uta sok

igé nye i nek ki elé gí té se. Eh hez szá mos se gít sé get nyújt a
GSM-R-rendszer. Ki kell emel nünk – mint az egyik leg -
fon to sabb szem pon tot – a rá di ós rend szer se gít sé gé vel
meg va ló sít ha tó ve ze ték nél kü li kom mu ni ká ci ós kap cso lat
jelentõségét. Ki ala kí tá sá val lehetõséget le het te rem te ni a
vo nat sze mély zet tel, a rend vé del mi és vas út biz ton sá gi szer -
vek kel történõ kap cso lat fel vé te lé re, il let ve tar tá sá ra. Az
ál lo má si utasterminálok (pl. me net jegy ki adó au to ma ta) ve -
ze ték nél kü li kap cso la ta, to váb bá az ál lo má si és mo bil
utastájékoztató rend sze rek (vi zu á lis és akusz ti kus) táv ve -
zér lé se, táv fel ügye le te, va la mint a vo nat fe dél ze ti utas-ter -
mi nálja (pl. mo bil hely fog la ló rend sze rek, me net ren di in -
for má ció) is ki ala kít ha tó a GSM-R-rendszer se gít sé gé vel.

Áru fu va ro zás
Az áru fu va ro zás te rü le tén a ve szé lyes és/vagy nagy ér -

té kû szál lít má nyok ese tén lehetõség van az áru, a ko csi
vagy a kon té ner fo lya ma tos kö ve té sé re. Eb ben az eset ben
egy hely meg ha tá ro zó rendszerrõl be szél he tünk, amely
real-time üzem mód ban dol go zik.

Gé pé szet
A Gé pé sze ti Üz let ág fe lé történõ leg fon to sabb szol gál -

ta tás az új, kor sze rû moz dony rá di ók al kal ma zá sa. Egy -
aránt al kal mas hang- és üze net át vi tel meg va ló sí tá sá ra. A
GSM-R-rendszert European Train Controll System
(ETCS)-rendszerrel kom bi nál va meg va ló sul az interopera -
bilitás, va gyis az át jár ha tó ság, amely nek alap ján egy vas -
út tár sa ság von ta tó jár mû vei más vas út tár sa sá gok vo na la in
köz le ked het nek, a vo nat be fo lyá so ló rend szer ugyan is ho -
mo gén. Az ETCS ma ga sabb szint jén a vo na li ka pa ci tás nö -
vek szik a láttávolságra történõ köz le ke dés ki ala ku lá sá val
(„moz gó tér kö zök”). Meg kell em lí te nünk a GSM-R-
szolgáltatások kö zül a jár mû vek táv di ag nosz ti ká ját is. 

In gat lan gaz dál ko dás, va gyon vé de lem
A va gyon vé del mi, va la mint a tûz vé del mi rend sze rek

ve ze ték nél kü li kap cso la tá ra, to váb bá az in gat lan-adat bá -
zis ok mo bil el éré sé re, kar ban tar tás ára nyújt lehetõséget.

For ga lom
A for gal mi szak szol gá lat te rü le tén a GSM-R-rendsze -

rekkel a for ga lom irá nyí tó be ren de zé sek ha té kony sá gá nak
nö ve lé se, va la mint a szám ta lan egy funk ci ós távközlõ be -
ren de zés egyet len multifunkciós rend szer rel történõ ki vál -
tá sa a cél. Töb bek kö zött

• az üzem irá nyí tó rend sze rek
• a köz pon ti for ga lom irá nyí tás
• az engedélykérõ te le fon
• a vo na li rá dió
• a to la tó rá dió
• a pá lya te le fon
• a mel lék vo na li rá di ós for ga lom irá nyí tás.

Erõsáram
Ká bel-ös  sze köt te tés nél kü li biz ton sá gi táv ve zér lés és

táv fel ügye let va ló sít ha tó meg
• a von ta tá si transz for má tor ál lo má sok
• a fá zis ha tá rok
• az ál lo má si sza ka szo lók (kap cso ló ker tek)
• a váltófûtõ be ren de zé sek
• az áram el lá tó be ren de zé sek
• és a tér vi lá gí tás te kin te té ben.

Pá lya- és mér nö ki lé te sít mé nyek
A pá lya- és mér nö ki lé te sít mé nyek te rü le tén a ha té kony

mun ka irá nyí tá si rend szer va ló sít ha tó meg a GSM-R-
rendszer se gít sé gé vel. Be széd- és adat kap cso la tot biz to sít
a pá lya fenn tar tó cso por tok ré szé re. Cso port hí vást tesz
lehetõvé a dol go zók kö zött, köz vet len a pá lya men tén, va -
la mint ettõl tá gabb te rü le ten is (for gal mi szolgálattevõk,
me net irá nyí tók, nem köz vet len mun ka irá nyí tók).

Az ETCS ma ga sabb rend szer szint jé nek meg va ló sí tá sá -
val (amely hez a GSM-R-technika is szük sé ges) a szi ge telt
sín kö té sek fe les le ges sé vál nak. Ez zel a tech no ló gi á val a
szi ge telt sín kö té sek meg hi bá so dá sa, to váb bá az al kal ma zá -
suk ból eredõ pá lya hi bák ki zá rás ra ke rül nek. 

A pá lya men tén te le pí tett mérõberendezések táv fel -
ügye le te, va la mint a ri asz tás (hõnfutásjelzõ, sé rült ke rék-
vizs gá ló) ve ze ték nél kü li ös  sze köt te tés sel va ló sít ha tó meg.

Biz to sí tó be ren de zé sek
A biz to sí tó be ren de zé sek te kin te té ben a vo nat be fo lyá -

so ló rend sze rek „kor szak vál tá sa” va ló sít ha tó meg, az
ETCS-rendszerrel ki egé szít ve meg je len nek az interopera -
bilitást biz to sí tó vo nat be fo lyá so ló be ren de zé sek. Az
ETCS-rendszer egy ma ga sabb szint jén a je len le gi el len me -
net- és utol érést ki zá ró biz to sí tó be ren de zé sek he lyett rend -
szer tech ni ká já ban új vo na li biz to sí tó be ren de zé sek ke rül -
nek ki ala kí tás ra.

A vo na li és ál lo má si be ren de zé sek táv fel ügye le te, táv -
ve zér lé se is új ala pok ra helyezõdik.

A GSM-R cél te rü le te Ma gyar or szá gon
A GSM-R-rendszer ki épí té si üte me zé se a MÁV ZRt.

há ló za tán a vo na lak pri o ri tá sá nak megfelelõen ala kul ki.
Az elsõ fá zis ban a pán eu ró pai köz le ke dé si fo lyo sók és
fon tos vo na lak (ez kb. 1900 km), a bu da pes ti pá lya ud varok
(15 db) és a vas úti cso mó pont ok (12 db) ke rül nek ki épí tés -
re. A következõ fá zis tar tal maz za az egyéb fõvonalak tel -
jes hos  szát (3121 km).

A GSM-R-terminálok leg fon to sabb jellemzõi

1. General Purpose
Radio Handheld (GPH),
MR 940 ter mi nál

• Az MR 940 egy 900
MHz-en mûködõ
mo bil te le fon 

• Se gít sé gé vel a sze -
mély zet az utas tá -
jé koz tató rend sze -
re ken ke resz tül az
ál lo má so kon vá ra -
ko zó és a vo na ton
ülõ uta sok kal te -
remt het kap cso -
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2. ábra – GPH-terminál
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la tot
2. Operational Purpose

Radio Hand  held (OPH)-
terminál

• A kar ban tar tá si és a
vas út vo na la kon szük sé -
ges ja ví tá si mun ká la to -
kat el lá tó sze mély zet
hasz ná la tá ra fej lesz tet -
ték ki.

3. Operational Purpose
Radio Hand  held for Shoun -
ting (OPS)-terminál

• Ki fej lesz té sé nél az öt -
let adók az OPH- és
GSM-terminálok vol -
tak

• Ez a ter mi nál spe ci á li -
san a vas úti köz le ke dés irá -
nyí tás ban fel me rü lõ fel ada -
tok el lá tá sá ra ké szült, a for ga lom irá nyí tók és a
mozdonyvezetõk kö zöt ti kom mu ni ká ci ót, a rendezõ pá -
lya ud var okon történõ irá nyí tást tá mo gat ja.

4. Cab-rádió (moz  dony -
rá dió)

• A GSM vas úti ter mi nál
a moz dony ban ta lál ha tó

• A sze rel vény belsõ és
külsõ kom  mu ni ká ci ó ját
(pl. a mozdony vezetõ és
a jegy vizs gá ló kö zött)
és adat for gal mát le het le bo nyo lí ta ni a se gít sé gé vel.

European Train Control System (ETCS)

A European Train Control System (ETCS) ma gyar ra
for dít va az egy sé ges Eu ró pai Vo nat be fo lyá so ló Rend szert
je len ti. Olyan vo nat be fo lyá so ló be ren de zést kell ki ala kí ta -
ni, amely egy sé ges rend szer ként funk ci o nál, ez ál tal biz to -
sít ja az egyes vas út tár sa sá gok kö zöt ti át jár ha tó sá got, az az
az interoperabilitást. Az ETCS ki épí té se szem pont já ból
különbözõ szin tek kel ren del ke zik. A mo du lá ris fel épí tés -
nek köszönhetõen a ma ga sabb szol gál ta tá si szint el éré sé -
hez nem szük sé ges a rend szer új ra é pí té se, ha nem a
meglévõ rend szert kibõvítve egy ma ga sabb szol gál ta tá si
szín vo nal, egy fej let tebb rend szer tech ni ka érhetõ el. A
rend szer struk tú rát te kint ve két al rend szer re oszt ha tó

• a pálya menti al rend szer re
• és a fe dél ze ti al rend szer re.

A két al rend szer kap cso la ta a 6. áb rán lát ha tó.
Az ETCS moz dony fe dél ze ti egy sé ge a 7. áb rán lát ha tó.

Az ETCS szint jei

ETCS 1-es szint jellemzõi
• Alapvetõen pont sze rû, spe ci á lis ese tek ben sza ka szo -

san fo lya ma tos jel fel adás
• Csak egy irá nyú in for má ció át vi tel
• „Kiegészítõ” rend szer
• Fix tér kö zök.
Ezen a rend szer szin ten vo na li biz to sí tó be ren de zé sek

különbözõ ki egé szí té sek kel al kal mas sá van nak té ve ar ra, hogy
a ETCS vo nat be fo lyá so ló rend szer rel mû köd je nek együtt.
ETCS 2-es szint jellemzõi

• Fo lya ma tos jel fel adás
• Két irá nyú in for má ció át vi tel
• „Önál ló” rend szer
• Fix tér kö zök.
Az ETCS 2-es szint je már a GSM-R-rendszerrel kö zö sen

üze mel. A GSM-R biz to sít ja a fo lya ma tos jel át vi telt, ez ál tal
va ló sít ha tó meg a fo lya ma tos jel fel adás. A tér köz biz to sí tó
be ren de zé sek to vább ra is fix hely re van nak te le pít ve, azon -
ban a vo nat ér zé ke lés nem fel tét le nül 75 Hz-es sín áram kö -
rök kel tör té nik, ha nem meg va ló sít ha tó ten gely szám lá lók kal
is. A 75 Hz-es sín áram kö rök meg szün te té sé vel szük ség te -
len né vál nak a szi ge telt sín kö té sek, amely mind a PML,
mind a TEB szak szol gá lat szem pont já ból a za var ta tá sok te -
rén egy szûk ke reszt met sze tet je len te nek. Így a hé zag nél kü -
li fel épít mény va ló ban „hé zag nél kü li vé” vá lik.
ETCS 3-as szint jellemzõi

• Moz gó blokk
• Vo nat in teg ri tás a fe dél ze ten.
Az ETCS 3-as szint jén meg szûn nek a ha gyo má nyos ér -

te lem ben vett fix tér kö zök. A vo na tok egy önál ló „moz gó
blok ként” láttávolságra köz le ked nek. A vo na tok in teg ri tá -
sát az ETCS-rendszer biz to sít ja.

ETCS-alternatívák
A 8. áb rán lát ha tó táb lá zat az egyes szin tek ös  sze ha -

son lí tó ér té ke lé sét mu tat ja be.

Ös  sze fog la lás
A GSM-R- és az ETCS-rendszer az egyes vas utak kö -

zöt ti át jár ha tó sá got (interoperabilitást) biz to sít ja. Mind két
rend szer ré szét ké pe zi a European Rail Traffic Management
System (ERMTS)-nek, az az az Eu ró pai Vas úti For ga lom -
irá nyí tá si Me nedzs ment Rend szer nek. A végsõ cél az
ERMTS meg va ló sí tá sa len ne, amely a GSM-R- és az
ETCS-rendszer mel lett pl. a köz pon ti for ga lom irá nyí tó és
üzem irá nyí tói, a Felsõvezetéki Ener gia Távvezérlõ (FET)
és az utastájékoztató rend sze re ket is ma gá ba fog lal ja.

3. ábra – OPH-terminál

4. ábra – OPS-terminál

5. ábra – Cab-rádió
(moz dony rá dió)

7. áb ra – ETCS
Moz dony fe dél ze ti egy ség

(V63-sorozat)

6. áb ra – ETCS
Fe dél ze ti és pá lya men -
ti al rend szer kap cso la ta

8. áb ra – Az ETCS szint je i nek ös  sze ha son lí tá sa



A Kutzendörfer u Dworak GmbH Ma gyar or szá gi Fi ók -
te le pe a vas úti vál tók tisz tí tá sá ra és ke ze lé sé re szol gá ló
Bechem Berulub Ecorail 2001 Plus típ. kenõanyag ma -
gyar or szá gi for gal ma zó ja. Több mint két éves tar tós tesz te -
lés után 2003 áp ri li sá tól a ter mék a MÁV ZRt. há ló za tán
be ve ze té sé re ke rült, me lyet megfelelõen az ide vo nat ko zó
igaz ga tói ren del ke zés – az 1/2003. (MÁV Ért. 11. sz.) sz.
alatt (1149 old.) – ha tály ba is he lye zett.

Ezt követõen a MÁV ZRt. egy év re szó ló be szál lí tói
szerzõdést kö tött cé günk kel, me lyet le já ra ta után – 2004.
au gusz tusá tól közbeszerzési pályázat útján – újabb kété v es
szerzõdést kötöttünk.

Ma gyar or szá gon a Berulub Ecorail 2001 Plus tí pu sú
kenõanyagot a MÁV ZRt. mel lett a GySEV Rt., a BKV
Rt., a Dunaferr Rt., a BorsodChem Rt., a MOL Rt., va la -
mint a Mát rai Erõmû és még szá mos köz le ke dé si vál la lat
meg elé ge dés sel hasz nál ja. Ez a kenõanyag nem csak vas úti
vál tók ke ze lé sé re al kal mas, ha nem nyomkarimakenésre,
va la mint gé pé sze ti te rü le ten is szám ta lan he lyen, pl. csa -
var ka pocs ke né sre is.

Az ipar vá gány ok te rü le tén pél dá ul a Dunaferr Rt. már
2001 óta vál tói ke ze lé sé re csak a Berulub Ecorail 2001
Plus tí pu sú kenõanyagot hasz nál ja, míg a BorsodChem
2002 ele je óta hasz nál ja kitérõik ke ze lé sé re.

Ha tá ra in kon túl a Berulub kenõanyagot Fran cia or szág -
ban, Bel gi um ban, Svájc ban, Né met or szág ban, Auszt ri á -
ban, Cseh or szág ban valamint Horvátországban hasz nál ják
meg elé ge dés sel. Az eddigi felhasználói tapasztalatok ked -
ve zõek.

A Bechem cég nagy ener gi át fek te tett e kü lön le ges be -
ren de zé sek ke né sé re. Eu ró pá ban a fran cia vas út tal kö zö sen
pró bál ták ki a kenõanyagot, amely po zi tív ered ményt ho -
zott, és 1997-tõl a fran cia vas út a tel jes hálózatán, a mai
napig, a Berulub kenõanyagot hasz nál ja. Õket kö vet te a
bel ga, a né met, a sváj ci, az oszt rák és a ma gyar vas út. A
MÁV ZRt. ki vé te lé vel az elõzõ or szá gok még nyom ka ri -
ma és csa var ka pocs ke né sé re is hasz nál ják a Berulub
kenõanyagot. Eu ró pá ban to váb bi or szá gok ban tesz te lik.

A nagy si ker oka, hogy a kenõanyag a kör nye zet vé del -
mi elõírásoknak meg fe lel, bi o ló gi a i lag gyor san le bom ló,
kör nye zet ba rát anyag, to váb bá hogy ma gas és alacsony
hõmérsékleti tar to má ny ban is jó ha tás fok kal al kal maz ha tó.

A Berulub kenõanyagnak in ten zív kenõ, tisz tí tó,
rozsdagátló ha tá sa van. Te kin tet tel ar ra, hogy a Berulub bi o -

ló gi a i lag gyor san le bom ló kenõanyag, a ve le va ló érint ke zés
nem ve szé lyes sem az em ber re, sem pe dig kör nye ze té re.
Egész ség ká ro sí tó ha tá sa nincs, en nek megfelelõen hasz ná la -
ta sem mi lyen védõfelszerelést nem igé nyel. A vál tók ke ze lé -
se kor hasz ná la tos MÁV ál tal elõírt mun ka öl tö zet tel je sen
meg fe lel.

Amen  nyi ben még is va la mi lyen ok ból ke zünk re vagy
ar cunk ra, eset leg sze münk be ke rül az anyag, ak kor azt egy
tisz ta ru há val vagy a ke res ke del mi for ga lom ban besze -
rezhetõ pa pír zsebkendõvel egy sze rû en tö röl jük le, vagy a
szemünkbõl tö röl jük ki. Vi zet so ha se hasz nál junk, a
kenõanyag víz zel nem ele gye dik!

Ha a ter mé ket – vé let le nül – já ró fe lü let re ön töt tük,
vagy az ki bo rult, csú szás ve szély áll fenn! A csú szás ve -
szélyt meg kell szün tet ni, az anya got itas suk fel ho mok kal.

A Bechem Berulub Ecorail 2001 Plus kenõanyagra vo -
nat ko zó egyéb elõírások az EU irány el vei sze rint sin cse nek.

A kenõanyag sín szék re történõ ta ka ré kos és gyors ki jut -
ta tá sá ra egy szóróberendezést ja va so lunk hasz nál ni, amely
egy sze rû en kezelhetõ. A kitérõk ke ze lé sé nek meg kez dé se
elõtt azo kat a ko ráb bi kenõanyagtól, il let ve a szennye z õ -
dés tõl meg le het, de nem szük sé ges meg tisz tí ta ni, így a to -
váb bi ak ban a Berulub Ecorail 2001 Plus al kal ma zá sa kor
sem mi lyen mér té kû elõkezelésre, tisz tí tás ra, zsír ta la ní tás ra
stb. nincs szük ség!

A kenõanyag csak 10 li te res ki sze re lés ben szerezhetõ
be. A kenõanyag tá ro lá sá ra az ál ta lá nos sza bá lyok a mérv -
adók. Fel hasz ná lá sa –30 °C-tól +80 °C-ig le het sé ges, így
min den év szak ban egy aránt al kal maz ha tó. Tá ro lás eb ben a
hõmérséklet-tartományban tör tén jék, de a MÁV ZRt.
T.L.K. te rü le tén mûködõ rak tá ro zá si adott ság tel jes mér -
ték ben meg fe lel.

A kan na tar tal mát min den be töl tés elõtt jól fel kell ráz -
ni, majd a szóróberendezésbe töl te ni. A kan ná ban ma radt
kenõanyag a ko ráb bi ak nak megfelelõen to vább tá rol ha tó.
A szóróberendezés kü lön ke ze lést nem igé nyel. A ben ne
ma radt kenõanyagot ki töl te ni nem kell, az a következõ ke -
né si cik lu sig a kan ná ban gond men te sen tá rol ha tó. A
kenõanyag ki jut ta tá sa elõtt he lyez zük a rézcsõ (szár) vé gén
el he lye zett hat la pú fú vó ka há zat a sín szék re, és kezd jük
meg egy sáv ban a kenõanyag ki jut ta tá sát a sín szék re an nak
¼ részétõl a ¾ ré szé ig. So ha se ken jük az anya got a sín szék
tel jes csú szó fe lü le té re!

A sín szé ket a sín mind két ol da lán le kell ke zel ni. Eh hez

Kör nye zet ba rát új vas úti vál tó
kenõ- és kezelõanyag

HOR VÁTH GYU LA

fióktelep-vezetõ
Kutzendörfer u Dworak GmbH Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe
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a vál tót – köz pon ti ál lí tá sú vál tó ese tén – át kell ál lít tat ni,
míg hely szí ni ál lí tá sú ese tén mi ma gunk ál lít juk azt át. A
sín a sín szék re ki jut ta tott kenõanyagot el te rí ti, és így az an -
nak tel jes fe lü le tén egyen le te sen he lyez ke dik el.

A kí sér le tek ta pasz ta la tai alap ján át lag ban egy sín -
szék re kb. 2 gramm kenõanyag fel hasz ná lá sa szük sé -
ges. Lé nye ges a ki jut ta tott men  nyi ség. Ha a sín szék tel -
jes fe lü le té re ken jük, a kitérõ át ál lí tá sa kor a sín a fe les -
le ges kenõanyagot le tol ja az ágya zat ba. Ott ugyan sem -
mi lyen szennyezõdést, ká ro so dást nem idé zünk elõ ve -
le, de a fel hasz ná lá si men  nyi ség in do ko lat la nul nagy
lesz.

A kí sér le ti ta pasz ta la tok alap ján az aláb bi a kat szük sé -
ges még meg em lí te ni

Azok nál a vál tók nál, ahol a csúcs sín nem érint ke zik a
sín szék kel, a sín szé ke ket vé ko nyan a tel jes fe lü le ten le kell
ken ni a kor ró zió vé de lem mi att, mi vel a csúcs sín nem ke ni
el az anya got a sín szé ken. Új ra ke nés csak az anyag le bom -
lá sa után szük sé ges. A görgõs vál tók ke ze lé sé nél is a fen -
ti ek sze rint kell el jár ni.

Ja va solt ke ze lé si, ke né si gya ko ri ság 2-3 hét. Kez det ben
a ke ze lést he ten te meg kell is mé tel ni (kb. 2-3 hé ten ke resz -
tül), de ez függ a he lyi adott ság tól is. 

A kenõanyag szem mel lát ha tó an eny hén csil log, uj jun kat a
sín szé ken vé gig húz va bár so nyos ta pin tást ér zünk,
kenõanyagunk film ré teg ként a sín szé ken el he lyez ke dett. Amíg
ez a je len ség észlelhetõ, a sín szék is mé telt ke ze lé se in do ko lat -
lan.

Esõzés ese tén az esõvíz mi att új ra ke ze lés nem szük sé ges.
A víz csep pek for má já ban a kenõanyag fe lü le tén he lyez ke -
dik el, majd el pá ro log. Té len ezek a víz csep pek meg fagy nak,
de alat ta a kenõanyag –30 °C-ig ha té ko nyan ken. A sín szék
tetejérõl a jég le tol ha tó, a kenõanyag a kent fe lü le ten ma rad,
ebbõl eredõen új ra ke nés nem szük sé ges. A Berulub Ecorail
fû tött vál tók ke ze lé sé re is ki vá ló an al kal mas. 

A Berulub Ecorail kenõanyag a kam pó zá rak vagy zár -
nyel ves csúcssínrögzítõk és azok ru da za ta i nak, csú szó fe lü -
le te i nek, fé mes érint ke zé se i nek ke ze lé sé re, ke né sé re is al -
kal mas. En nek megfelelõen te hát konk ré tan nem csak a
sín szék kezelhetõ ez zel a kenõanyaggal, ha nem an nak tel -
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Fel hasz ná lá si te rü let
A Berulub Ecorail

2001 Plus egy spe ci á -
lis kenõanyag, mely
környezetkímélõ, bi o -
ló gi a i lag gyor san le -
bom ló, vas úti vál tók
ke ze lé sé re, ke né sé re
és tisz tí tá sá ra al kal -
mas. Ez a kenõanyag
még a nyom ka ri ma,
va la mint a csa var ka -
pocs ke né sé re ke rült
ki fej lesz tés re. Fel -

hasz ná lá sa, il let ve al kal ma zá sa egy nagy nyo má sú
szóróberendezés se gít sé gé vel tör té nik.

Hõmérsékleti tar to mány: –30 °C – +80 °C.
Konzisztenciális vi sel ke dés a DIN 51 818 sze rint

nem mérhetõ NLGI-osztály.

Al kal ma zá si te rü let
A Berulub Ecorail 2001 Plus oxi dá ci ó nak, öre ge dés -

nek és UV-hatásnak jól el len áll, de jól el len áll az esõnek,
me leg víz nek, lú gos sa vas kör nye zet ben is. Ki vá ló az el -
len ál lá sa a po ros, ho mo kos, sú lyo san szen  nye zett (kvarc -
ho mok, szén por stb.) kör nye zet tel szem ben is. Mi vel
fém fe lü le te ken jó a ta pa dá sa – még vi zes, ned ves fe lü le -
ten is –, a kü lön le ges be sû rû sö dé se és kötõdése mi att a
más ha son ló ter mé kek hez ké pest hosszabb ke né si cik lust
biz to sít. Hõmérséklet-tartományon be lü li vi sel ke dé sé bõl
eredõen a fû tött vál tók ke ze lé sé re is al kal mas.

A Berulub Ecorail 2001 Plus a ha gyo má nyos, il let ve
a szo ká sos vas úti vál tók ke ze lé sé re hasz nált kenõ anya -
gok he lyett a kitérõk faj tá já tól és tí pu sá tól füg get le nül jól
al kal maz ha tó. Ter mé sze te sen a kam pó zár, va la mint an -

nak ru da za tai, csap sze ge i nek ke ze lé sé re
is ki vá ló, csa var ka pocs ke né sé re is jól
al kal maz ha tó. Szóróberendezés hi á nyá -
ban a kenõanyag ecset tel is fel hord ha tó,
de eb ben az eset ben egy megnövekedett fel hasz ná lá si
men  nyi ség gel kell szá mol ni.

A Berulub Ecorail 2001 Plus a nyom ka ri ma mind két
ke né si el já rá sá ra al kal mas kenõanyag. Né met or szág ban
(DB) és Auszt ri á ban (ÖBB) a Baier und Köppel GmbH
be ren de zé se i nek a se gít sé gé vel jut tat ják a kenõanyagot a
vas úti szerelvényrõl a jár mû ke rék re.

A Berulub Ecorail 2001 Plus kenõanyagot az
összetételébõl és viselkedésébõl eredõen kör nye zet kí mé -
lõ ter mék ké nyil vá ní tot ták.

Ada tai
Sûrítõanyaggél
Cseppenéspont: nem mérhetõ
Korrózió-ellenõrzés: (EMCOR sze rint) 0 és 0
SRV-tesztelés (60 °C-os kör nye zet ben):
súr ló dá si té nye z õ < 0,2

Olaj
Faj tá ja: szin te ti kus olaj
Kin. visz ko zi tá sa (40 °C ese tén):
mm2/s 17,0 DIN 51 562
(100 °C ese tén): mm2/s 4,0 DIN 51 562
Lob ba nás pont: °C > 170 DIN ISO 2592
Purpont: °C–45 DIN ISO 3016

Ki sze re lés
10 li te res mû anyag kan ná ban.

Az itt meg adott ada tok irány ér té kek. El té ré sek a meg -
adott tû rés ha tá ron be lül a kenõanyag minõségét nem be -
fo lyá sol ják.

Berulub Ecorail 2001 Plus környezetkímélõ, bi o ló gi a i lag
gyor san le bom ló vas úti vál tó kenõanyag



A tu do mány és a gya kor la ti élet bár mely te rü le tén ki -
emelt gon dos ság gal kell ke zel ni a ha tár te rü le te ket, gon dol -
junk az or vos tu do mány ra, a fi zi ka és ké mia vagy a mi
szak te rü le tün kön a pá lya és híd kap cso la tá ra. Ha eze ken a
te rü le te ken nincs meg az ös  sze kap cso ló dás (át fe dés), ak -
kor té ves kö vet kez te té sek, a gya kor lat szá má ra ke vés bé
hasz nál ha tó ered mé nyek szü let nek. Ed di gi pá lyám so rán
min dig ar ra tö re ked tem, hogy a fel adat meg ol dá sát a kap -
cso ló dó szak te rü le tek szem pont já ból is meg vizs gál jam, és
a kér dés kö rö ket jól ismerõ szak em be rek kel kö zös mun ká -
val, min den szak ma szem pont já ból a leg jobb meg ol dás
szü les sen. A le ír tak szel le mé ben olyan té mák is mer te té sét
vá lasz tot tam elõadásomban, ame lyek iránt a hi dász és pá -
lyás mér nö kök részérõl egy aránt érdeklõdés vár ha tó.

A nagyrákosi völgy híd moz gás vizs gá la ta

A 2000-ben for ga lom ba he lye zett, 1400 m hos  szú, sza -
ka szo san be tolt fe szí tett vas be ton híd ha zánk leg hos  szabb
mû tár gya. A híd egye di ki ala kí tá sát jel lem zi, hogy sok vo -

nat ko zás ban el tér a ha gyo má nyos hídszerkezetektõl. A híd
felszerkezete há rom di la tá ci ós sza kasz ból áll. 

Az „A” je lû sza kasz 704 m hos  szú, 16 nyí lá sú egye nes
híd szer ke zet, és egyen le tes emelkedõben fek szik. A 8. és
9. tá masz fix alá tá masz tás, és mint ke ret szer ke zet sta bi li -
zál ja a hi dat a nor mál erõkkel szem ben. A töb bi alá tá masz -
tás lehetõvé te szi a híd hossz irá nyú el moz du lá sát.

A „B” je lû híd szer ke zet két nyí lá sú, át me ne ti íves,
hossz-szel vény tö rés le ke re kí tés sel ki ala kí tott pá lyá val.
Fon tos sze re pet ját szik a di la tá ci ós moz gá sok szét osz tá sá -
ban. Középsõ tá ma sza, a 18. tá masz fix ki ala kí tá sú. Ez a
77,0 m hos  szú híd szer ke zet mo no lit épí té si tech no ló gi á val
épült.

A „C” je lû szer ke zet 614 m hos  szú, 2300 m su ga rú víz -
szin tes ív ben és egyen le tes emelkedõben fekvõ vas úti pá -
lyá val. E szer ke ze ten be lül a 25. és a 26. tá masz a fix ki -
ala kí tá sú. A híd sta ti kai váz la tát az 1. áb ra mu tat ja.

Va la men  nyi szer ke zet zárt szek rény tar tó val ké szült
zúzottkõ ágya za tos pá lya át ve ze tés sel. A vas úti pá lya 60
kg/m sú lyú fel épít mén  nyel, SKL ru gal mas le kö tés sel ké -
szült, terelõsín be épí té se nél kül. A ki sik lott jár mû vek ve ze -
té sé re a híd szer ke zet tel egy be épí tett vas be ton sze gély szol -
gál. E rö vid ismertetésbõl is lát szik, hogy men  nyi az új
meg ol dás a hí don. A fõ prob lé mát azon ban a vas úti pá lya
szem pont já ból a híd szer ke zet hossz irá nyú moz gá sa je len -
ti, ami különbözõ ha tá sok ból ke let ke zik. Ezek a ha tá sok a
következõk.

Zsu go ro dás
A be ton szer ke ze tek a kez de ti ál la pot hoz ké pest zsu go -

rod nak. En nek ha tá sá ra a tar tó a be to no zást követõ idõszak -
ban na gyobb in ten zi tás sal, majd egy re csökkenõ mér ték ben
rö vi dül. Pon tos meg ha tá ro zá sá nál fi gye lem be kell ven ni,
hogy ese tünk ben a felszerkezet kö rül be lül nyolc hó na pig
épült, és mi re az utol só be ton zöm el ké szült, ad dig ra az elsõ
be be to no zott elem nél már jelentõs mér té kû zsu go ro dás tör -
tént. A rö vi dü lés mér té ke a tar tó hossz függ vé nyé ben vál to -
zik, leg na gyobb ér té ket az „A” je lû szer ke zet 17. tá ma szá -
nál mu ta tott ki a tervezõ, ami nek ér té ke 86 mm.

Las sú alak vál to zás
A las sú alak vál to zás a feszítõerõ be ton ra történõ át adá -

sa kö vet kez té ben jön lét re. A fo lya mat pon tos nyo mon kö -
ve té sé nél nem csak a be to no zá si és fe szí té si idõpontokat

Új híd szer ke ze tek kel kap cso la tos
ta pasz ta la tok

VÖ RÖS JÓ ZSEF

osztályvezetõ
MÁV ZRt. PVÜ PMLI Mér nö ki Lé te sít mé nyek Osz tály
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1. ábra – A nagyrákosi völgyhíd statikai váza



kell szá mí tás ba ven ni va la men  nyi elem nél, ha nem a tar tó
meg ter he lé sé nek fo lya ma tát is, mint pél dá ul a zúzottkõ
ágya zat be épí té sét, a hasz nos te her meg je le né sét. En nek
azért van jelentõsége, mert a te her rá adás kö vet kez té ben a
feszítõerõ ha tá sa csök ken, va gyis a las sú alak vál to zást
elõidézõ fel té te lek csök ken nek. A mér ték adó el moz du lás
las sú alak vál to zás ból itt is az „A” híd szer ke zet 17. tá ma -
szán jön lét re, ér té ke 265 mm. A zsu go ro dás és a las sú
alak vál to zás is csak rö vi dü lést okoz az ere de ti ál la pot hoz
ké pest.

Di la tá ci ós moz gás
A hõmérséklet-változás ha tá sá ra létrejövõ meg nyú lás

vagy rö vi dü lés ér té ke a kri ti kus ke reszt met szet ben („A”
híd szer ke zet 17. tá masz) ±109 mm.

A le ír tak alap ján lát ha tó te hát, hogy a
véglapelmozdulás szélsõ eset ben 569 mm is le het, de ha
eh hez hoz zá ves  szük a 17. tá ma szon a „B” híd szer ke zet
moz gá sát, ak kor a híd szer ke zet szem pont já ból 642 mm
mér ték adó el moz du lás sal szá mol ha tunk.

Ilyen mér vû mér ték adó el moz du lás mel lett a ko ráb bi
gya kor lat tól eltérõen a következõ szem pon to kat kel lett fi -
gye lem be ven ni.

• A híd sa ru kat a zsu go ro dás és las sú alak vál to zás ér té -
ké vel kül pon to san kel lett be ál lí ta ni, hogy le ját szó dá -
suk után is biz ton ság gal alá tá mas  szák a híd szer ke ze -
tet (2. áb ra).

• A híddilatációs
t á  m a  s z o k  n á l
(1., 17., 19.,
33.) ál lít ha tó
ágya zat meg tá -
masz tót kel lett
meg ter vez ni és
be épí te ni (2.
áb ra).

• Ugyan ezek nél
a tá ma szok nál, mi -
vel az alj tá vol ság

akár 1,00 m-re is megnõhet, a „sínprovizóriumhoz” ha son -
ló pá lya át hi da ló szer ke ze tet kel lett meg ter vez ni és be épí te -
ni.

• Ki kel lett fej lesz te ni és be kel lett épí te ni a ±200 mm
nyi tá sú síndilatációs ké szü lé ket (2. kép).

• Adatmérõ és -rögzítõ be ren de zést kel lett te le pí te ni,
ami egy részt a híd szer ke zet hõmérsékletét mé ri és
rög zí ti (en nek te le pí té si váz la ta az 3. áb rán lát ha tó),
más részt mé ri és rög zí ti a sínhõmérsékletet, va la mint
a híd szer ke zet és a sín szá lak moz gá sát.

A hídhõmérséklet
moz gá sát a 4. áb rán
mu tat juk be. Lát ha tó,
hogy a szer ke zet
hõmérséklete a sza -
bály zat ban meg adott
ér té ken be lül ma radt,
a tar tó szer ke zet
különbözõ pont ján
e l  h e  l y e  z e t t
mérõhelyek mé ré si
ada tai kö zött nincs
nagy el té rés, a szek rény tar tó bel se jé ben mért ér té kek
jelentõsen el ma rad nak a külsõ hõmérséklettõl. Ez in do kol -
hat ja a tar tó szer ke zet hõmérsékletének ki sebb mér vû el ma -
ra dá sát is.

A híd di la tá ci ós moz gá sa i nak négy év alatt mért ada ta -
it mu tat ja a 5. áb ra. A gör be le fu tá sa négy éves táv lat ban
na gyon jól szem lél te ti a zsu go ro dás és a las sú alak vál to zás
le ját szó dá sá nak fo lya ma tát, az ebbõl szár ma zó tar tó vég-

rö vi dü lés meg kö ze lí ti a 100 mm-t.
A hõmérséklet-változások és az el moz du lá sok ös  sze ha -

son lí tá sát lát juk a 6. áb rán. A sín szál és a tar tó szer ke zet el -
moz du lá sa ér té ke i ben ta pasz tal ha tó nö vek mény ar ra en ged
kö vet kez tet ni, hogy a zsu go ro dás és las sú alak vál to zás kö -

vet kez té ben a tar tó szer ke zet rö vi dül, de a sín szá lak el moz -
du lá sát ez nem be fo lyá sol ja. Vé gül a 7. áb rán a szá mí tott és
mért ada tok vál to zá sát mu tat juk be két he tes in ter val lum ban.

A ta pasz ta la tok ös  sze fog la lá sa
• A híd moz gá sa az elõzetes szá mí tá sok nak meg fe lel, a

di la tá ci ós moz gás ban a zárt szek rény „ter mosz” ha tá -
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sa mi att kis mér té kû el ma ra dás ta pasz tal ha tó.
• A sa ruk és ágya zat tá masz tók a szá mí tott el moz du lás -

nak meg fe lel nek. 
• A pá lya és a híd di la tá ci ós moz gá sa szink ron ban van.

• A híd rö vi dü lé se a pá lyá ban nem okoz vál to zást.
Át me ne ti kiegyenlítõ szer ke zet moz gás vizs gá la ta

A vas úti pá lya ké nyes pont ja a híd és pá lya csat la ko zá -
sa. Szám ta lan cikk és ta nul mány fog lal ko zott e kér dés kör
elem zé sé vel. A pá lya hi bát, ami az uta zás ké nye lem és a
biz ton ság szem pont já ból egy aránt hát rá nyos, különbözõ
okok idéz he tik elõ.

Háttöltéssüllyedés
Az újon nan épülõ töl té sek nél min dig je lent ke zik al ta -

laj-ös  sze nyo mó dás. Ez az al ta laj jellemzõitõl és a töl tés -
ma gas ság tól függõen több de ci mé tert is el ér het. Az al ta laj-
ös  sze nyo mó dás idõben hos  szan le ját szó dó fo lya mat, mi vel
az al ta laj kon szo li dá ci ó ja hos  szú idõt vesz igény be. Kü lö -

nö sen hos  szú idõre adód hat a hát töl tés ös  sze nyo mó dá sa
agyag ta la jok ese té ben és ár te rü le ten épült töl té sek nél. A
re la tív moz gáskü lönb sé get a hídfõ és a hát töl tés kö zött a
hídfõ ala po zá si mód ja (pél dá ul cö löp ala po zás) nö ve li,
mert egy ru gal mas ágya zá sú töl tés test csat la ko zik egy me -
rev ala po zá sú hídfõhöz. Az elõzõekben le írt je len ség ha tá -
sa csökkenthetõ töl tés ala po zás sal, elõfeltöltéssel, túl töl tés -
sel és a hídfõ ala po zá sá nak he lyes meg vá lasz tá sá val vagy
kiegyenlítõlemez be épí té sé vel. Ez utób bi ak nak
köszönhetõen az egy ke reszt met szet ben létrejövõ sül  lye -
dés kü lönb ség a kiegyenlítõlemez hos  szá ban meg osz lik.

Ágya zá si együtt ha tó vál to zá sa
A hát töl té sen fekvõ fo lyó pá lyá ban a vas úti vá gány mint

ru gal ma san ágya zott tar tó mû kö dik. A híd szer ke ze ten,
fõleg a nyílt pá lyás pá lya át ve ze tés ese tén a pá lya meg tá -
masz tá sá nak ru gó ál lan dó ja nagy ság rend del el tér a fo lyó -
pá lyá é tól, így az ágya zá si együtt ha tó, ami a ru gó ál lan dó
in ver ze, jelentõs el té rést mu tat. A ru gó ál lan dó (egy ség nyi
te her ha tá sá ra létrejövõ ös  sze nyo mó dás) vál to zá sa a vas úti
pá lya ter he lés alat ti lehajláskülönbséget ered mé nyez a fo -
lyó pá lya és a híd szer ke zet fe let ti vá gány te kin te té ben. En -
nek ki küsz öbö lé se tör tén het a hí don egy ru gal ma sabb pá -
lya-alá tá masz tás be épí té sé vel vagy egy át me ne ti
kiegyenlítõszerkezet al kal ma zá sá val.

A híd szer ke zet tá masz pon ti szög el for du lá sá ból szár ma zó
pá lya moz gás

Va la men  nyi híd szer ke zet a ter he lés ha tá sá ra le haj lik. En -
nek ér té ke sza bály za ti elõírás sze rint 160 km/h se bes sé gig
max. L/800, ami egy 30,0 m tá masz kö zû híd szer ke zet ese tén
megközelítõen 40 mm-t je lent. A véglapelfordulás (tá masz -
pon ti szög el for du lás) a hát töl té sen fekvõ vas úti pá lyá ban is
érez te ti ha tá sát. Ha e ha tás ki ter je dé sét 3,0 m hos  szon fel té -
te lez zük, ak kor a vas úti pá lya fel emel ke dé se ebbõl a ha tás ból
megközelítõen 4 mm. En nek a moz gás nak az irá nya vi szont
ép pen el len té tes az elõzõ két pont ban is mer te tett
elmozdulásirányoktól. Ha tá sa egy olyan szer ke zet tel
csökkenthetõ, ami a pá lya föl emel ke dé sét és be nyo mó dá sát
elõre meg ha tá ro zott ha tár ér té kek kö zött tart ja. A tá masz pon -
ti szög el for du lá sok ból keletkezõ pá lya moz gás ese te it a 8. áb -
ra mu tat ja. A hi vat ko zott áb ra két alap ese tet mu tat be. Az
egyik, ami kor az át hi da ló szer ke zet a tá masz vo nal hoz ké pest
jelentõsen túl nyú lik, pél dá ul acél felszerkezetnél al kal ma zott
végkereszttartó kon zol ese tén. Ilyen kor a tar tó le haj lá sa kö -
vet kez té ben a tar tó vég fel emel ke dik, ami a
pályafelemelkedés mér té két és hos  szát nö ve li. Más a hely zet,
ami kor az alá tá masz tás a vég lap hoz vi szony lag kö zel van,
ilyen kor a pá lya függõleges el moz du lá sa ki sebb, mi vel a tá -
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masz vo na lá tól a ha tás a híd tól tá vo lod va fo lya ma to san le -
épül. 

A 9. áb rán há rom ese tet ha son lí tunk ös  sze: egy részt a
már is mer te tett kon zo lo san túl nyú ló felszerkezet le haj lá sá -
ból szár ma zó ha tást kiegyenlítõ tar tó nél kül, más részt
ugyan en nek a tar tó szer ke zet nek a ha tá sát kiegyenlítõ tar -
tó val. Vé gül egy táv la ti to vább fej lesz té si lehetõséget mu ta -
tunk be, ami kor a kiegyenlítõ tar tó híd felõli fel fek vé se ru -
gal ma san alá tá masz tott, ez zel a meg ol dás sal az át me net
fo ko za tos sá ga még in kább biz to sí tott. 

A kiegyenlítõ tar tót elsõ al ka lom mal a Bu da pest–He -
gyes ha lom vas út vo nal 76+17 km-szel vé nyé ben lévõ Gu -
ba csi úti híd (3. kép) bal vá gá nyá ba épí tet tük be az MSc
Kft. és a MÁV Hídépítõ Kft. kö zös sza ba dal ma alap ján. A
szer ke ze tet a híd mind két vé gén 2001-ben he lyez tük for ga -
lom ba. A jobb vá gány ban meg ma radt a ha gyo má nyos pá -
lya- és híd csat la ko zás, ami jó lehetõséget te rem tett a két
különbözõ ki ala kí tás mû kö dé sé nek ös  sze ha son lí tá sá ra.

A vas be ton kiegyenlítõ tar tó a hídfõtõl tá vo lo dó irány -
ban esés sel ki ala kí tott fenéklemezbõl és az er re a sín ten -
gely be be épí tett 2 db bor dá ból áll (10. áb ra), ami nek felsõ
sík ja a pá lya szint tel pár hu za mos. A bor dák kö zöt ti és mel -
let ti rész zúzottkõ ágya zat tal ki töl tött, ami az ön súly nö ve -
lé sét, így a kiegyenlítõ tar tó sta bi li tá sát se gí ti elõ. A bor dák
felsõ sík ján 6 pár hídfasaru ta lál ha tó. A sa ruk al só le me zé -
re Neo prén mû gu mi be tét ke rül, a híd fá kat a mû gu mi be tét -
tel együtt dol go zó, de el len té tes ha tást kifejtõ ru gók szo rít -
ják le szög vas ka lo da se gít sé gé vel (11. áb ra). A kiegyenlítõ
tar tó híd tól tá vo labb esõ vé gé nél víz el ve ze tés cél já ból ke -

reszt szi vár gó épült. A
kiegyenlítõ tar tó híd fa
és zúzottkõ fel töl tés
nél kü li ké pe a 4. képen
lát ha tó. A vég le ges
pályaleerõsítést a
terelõsín be épí té se elõtt
az 5. kép mu tat ja. 

A be épí tés óta el telt
idõszak kedvezõ ta pasz -
ta la ta alap ján több mû -

tárgy hoz épült kiegyenlítõ tar tó, és a 103/203. (XII. 27.)
GKM-rendelet 4. sz. mel lék let 1.2.2.1. pont ja elõírja, hogy „A
nyílt pá lyás köz vet len sínleerõsítéses és ru gal mas ágya zá sú
sín rend szer rel ki ala kí tott új épí té sû vagy fel újí tás ra kerülõ hi -

dak csat la ko zó ré sze i be
a ru gal mas át me net biz -
to sí tá sa cél já ból át me ne -
ti (kiegyenlítõ) szer ke ze -
tet kell be épí te ni”.
Az át me ne ti
kiegyenlítõ tar tó val
kap cso la tos ta pasz ta -
la tok ös  sze fog la lá sa

• É r z é k e l h e t õ e n
csök ken a pá lya
kedvezõtlen moz -
gá sa a hát töl té sen.

• Csök ken a fenn -
tar tá si mun ka- és
költ ség igény.

• Ja vul az uta zás ké -
nye lem. 

Re mé lem, hogy az
is mer te tett két pél da
érzékelhetõen mu tat ta

be a pá lya és híd szak te rü le tek mint ha tár te rü le tek együtt -
dol go zá sá nak fon tos sá gát. 

Felhasznált iro da lom
Wellner Péter–Mihalek Ta más: A ma gyar–szlo vén vas út vo nal völgy híd -

jai 2. rész: A híd is mer te té se, Vas be ton épí tés 2000/1.

Vö rös Jó zsef: A ma gyar–szlo vén vas út vo nal völgy híd jai 6. rész: A híd -

szer ke zet pró ba ter he lé se, Vas be ton épí tés 2001/1.

Vas úti hi dak tar to zé kai és kap cso ló dó szer ke ze tei (irány el vek a vas úti
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A vi lág köz for gal mú vas út ja i nak már csak nem két év -
szá za dos múlt ja iga zol ta, hogy a vas utak fel ada ta i kat csak
ak kor tud ják biz ton ság gal és megfelelõ szín vo na lon el lát -
ni, ha a vas úti üzem alapvetõ ele mei, a pá lya és a jár mû stb.
min den kor megfelelõ ál la pot ban van nak. Az ele mek ál la -
po tá nak ál lan dó fi gye lem mel kí sé ré sé hez – ezek kor sze rû -
sö dé sé vel együtt – fejlõdtek fel min den kor a vizs gá la ti
rend sze rek és az ezek hez szük sé ges mû sze rek is.

A tech ni kai fejlõdés ma gá val hoz ta a pá lya di ag nosz ti ka
fejlõdését, így na gyon sok új el já rás és vizs gá la ti mód szer
ho no so dott meg a vas utak te rü le tén, kö zü lük szá mos ter -
mé sze te sen a Ma gyar Ál lam vas utak nál is al kal ma zás ra ke -
rült. Az utób bi idõszakban nagy hang súlyt he lye zett a
MÁV ZRt. a K+F-tevékenységre. 

A következõkben a meg va ló sult és meg va ló sí tás alatt
levõ fej lesz té sek K+F-tevékenységét kí vá nom ös  sze fog lal ni.

Ku ta tás és fej lesz tés az el múlt idõszakban

Mérethatár-elõírást érintõ té mák
A MÁV szá má ra na gyon fon tos, hogy a pá lyá in al kal -

ma zott mérethatárrendszerek betartásával a for ga lom biz -
ton ság szem elõtt tar tá sa mel lett mi nél gaz da sá go sabb
fenn tar tá si rend szert üze mel tes sen. A méretelõírás-rend szer
alapvetõen be fo lyá sol ja a köz le ke dés biz ton sá gát.

A méretelõíráshoz tar to zó ku ta tá si té mák
• Mérethatárrendszer ki dol go zá sa
• FMK-007 fel épít mé nyi mérõkocsi geo met ri ai mérõ -

rendszeréhez tar to zó mé ret ha tá rok ki dol go zá sa
• Az FMK-007 és az FMK-004 vá gány geo met ri ai

mérõ rendszerekhez tar to zó mé ret ha tá rok har mo ni zá -
ci  ó ja

• A sík tor zu lás vá gány geo met ri ai jellemzõ mé ret ha tá -
rá nak fe lül vizs gá la ta, különbözõ bá zi sú síktor zu lá s -
ada tok elem zé se.

Kitérõk vizs gá la ta, mé ré sük, mé ret tû ré sük, minõ sí té sük
kor sze rû sí té se

A MÁV pályafelügyeleti fej lesz té si ter vé nek egyik fon -
tos ele me a kitérõk vizs gá la ti mód sze ré nek kor sze rû sí té se.
A meg va ló sí tás ér de ké ben a KFV Kft. ja vas la to kat dol go -
zott ki azok vizs gá la tá nak és mé ré sé nek kor sze rû sí té sé re, a
mé ret tû ré sek fe lül vizs gá lat ára, a vál tók és ke resz te zé sek

ko pás mé ré sé re, a kitérõk minõsítésére. Ja vas lat ké szült a
XI., XIII., XIV. és 800 tí pu sú kitérõk mé ret ha tá ra i ra, vál tó
és ke resz te zés kap cso la tok mé ré sé re, mé ret ha tá ra i ra. Ki -
dol go zás ra ke rültek a kitérõk új geo met ri ai mérethatár-
elõírásai is. A fõ szem pont az volt, hogy a kitérõkre és a fo -
lyó vá gá nyok ra vo nat ko zó je len le gi, egy más tól tel je sen
eltérõ ala pú méret-elõírások kö zös ala pok ra ke rül je nek. A
kitérõkre vo nat ko zó mérethatár-elõírásba be épí tet ték az
Or szá gos Vas úti Sza bály zat ál tal meg adott mé ret ha tár-ka -
te gó ri á kat, így a mé ret ha tár ér té kek pályasebességtõl
függõvé vál tak. 

A kitérõszerkezetek egy sé ges minõsítési rend sze ré nek
ré szét ké pe zi a vas anya gok ko pás vizs gá la ta. A ku ta tá si fel -
adat vég re haj tá sa köz ben meg ha tá ro zott ke reszt met sze tek -
ben különbözõ rend sze rû és tí pu sú vál tó- és ke resz te zé si
pro filt vett fel a PXY-w tí pu sú profilfelvevõ ké szü lék. A
ku ta tá si mun ka ered mé nye a kitérõk vál tó já ra és ke resz te -
zé sé re vo nat ko zó ko pá si mé ret ha tá rok ra vo nat ko zó ja vas -
lat.

Az aláb bi konk rét ku ta tá si té mák ke rül tek ki dol go zás ra
• Kitérõmérés kor sze rû sí té se
• Kitérõk ke resz te zé sé nek ko pás mé ré se, mé ret tû ré sek
• A vál tók ko pá sá nak mé ré se, mé ret tû ré se. 

Kis bá zis tá vol sá gú geo met ri ai mérõeszközök
A TrackScan ME 4.0 vá gány geo met ria- és kitérõmérõ

ké szü lék egy kön  nyen kezelhetõ pá lya di ag nosz ti kai mû -
szer, amely al kal mas a vá gá nyok nyom tá vol sá gá nak, túl -
eme lé sé nek, sík tor zu lá sá nak, ív su ga rá nak, süp pe dé sé nek,
va la mint a kitérõk ve ze té si tá vol sá gá nak, nyom csa tor ná já -
nak mé ré sé re. A Metalelektro Kft.-vel kö zö sen ki fej lesz -
tés re ke rült egy olyan kis bá zi sú mérõkészülék, amely
lehetõvé te szi, hogy a mé rés fo lya ma to san, ne csak el kü lö -
nült pon tok ban tör tén jék, és így a kitérõ tel jes hos  szá ban
tény le ges mé ré si ada tok áll ja nak ren del ke zés re. A mé ré si
ered mé nyek mág ne ses adat hor do zón történõ gyûj té sé vel
és tá ro lá sá val lehetõvé vált az ada tok szá mí tó gé pes fel dol -
go zá sa, ki ér té ke lé se és elem zé se, egy sze rûbb mé ré si
jegyzõkönyvek és egyéb do ku men tá ci ók el ké szí té se.

A mérõberendezés rö vid bá zi sa mi att szük sé ges volt el -
vé gez ni a kor re lá ci ós vizs gá la tot a „nagy” mérõvonatok
ered mé nye i hez, il let ve a ké zi mé ré si ered mé nyek hez,
amely a meg bíz ha tó sá gi vizs gá la tok el vég zé se után be ve -

Pá lya- és híd di ag nosz ti kai fej lesz té sek
Az új fel épít mé nyi mérõkocsi rend szer be ál lí tá sá nak
és üze mel te té sé nek ta pasz ta la tai

BÉ LI JÁ NOS

igaz ga tó
MÁV Köz pon ti Felépítményvizsgáló Kft.
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ze tés re ke rült a MÁV ZRt. fel ügye le ti rend sze ré be. Az el -
vég zett K+F-vizsgálat cí me: Kis bá zis tá vol sá gú geo met ri -
ai mérõeszközök meg bíz ha tó sá gi vizs gá la ta.

Az FMK-007 fel épít mé nyi mérõkocsi
A ha zai ter ve zé sû FMK-007 szá mú mérõkocsi a MÁV

leg újabb és leg kor sze rûbb vá gány di ag nosz ti kai esz kö ze,
amely nek mé ré si rend sze re lé nye ge sen kü lön bö zik a MÁV
ZRt. min den ed di gi vágánymérõ berendezésétõl. A
mérõkocsi a vas úti vá gá nyok geo met ri ai jellemzõinek mé -
ré sét érint ke zés- és tor zí tás men tes mód szer rel vég zi. A
mérõrendszerhez tar to zó iro dai prog ram lehetõséget nyújt
a mé ré si ada tok elem zé sé re. A mérõkocsin a geo met ri ai
mérõrendszer mel lett jár mû-di na mi kai mérõrendszer is
üze mel, amely to váb bi in for má ci ót nyújt a pá lya biz ton sá -
gi ál la po tá ról. 

A mé ré si rend szer meg va ló sí tá sá hoz az aláb bi té mák ke -
rül tek ki dol go zás ra

• Új rend sze rû pályafelügyeleti mérõkocsi
mérõberendezéseinek ki fej lesz té se, rend szer be ál lí tá -
sa 

• Ki ér té ke lé si és minõsítési rend szer ki fej lesz té se 
• FMK-007 fel épít mé nyi mérõkocsi mérõrendszereihez

fel hasz ná lói út mu ta tó ki dol go zá sa 
• Az FMK-007 fel épít mé nyi mérõkocsi geo met ri ai

mérõrendszeréhez tar to zó te re pi és iro dai prog ra mok
mó do sí tá sá nak spe ci fi ká ci ó ja.

A mérõvonat mé ré si ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val
az elkövetkezendõ idõszakban na gyon sok elem zést cél -
sze rû el vé gez ni.

Vá gány meg bon tá sa nél kü li sínfeszültség-mérés meg va -
ló sí tá sa

A hé zag nél kü li vas úti vá gá nyok el ter je dé se új mé ré si
fel adat ként ve tet te fel a vá gá nyok sem le ges
hõmérsékletének és a sí nek ben keletkezõ fe szült ség nek a
meg ha tá ro zá sát. Ez a hé zag nél kü li vá gány rend szer egyik
leg na gyobb prob lé má ja már épí té sé nek kez de te óta, mert
ezek értékétõl függ a vá gány biz ton sá ga. A ko ráb bi évek -
ben sok ilyen irá nyú kí sér let és ja vas lat volt, ame lyek nem
nyúj tot tak meg bíz ha tó ered mé nye ket. Si kert az 1980-as
évek ben elkezdõdött magnetoelasztikus el já rá son ala pu ló
kí sér le tek hoz tak, ame lyek a Barkhausen-elmélet alap ján
mû köd nek.

A hé zag nél kü li vá gá nyok ban történõ el já rás al kal ma -
zá sá hoz a következõ gya kor la ti elem zé se ket és vizs gá la to -
kat vé gez tük el

• Railtest ké szü lé kek to vább fej lesz té se 
• He gesz té sek fel is me ré sé re szol gá ló el já rás ki fej lesz -

té se
• Sem le ges hõmérséklet vizs gá la ta he gesz té sek kör nye -

ze té ben 
• Hé zag nél kü li vá gá nyok tech no ló gi á já nak vizs gá la ta 
• Hossz irá nyú sín ván dor lás, sem le ges hõmérséklet-vál-

tozás (ERRI)
• Sínfeszültségtõl függõ mun kák tech no ló gi ai fo lya ma -

ta i nak kor sze rû sí té se, hossz irá nyú sín ván dor lás mé ré -
se és sínhõmérséklet vál to zá sa for ga lom alatt

• Sínfeszültségtõl függõ mun kák tech no ló gi ai fo lya ma -
ta i nak kor sze rû sí té se

• Sínhõmérõk vizs gá la ta
• A RAILSCAN mû szer hõmérõjének vizs gá la ta
• Zsu gor fe szült sé gek el osz lá sá nak vizs gá la ta.

Hul lá mos sín ko pás gé pi mé ré sé nek to vább fej lesz té se
A hé zag nél kü li vá gá nyok hul lá mos ko pás mé ré sét

min den nagy vas út nál mérõkocsik vég zik, így fo lya ma to -
san tud ják mér ni az adott pá lya sza ka szon a vá gá nyok rö -
vid-, kö zép- és hos  szú hul lá mú ko pá sá nak mér té két. Er re
al kal mas hul lá mos kopásmérõ rend szer ke rült ki fej lesz tés -
re, amel  lyel 50 km/h-s fo lya ma tos ha la dás mel lett le het
hul lá mos ko pás mé rést el vé gez ni mind két sín szá lon. A tel -
jes rend szer lehetõvé te szi a pe ri o di kus sín ko pás mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sát, il let ve az egye di sín hi bák di ag nosz ti -
zá lá sát és ebbõl egy pá lya sza kasz ál la po tá nak minõsítését.
Saj nos az el múlt idõszakban a MÁV ZRt. te rü le tén ilyen
vizs gá lat ra nem ke rült sor.

A hoz zá kap cso ló dó ku ta tá si té mák
• Gé pi mé rés to vább fej lesz té se
• Egy be épí tett egyenességmérõ ki fej lesz té se.

Al épít mény-di ag nosz ti ká hoz kap cso ló dó té mák
A ku ta tá sok ki ter jed tek a vas úti al épít mény-vizs gá lat

hely ze té nek fel tá rá sá ra, ja vas lat ké szült a kor sze rû al épít -
mény-di ag nosz ti kai rend szer ki dol go zá sá ra, al épít mény-
di ag nosz ti kai mérõkocsi és moz gó la bo ra tó ri um ki ala kí tá -
sá ra, georadar el já rás al kal ma zá sá ra az al épít mény-di ag -
nosz ti ká ban, ezen kí vül a te her bí rás mé ré sek vég re haj tá sá ra
(kön  nyû ejtõsúlyos di na mi kus tár csás te her bí rás mé rés).
Ja vas lat ké szült az al épít mé nyi ren de let mó do sí tá sá ra.

Al épít mény hez kap cso ló dó vizs gá la tok és elem zé sek
• Al épít mény di na mi kus teherbírás-vizsgálat ki fej lesz té se
• A könnyûejtõsúlyos di na mi kus tár csás próbaterhelõ

és a ko ráb bi be ren de zé sek kö zöt ti kor re lá ci ós kap cso -
lat vizs gá la ta

• Al épít mény-di ag nosz ti kai mérõkocsi ki fej lesz té se 
• Georadar kí sér le ti al kal ma zá sa az al épít mény-di ag -

nosz ti ká ban.

Az ûr szel vény mé rés kor sze rû sí té se
• Di gi tá lis ûrszelvénymérõ rend szer ki fej lesz té se
• Ûr szel vény mé rés kor sze rû sí té se.
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A PÁ TER szakértõi rend szer fej lesz té se
A pá lya gaz dál ko dás leg fon to sabb fel ada ta a biz ton sá gos

és nem zet kö zi szín vo na lú vas úti köz le ke dés alap fel té tel -
ének, a megfelelõ minõségû vas úti pá lyá nak a biz to sí tá sa.
Eh hez olyan pályafelügyeleti in for má ci ós rend szert kell ki -
dol goz ni, amely a kar ban tar tá si dön té sek hez a szük sé ges
pá lya di ag nosz ti kai ada to kat át fo gó an és nap ra ké szen tá rol -
ja, s ké pes azo kat megfelelõen meg je le ní te ni, fel dol goz ni
és a dön té sek hez elõkészíteni. A WINPÁTER egy tel je sen
új, az ed di gi MÁV-ta pasz ta la to kat fi gye lem be vevõ szak -
értõi prog ram. Az or szá gos vas út há ló zat ál la po tát di ag nosz -
ti zá ló mérõeszközök ada ta it fo gad ja, meg je le ní ti, és ezek
alap ján ja vas la tot tesz a szük sé ges be avat ko zá sok ra, il let ve
az engedhetõ pá lya se bes sé gek re. A rend szer több szin tû
elem zést tesz lehetõvé. A felsõszintû ve ze tés szá má ra az or -
szá gos há ló zat, egyes vo na lak, il let ve ré gi ók ál la po tá val
összefüggõ anya gi for rá sok el osz tá sá ban ad tám pon tot.
Ope ra tív szin ten, a min den ko ri ál la pot nyo mon kö ve té se
mel lett a lo ká lis és ál ta lá nos minõsítési szá mok alap ján az
elvégzendõ mun kák gaz da sá gos meg va ló sí tá sá hoz, ter ve -
zé sé hez nyújt se gít sé get. 

A rend szer szá mos elõnyös tu laj don ság gal fog ren del kez ni,
amely a ko ráb bi PÁ TER 3. vál to zat ban nem sze re pel

• A nyil ván tar tott ada tok gra fi kus meg je le ní té se
• Mun kál ta tá si ada tok kal (és egyéb törzs ada tok kal)

adat bá zis mû ve le tek vég re haj tá sa (ke re sés, lis ta ké szí -
tés, rendezés…)

• Se bes ség mo dul: a se bes sé gek faj tá ja, azok idõbeni
vál to zá sa meg kö ve te li egy olyan adat bá zis lét re ho zá -
sát, amely a vál to zá sok kal nem ír ja felül a meglévõ
adat bá zist, ha nem a rend szer új adat ként nyil ván tart ja,
va gyis a meglévõ ada tok hoz hoz zá ír ja. A se bes ség -
mo dul a WINPÁTER-rendszer alprogramjaként fog
mû köd ni

• Gaz da sá gos sá gi vizs gá la tok vég zé se, különbözõ tech -
no ló gi ák elem zé se a mun ka vég zés re vo nat ko zó an

• A nyil ván tar tott mé ré si, vizs gá la ti rend sze rek hez új
rend sze rek hoz zá adá sa

• Mun kál ta tá si ada tok ös  sze vo ná sa tér ben és idõben

• Vo na li mû tár gyak ké pe i nek, mû sza ki raj za i nak nyil -
ván tar tá sa, meg je le ní té se

• Méretelõírás-változások fel hasz ná ló ál ta li mó do sít ha -
tó sá ga.

A PÁTER-rendszer meg ala po zá sá hoz és fej lesz té sé hez
kap cso ló dó mo du lok

• Pá lya fenn tar tá si és fel újí tá si mun kák ter ve zé sét és
ellenõrzését segítõ szá mí tó gé pes rend szer el mé le ti to -
vább fej lesz té se (PÁ TER 3.)

• Pá lya fenn tar tá si tervezõ rend szer (PÁ TER 3.) el ké szí té se
• Idõszakos pft. híd vizs gá la tok in teg rá lá sa a PÁ TER 3.-

ba
• Szá mí tó gé pes pályafelügyeleti nyil ván tar tás ki ala kí -

tá sa
• Egy sé ges erõforrás tervezõ és szervezõ rend szer
• Ké zi mé ré si ered mé nyek szá mí tó gé pes rög zí té se
• Sín pro fil és hul lá mos ko pás mé ré si ered mé nyek
• Szelvényezésazonosító rend szer be ve ze té se.

Esz köz fej lesz té sek az el múlt idõszakban

Sí nek ben, il let ve kitérõkben elõforduló gyár tá si és fá ra -
dá sos anyag hi bák ki mu ta tá sá ra több mód szert dol goz tak
ki, de a gya kor lat ban az ult ra han gos vizs gá la ti el já rás bi -
zo nyult a leg al kal ma sabb nak.

Ult ra han gos sín vizs gá ló ké szü lék
A vá gá nyok, il let ve

kitérõk spe ci á lis vizs -
gá la tá ra ke rült ki fej -
lesz tés re a MÁV ZRt.-
nél az ult ra han gos sín -
vizs gá ló ké szü lék.

A merõleges su gár -
zó vizs gá ló fej jel a víz -
szin tes és kö zel víz szin -
tes sín hi bák a fej ben és
a sín ge rin cen (víz szin -
tes fej re pe dé sek, lunke -
rek) mu tat ha tók ki.

A fer dén su gár zó 45°-os és a 70°-os su gár zó fe jek kel a
fer dén elhelyezkedõ sín hi bá kat, il let ve a he gesz té si hi bá -
kat (ve se ala kú hi bá kat, he gesz té si zár vá nyo kat, ös  sze ol va -
dá si hi bá kat) is mer he tjük fel.

Gé pi sínkopásmérõ be ren de zés
2004–2005. év ben a sín di ag nosz ti ka sze rel vény re fel -

sze re lés re ke rült egy kor sze rû, lé zer rel mûködõ
sínprofilmérõ be ren de zés. Ha son ló an a töb bi
mérõrendszerhez a sínprofilmérés is ren del ke zik iro dai
rend szer rel, amel  lyel a mé ré si ada tok elemezhetõk. A
rend szer be ve ze té sét a 2006. év ben ter vez zük.
Mérõrendszer fõbb mû sza ki pa ra mé te rei

A pro fil mé rés pon tos sá ga ±0,2 mm 
A függõleges ko pás mé rés pon tos sá ga ±0,2 mm 
Az ol dal irá nyú ko pás pon tos sá ga ±0,2 mm 
A mé ré si se bes ség 80 km/h 
A min. mé ré si lé pés
ma xi má lis se bes ség mel lett 0,37 m. 
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1. ábra – A WINPÁTER rendszerábrája

2. áb ra – 
For ga tott ív sí nek



Az ult ra han gos sín vizs gá lat se bes sé ge 50 km/h, így a
mérõrendszer 250 mm-es min ta vé tel re is al kal mas.
Szol gál ta tott ko pá si jellemzõk

Belsõ ol dal ko pás (jobb, bal sín szál)
Külsõ ol dal ko pás (jobb, bal sín szál)
45°-os belsõ ol dal ko pás (jobb, bal sín szál)
Ma gas sá gi ol dal ko pás (jobb, bal sín szál)
Ki egyen lí tett ma gas sá gi ol dal ko pás (jobb, bal sín szál).

Szol gál ta tá sok
Iro dai rend szer a mért sín pro fi lok meg je le ní té sé re
Gra fi kus meg je le ní té se a mé ré si jellemzõknek (jobb,
bal sín szál)

Két mé rés gra fi kus  ös  sze ha son lí tá sa (jobb, bal sín szál)
Ko pá si ada tok (X, Y) ex por tá lá sa szö veg for má tum ba
Lo ká lis hi bák ge ne rá lá sa MÁV-elõírás alap ján.

Gé pi ult ra han gos vizs gá ló rend szer fej lesz té se (el kö vet -
ke zendõ idõszak fel ada ta)

Ma gyar or szá gon az 1997. év ben rend szer be ál lí tott gé -
pi ult ra han gos vizs gá la ti rend szer fel újí tá sát ha tá roz tuk el
a vizs gá la ti pon tos ság nö ve lé se ér de ké ben.

Az új rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek az
aláb bi ak 

• A tech ni kai szín vo nal eme lé se 
• 1500 im pul zus/for du lat út adó al kal ma zá sa 
• 138–188 mm tar to mány ban mérhetõ sín ma gas ság 

• 32 idõszeletben történõ min ta vé tel a sín ma gas sá gá -
ban

• 2 mm és 4 mm min ta vé te li gya ko ri ság a sín hos  szá ban 
• A vissz hang je lek 4 szin tû kvan tá lá sa és tá ro lá sa
• Új adatrögzítõ mo dul al kal ma zá sa 
• Kiértékelõ szoft ver mó do sí tá sa, to vább fej lesz té se. 

Az új fel épít mé nyi mérõkocsi rend szer be ál lí tá sá nak és
üze mel te té sé nek ta pasz ta la tai

Az FMK-007 tí pus je lû felépítményvizsgáló mérõkocsi
alap elv ét – a MÁV ZRt. Pá lya, Híd és Magasépítményi
Szak igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sa és tá mo ga tá sa alap ján –
a MÁV ZRt. Fej lesz té si és Kí sér le ti In té ze te (FKI) hosz  -
szú fej lesz té si mun ka ré vén dol goz ta ki.

A mérõkocsi a vas úti vá gá nyok geo met ri ai jel -
lemzõinek mé ré sét érint ke zés- és tor zí tás men tes mód -
szer rel vég zi. A mérõrendszerhez tar to zó vá gány geo -
met ri ai iro dai prog ram lehetõséget nyújt a mé ré si ada -
tok elem zé sé re. A mérõkocsin a geo met ri ai mérõ rend -
szer mel lett jár mû-di na mi kai mérõrendszer is üze mel,
amely to váb bi in for má ci ót nyújt a pá lya biz ton sá gi ál -
la po tá ról. A ko ráb bi mérõkocsiktól va ló el té rés ab ból
ered, hogy a vá gány geo met ri ai jellemzõin kí vül
egyide jû leg meg ad ja a pá lya-jár mû (ke rék-sín) köl -
csön  ha tás jellemzõit is, az az a di na mi kus moz gá so kat
elõ idézõ okot, a ger jesz tést és az oko za tot, a jár mû vá -
la szát is.

A vá gány geo met ri ai rend szer fõbb tu laj don sá gai
• Tor zí tás men tes mé rés (30, 40, 55, 70 m vá laszt ha tó

ki ér té ke lé si hul lám hossz)
• Irány és hosszfekszint (süp pe dés) mé ré se a 40 mé te -

res bá zis tá vol ság ná:l V>22 km/h se bes ség fe lett tud
csak mé ré si ada tot szol gál tat ni

• Mé ré se ket adat bá zis ból is el le het vé gez ni
• Az iro dai rend szer rel a mé ré si ered mé nyek

elemezhetõek
• Az elem zés ered mé nyei Ex cel for má tum ban elment -

hetõk.

Di na mi kai rend szer fõbb tu laj don sá gai
• Pá lya se bes ség: –10%-ig értékelhetõ a mé ré si ered -

mény, ez alatt csak tá jé koz ta tó jel le gû ek a mé ré si
ered mé nyek, mert a fi zi kai jellemzõk mé ré sé re épül a
rend szer

• A MÁV ZRt. a mérõrendszer-bevezetõ ren de le té ben
csak a „Bs” fu tás biz ton sá gi jellemzõ ér té ke lést ve zet -
te be, a töb bi jellemzõ csak tá jé koz ta tó jel le gû

• Nincs hoz zá iro dai rend szer, így csak a mérõvonaton
le het vis  sza ját sza ni az ered mé nye ket.

Ta pasz ta la tok és meg ol dan dó kér dé sek
A mérõvonat köz le ked te té se és üze mel te té se nagy ki hí -

vás elé ál lít ja a megrendelõt, az üzemeltetõt és a köz le ked -
te té sé ért felelõs for gal mi szak szol gá la tot.

Az aláb bi kér dé sek re kell meg ta lál ni a vá laszt a 2006. évi
mé ré sek elõtt

• Mi tör té nik ak kor, ha a mérõvonat se bes sé ge nem éri
el a 22 km/h se bes sé get?

• Az így nem mért sza ka szok mi kor és mi vel ke rül je nek
be mé rés re?

• Pá lya se bes sé gû köz le ke dés biz to sí tá sa!
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3. áb ra –
Kopott ívsín

4. áb ra – 
Sín ko pá si

ada tok
gra fi kus

áb rá zo lá sa

5. ábra –
Hi ba lis ta

Ex cel
for má tum ban



A SZLO VÁK VAS UTAK ÁT ALA KU LÁ SA 2002–2005 KÖ ZÖTT
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A Szlo vák Vasutak (ZSR) mint jo gi sze mély 1993. 11.
10-én a Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa 258/1993.
sz. vas utak ról szó ló tör vé nye alap ján ala kult. A Szlo vák
Köz tár sa ság (SK) EU-csatlakozási szán dé ká ra va ló te kin -
tet tel fel tét len szük ség volt ar ra, hogy a Szlo vák Köz tár sa -
ság kor má nya fog lal koz zon töb bek kö zött az EU vas úti
köz le ke dés re vo nat ko zó fel tét ele i vel és ja vas la ta i val,  me -
lye ket az EU-irányelvek ha tá roz nak meg. 

A ZSR át ala ku lá si és át szer ve zé si pro jekt je

Az SK kor má nya 830/2000. sz. 2000. 10. 18-i ha tá ro za -
tá ban el fo gad ta „A ZSR át ala ku lá si és át szer ve zé si pro -
jekt jét” (a to váb bi ak ban csak pro jekt): a vas úti pá lya irá -
nyí tá sa és üze mel te té sé nek fi zi kai és szám vi te li szét vá lasz -
tá sát a fu va ro zá si és ke res ke del mi tevékenységektõl, a
ZSR-adósság pro jekt ben meg ha tá ro zott men  nyi sé gi és
idõbeni ren de zé sét. 

A pro jekt biz to sí ta ni hi va tott, hogy a vas út tel je sít se
belsõleg az ál lam fe lé, és külsõleg az EU fe lé irá nyu ló kül -
de té sét. A pro jekt to váb bi fel ada ta volt, hogy meg ha tá roz za
az ál lam és az át ala kult vas utak köz ti vi szonyt, az az az ál -
lam kö te le zett sé gét és kö te les sé gét a köz szol gál ta tá si tel je -
sít mé nyek té rí té sét illetõen, hogy tel je sí tse kö te les sé gét a
vas úti köz le ke dé si inf rast ruk tú ra mint leg in kább kör nye zet -
ba rát és leg biz ton sá go sabb köz le ke dés sel szem ben, va la -
mint hogy végrehajtsa pá lyát mûködtetõ szer ve ze ti egy ség
és a vas út vál la la tok mû kö dé si fel tét ele i nek li be ra li zá ci ó ját.

A pro jekt elõkészítése
A pro jekt elõkészítése az EU-alapelvek fi gye lem be vé -

te lé vel tör tént,  és a következõ tényekbõl in dult ki
• pi a ci kör nye zet ben nye re ség ori en tált vas úti pá lyát

üzemeltetõ ke res ke del mi vál lal ko zó szer ve ze ti egy sé -
gek és vas út vál la la tok lét re ho zá sa 

• az ál la mi kom pe ten cia, va la mint a vas úti for ga lom ba
va ló ál la mi be avat ko zás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa,
mely nek cél ja a füg get len vas út irá nyí tás ter je del mé -
nek meg ha tá ro zá sa, össz hang ban az ál lam köz le ke -
dés po li ti ká já val

• a vas úti pi ac fel tét ele i nek har mo ni zá ci ó ja, mely va la -
men  nyi köz le ke dé si for má nak esélyegyenlõséget biz -
to sít 

• az adó po li ti ka köz ve tett esz kö zei a kör nye zet ba rát

köz le ke dé si for mák hely ze té nek meg szi lár dí tá sá ra
irá nyul nak.

A pro jekt elõkészítésénél szük sé ges volt meg ha tá roz ni:
a) az át ala kí tás fõbb cél ja it,
b) az át ala kí tás alap el ve it.

a) Az át ala kí tás alapvetõ cél ja
• a vas út gaz da sá gi ha té kony sá gá nak el éré se
• a vas út ál la mi költ ség ve tés sel szem be ni pénz ügyi igé -

nye i nek ob jek tív meg ha tá ro zá sa
• a pi ac ori en tált ság és a vevõigény fel tét ele i nek ki ala kí -

tá sa
• a táv la ti kül föl di tõkebefektetések szem pont já ból von -

zó kör nye zet ki ala kí tá sa (2005), a te her for ga lom tel jes
mér té kû pri va ti zá ci ó já nak elõkészítése.

b) Az át ala kí tás alap el vei
Ar ra va ló te kin tet tel, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság tör vény -

ho zá sa nem is me ri a hol ding tí pu sú ke res ke del mi tár sa sá gok -
ról szó ló tör vény mó do sí tást, az ér vény ben lévõ tör vé nyek
nem tet ték lehetõvé a ZSR hol ding tí pu sú ha té kony át ala kí tá -
sát, ezért az át ala kí tás nál a következõ el vek ke rül tek elõtérbe 

• ZSR mint pá lyát mûködtetõ pá lya vas út (vas úti pá lya),
mely nek tu laj do no sa az ál lam

• vas út tár sa ság te vé keny sé gé nek az ak ko ri egy sé ges
ZSR-tõl va ló kü lön vá lasz tá sa (sze mély- és te her for ga -
lom), önál ló ál la mi tu laj do nú rész vény tár sa ság for má -
já ban. 

A ZSR-transzformáció

A ZSR-transzformáció gya kor la ti meg va ló sí tá sá nak
idõpontja 2002. 01. 01. Az egy sé ges ZSR szét vá lasz tá sá val
meg ala kult a 100%-ban ál la mi tu laj do nú vas út vál la lat, a
Zeleznicná spolocnost' Rt. A Szlo vák Köz tár sa ság te rü le -
tén ezt követõen két vas út tár sa ság kezd te meg mû kö dé sét

• ZSR – mint pá lyát mûködtetõ pá lya vas út (vas úti pá lya
– inf rast ruk tú ra-ke ze lés és for ga lom irá nyí tás)

• Zeleznicná spolocnost' Rt. – szál lí tá si te vé keny ség
vég  zé se (sze mély- és te her for gal mat, va la mint gör dü-
lõ állomány ke ze lé sét biz to sí tó vas út vál la lat).

Mind két vas úti tár sa ság a Szlo vák Köz le ke dé si, Pos ta
és Táv köz lé si Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zik. 

A Szlo vák Vas utak át ala ku lá sa
2002–2005 kö zött

MILAN SOLÁRIK

inf rast ruk tú ra ve zér igaz ga tó-he lyet tes
Szlo vák Vas ut ak

PAVOL PAZITNAJ

igazgató
Szervezési és Irányítási Fõosztály, Szlo vák Vas ut ak

A ZSR át szer ve zé se a 2002–2005 kö zöt ti
szer ve ze ti vál to zá sok szemszögébõl



Az át ala ku lás cél ja i nak egyi ke a jövõt illetõen a kül föl -
di tõkebefektetések szem pont já ból von zó kör nye zet ki ala -
kí tá sa (2005), va la mint a te her for ga lom tel jes mér té kû pri -
va ti zá ci ó já nak elõkészítése volt. A vas út vál la lat
Zeleznicná spolocnost' Rt. 2002–2004 kö zöt ti te vé keny sé -
gét e cél el éré se ha tá roz ta meg.

A Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén 2005. 01. 01-tõl há rom
vas úti tár sa ság ala kult

• ZSR – pá lyát mûködtetõ pá lya vas út
• Zeleznicná spolocnost' Slovensko Rt. – szál lí tá si te vé -

keny sé get le bo nyo lí tó vas út vál la lat – sze mély for ga -
lom

• Zeleznicná spolocnost' Cargo Rt. – szál lí tá si te vé -
keny sé get le bo nyo lí tó vas út vál la lat – te her for ga lom.

Egyi de jû leg 2005. év fo lya mán ten der ki írás ra ke rült
sor, mely nek tár gya a Zeleznicná spolocnost' Cargo Rt. el -
adá sa 100% ér ték ben, amely legkésõbb 2006. év ben ese -
dé kes.

A ZSR mint pá lyát mûködtetõ pá lya vas út

A ZSR fõ te vé keny sé ge 2002. 01. 01-tõl kezd ve egye -
bek mel lett a vas úti pá lya üze mel te té sé re, kar ban tar tás ára
és a for ga lom irá nyí tá sá ra össz pon to sult. A Szlo vák Köz -
tár sa ság EU-csatlakozása kap csán szük ség sze rû volt a
ZSR to váb bi át ala kí tá sa és át szer ve zé sé nek foly ta tá sa az -
zal a cél lal, hogy a ZSR mint infrastruktúra-kezelõ mû kö -
dé sét meg ha tá ro zó fel té te le ket ala kít sa nak ki, me lyek
egyen ér té kû ek az EU-tagállamok infrastruktúra-kezelõivel.
Az EU-tagállamok vezetõ képviselõinek kop pen há gai ér -
te kez le tén, me lyen sor ke rült az SK csat la ko zá si szerzõdés

alá írá sá ra, a cél ál la pot el éré sé vel kap cso la tos fel té te le ket
oly mó don ha tá roz ták meg, hogy a ZSR köz le ke dé si pi a -
con ki fej tett te vé keny sé ge az EP ál tal el fo ga dott irány el -
vek kel össz hang ban tör tén jen. 

E cél el éré se ér de ké ben szük sé ges, hogy a ZSR a meg ha tá ro -
zó év ben (cca 2007) a következõ fel ada to kat lás sa el:

• a ZSR fõ te vé keny sé ge (core bu si ness) – vas úti pá lya
ke ze lé se és üze mel te té se

• a ZSR mun ka szer ve ze tét és te vé keny sé gé nek ter je del -
mét oly mó don il lesz ti az EP és ET 2001/14/EK-
irányelvéhez, hogy szol gál ta tá sa it mint infrastruktúra-
kezelõ vé gez hes se az em lí tett irány elv II. mel lék le té -
ben fog lal tak sze rint

• a ZSR fel ada ta it fle xi bi lis, fo lya mat ori en tált mun ka -
szer ve ze ten be lül vé gez ze, mely ru gal ma san al kal -
maz ko dik a kör nye zet vál to zá sa i hoz

• a ZSR gaz dál ko dá sá ra mi ni má li san a ki egyen sú lyo -
zott ság le gyen jellemzõ, az az a ki adá so kat a pá lya -
hasz ná lat dí já ból, egyéb gaz da sá gi te vé keny sé gek nél
el ért nyereségbõl és ál la mi tá mo ga tás ból fe de zik.

A fen ti ek ben vá zol tak alap ján a ZSR a cél ál la pot el éré -
se ér de ké ben a 2002. évtõl kezdõdõen foly ta tó la go san vég -
zi irá nyí tá si és szer ve zé si rend sze ré nek mó do sí tá sát.

A ZSR át szer ve zé se a 2002–2005
kö zöt ti szer ve ze ti vál to zá sok
szemszögébõl

A cél ál la pot el éré sé nek egyik fel té te le, hogy a ZSR
infrastruktúra-kezelõként a fel ada ta it fle xi bi lis, fo lya mat ori -
en tált mun ka szer ve ze ten be lül vé gez ze, mely ké pes ru gal ma -
san al kal maz kod ni a kör nye zet vál to zá sa i hoz. A ZSR mint
infrastruktúra-kezelõ sa ját ka pa ci tá sá val csak olyan szol gál -
ta tó te vé keny sé ge ket vé gez (az EP és ET 2001/14/EK-
irányelv II. mel lék le té ben fog lal tak sze rint), me lyek ese té ben
nincs a ZSR-en kí vül egyéb vá lasz tá si lehetõség, il let ve a
szol gál ta tá sok külsõ környezetbõl va ló meg vá sár lá sa a ZSR
szá má ra elõnytelen len ne, vagy sa ját ka pa ci tás ki ala kí tá sa
(tevékenységbõvítés) nem len ne gaz da sá gos.

A cél ál la pot el éré sé nek fo lya ma ta

A cél ál la pot ter ve zett el éré se há rom sza kasz ra osz lik.
Az I. sza kasz a 2003. év ben va ló sult meg (2003. 12. 31-ig),
ZSR Te rü le ti Igaz ga tó sá gok ala kul tak, va la mint meg va ló -
sult a ZSR Ve zér igaz ga tó ság mun ka szer ve ze té nek op ti ma -
li zá lá sa.

2003. 12. 31-ig ér vé nyes mun ka szer ve zet (a vál to zá sok
elõtt) lásd 3. ábra.

A fent em lí tett mun ka szer ve zet funk ci o ná lis, ága za ti lag
köz pon to sí tott volt, mely nek leg na gyobb hát rá nya a belsõ
ága za ti ér dek elõtérbe he lye zé se a vevõigénnyel szem ben.

Az I. sza kasz ki tû zött cél ja az ága za ti mun ka szer ve zet
ne ga tí vu ma i nak ki küsz öbö lé se, va la mint a legfelsõ és kö -
zép szin tû ad mi niszt ra tív ap pa rá tus ra ci o na li zá ci ó ja.

• A Pá lya vas úti Köz pon tok ból (25) négy Te rü le ti Igaz -
ga tó ság ala kult (OR): a trnavai, zilinai, kosicei és
zvoleni szék hel  lyel.

A SZLO VÁK VAS UTAK ÁT ALA KU LÁ SA 2002–2005 KÖ ZÖTT

SÍNEK VILÁGA 2005. ÉVI KÜLÖNSZÁM 63

1. áb ra

2. áb ra



A SZLO VÁK VAS UTAK ÁT ALA KU LÁ SA 2002–2005 KÖ ZÖTT

SÍNEK VILÁGA 2005. ÉVI KÜLÖNSZÁM64

Az I. szakaszban el ért ered mény több fé le mu ta tó val
jellemezhetõ

• ad mi niszt rá ci ós munkaerõ-megtakarítás (–403 mun -
ka kör)

• „ága za ti ér dek” ki küsz öbö lé se
• ad mi niszt rá ció igény csök ke né se.

Egyi de jû leg le kell szö gez ni, hogy az I. sza kasz ban
nem si ke rült meg ol da ni a kar ban tar tá si te vé keny ség
kettõsségének fenn ál lá sát (külsõ és belsõ) hasz ná la ti sza -
bá lyok meg ha tá ro zá sa nél kül, va la mint a kar ban tar tá si
költ sé gek ma ga sab bak an nál, mint amit a rend szer
elõállítani ké pes.

Gya kor la ti meg va ló sí tá sra 2004. 01. 01-jétõl 2005. 06.
15-ig a II. sza kasz ke re tén be lül sor ke rült a mû sza ki
szol gál ta tás (kar ban tar tás) kü lön vá lá sá ra a Te rü le ti Igaz -
ga tó sá gok tól, és önál ló belsõ szer ve ze ti egy ség ala kult:
Vas úti Infrastruktúra-Karbantartás Bratislava (ÚZI). Ez -
zel a lé pés sel meg ha tá ro zás ra ke rült a vas úti
infrastruktúra-kezelõ te vé keny ség és vas úti inf rast ruk tú -
ra-kar ban tar tá si te vé keny ség. A vég re haj tott szer ve ze ti
vál to zá so kat követõen a ZSR-en be lül vas úti
infrastruktúra-kezelõ te vé keny sé get a vas úti for ga lom irá -
nyí tás sal együtt két Te rü le ti Igaz ga tó ság vé gez Trnaván
és Košicén. A zilinai és Zvoleni Ter. Igaz ga tó sá gok ból
Re gi o ná lis Irá nyí tó Mun ka he lyek ala kul tak: ZA, ZV, me -
lyek szer ve ze ti leg a Vas úti Infrastruktúra-Karbantartás
Bratislava irá nyí tá sa alá tar toz nak.

Te rü le ti Igaz ga tó ság mint infrastruktúra-kezelõ mun ka -
szer ve ze te

A TI ere de ti Vég re haj tó Munkahelyeibõl (Vas. Pály. és
Ép.-en kí vül) a pályakezelõnél mû kö dé si kör ze tek ala kul -
tak (szám sze rint 10).

Az ÚZI Bratislava mun ka szer ve ze te
• ÚZI Igaz ga tó ság az egyes rész le gek kel együtt (Vas.

Pá lyák és Ép., Távk. és Bizt., Energ és Elektr., Hu -
mán po li ti ka, Gaz da sá gi R.)

• Az ere de ti zilinai és zvoleni TI-bõl Re gi o ná lis Irá nyí tó
Mun ka he lyek ala kul tak (Vas. Pá lyák és Ép., Távk. és
Bizt., Energ és Elektr. Ter me lé si rész le gek kel),

• Hu mán po li ti kai Szek ció
• Gaz da sá gi Szek ció
• az ÚZI Igaz ga tó ság hoz csa tol ták a ko ráb bi Hi dá sza ti

Köz pon to kat: Mostné obvody Bratislava, Košice
(mun ka szer ve ze tük és szer ve ze ti ho va tar to zá suk
szem pont já ból a Re gi o ná lis Irá nyí tó Mun ka he lyek
szint jén ta lál ha tók).

A TI ere de ti Vég re haj tó Munkahelyeibõl az ÚZI ke re -
tén be lül He lyi Kar ban tar tá si Köz pon tok ala kul tak (szám
sze rint 107).

A II. sza kasz ter ve zé se és meg va ló sí tá sa négy  fá zis ban tör tént
1. fázis-elõkészítés (2004. 01. 21.–02. 19.)
2. fá zis ter ve zés (2004. 02. 20.–szep tem ber)
3. fá zis meg va ló sí tás (2004. szeptember–2004. 12. 31.)
4. fá zis sta bi li zá ció (2005. ja nu ár–2005. jún).

A II. sza kasz cél ja volt egy belsõ szer ve ze ti és irá nyí tá -
si rend szer lét re ho zá sa úgy, hogy a jövõben lehetõség le -
gyen ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re. Egyi de jû leg le szö gez -
he tõ, hogy a II. sza kasz kü lö nö sen am bi ci ó zus és igé nyes
pro jekt volt fõleg az át szer ve zés di na mi ká já nak és mély sé -
gé nek szem pont já ból olyan nagy és jelentõs vál la lat ese té -
ben, mint két ség kí vül a ZSR. A II. sza kasz gya kor la ti meg -
va ló sí tá sá val „belsõ vál lal ko zá si vi szony” ala kult ki a szol -
gál ta tás megrendelõi és átvevõi közötti (infrastruktúra-
kezelõ), akik a kar ban tar tá si te vé keny sé get vég zik. 

A II. sza kasz vár ha tó ered mé nyei
• a kar ban tar tás ren de zet len kettõsségének ki küsz öbö -

lé se (A Vas úti Inf rast ruk tú ra Kar ban tar tás ter mék kí -
ná la ta ál tal egy ér tel mû sza bá lyok alalkulnak ki ar ra
vo nat ko zó an, mi kor belsõ és mi kor külsõ szál lí tó)

• a kar ban tar tá si költ sé gek nem ha lad ják meg azt a
mennyi sé get, me lyet a ZSR rend sze re elõállítani ké pes

• a lehetõ leg na gyobb mér ték ben össz pon to sí ta ni és
köz pon to sí ta ni a vas úti pá lya kar ban tar tá sá hoz és ja -
ví tá sá hoz szük sé ges sa ját ka pa ci tást úgy, hogy ide ig -
le ne sen kiküszöbölhetõ le gyen a ZSR külsõ szál lí tó i -
nak be fo lyá sa.

A III. sza kasz ter ve zett idõtartama: 2005. 07.–2006.
06., gya kor la ti meg va ló sí tá sa fo lya mat ban van. En nek ke -
re te in be lül a következõ fel ada tok ke rül nek meg ol dás ra

• mun ka szer ve zet fo lya mat irá nyí tást tükrözõ
aktualizációja

• vas úti inf rast ruk tú ra-ke ze lés és kar ban tar tás in for ma -
ti kai rend sze ré nek pro jekt je

• fo lya ma tok teljesítõképességének mé ré se
• redesign SAP mint a teljesítõképesség mé ré si esz kö ze
• új jö ve del mi rend szer.

3. áb ra

4. áb ra

Fordította: Nagyová Mária
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A gyön gyö si kitérõgyárat 1952-ben ala pí tot ták és épí -
tet ték meg olyan inf rast ruk tú rá val, amely lehetõvé tet te
1200 fõs lét szám mal 1000-1200 kitérõ gyár tá sát éven te. A
pri va ti zá ció so rán 1991-ben az oszt rák VAE GmbH, va la -
mint a Ma gyar Ál lam vas utak 50-50 szá za lé kos ré sze se dé -
sé vel meg ala kult a VAMAV Vas úti Be ren de zé sek Kft. A
kül föl di tu laj do no sok meg je le né sé vel lehetõség nyílt a leg -
újabb tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra. A kft. a nye re sé ge visz  -
sza for ga tá sá val és tõkeemeléssel jelentõs fej lesz té se ket

haj tott vég re az el múlt évek ben, a leg na gyob bak a
következõk: 1996 le ol vasz tó tompahegesztõ gép a csúcs sí -
nek és az Mn ke resz te zé sek he gesz té sé re (1. kép).

2003: a Ti tán CNC-marógép be szer zé sé vel a gya lu lá si
tech no ló gia he lyett be ve ze tet tük a ma rá si tech no ló gi át,
amely jelentõs ter me lé keny ség ja vu lást ered mé nye zett  az
ös  szes hen ge relt alap anyag meg mun ká lá sá ban (2. kép).

A ki emelt be ru há zá sok mel lett ter mé sze te sen a gyár tá -
si fo lya ma tok több pont ján tör tént kor sze rû sí tés. A gyárt -
mány ter ve zé si te rü le ten elõször az auto CAD, majd a Pro-

Fej lesz té sek a VAMAV-nál

SÁN DOR FE RENC

igaz ga tó
VAMAV Kft.

1. kép – A le ol vasz tó tompahegesztõ gép és
a var rat le hú zó be ren de zés

3. kép – A B60-1800 kitérõ

2. kép – A Titán marógép megmunkálás közben



Engineering rend szer lehetõvé tet te a kor sze rû, gyors ter -
ve zést és a tech no lo gi zá lást.

Gyárt má nya ink a következõk
x Kitérõk
x Vá gány át sze lé sek
x Vá gány kap cso la tok 
x Di la tá ci ós ké szü lé kek
x Ütközõbakok
x Szi ge telt sín kö té sek (GTI-ragasztások)
x Át me ne ti sí nek
x Hõnfutás- és szorulófékjelzõ be ren de zés.

A kitérõk a következõk
– 48 rend sze rû kitérõk: XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII,

XVIII, 800, 2200.
– 54 rend sze rû kitérõk: XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII,

500, 800, 1800, 2200.
– 60 rend sze rû kitérõk: XI, 800, 1800.

A kitérõkbõl a leg utol só fej lesz tés az B60-1800 kitérõ
(3. kép).

A 48-as rend sze rû fa al jas kitérõk 48,5 kg/m rend sze rû
sínbõl ké szül nek (MSZ 2575). Ma gyar or szá gon a sín gyár -
tás tel je sen meg szûnt, kis men  nyi ség mi att a ma gas
csúcssínszelvény (MSZ 7261) gyár tá sa kül föld ön nem
gaz da sá gos. A ma gas csúcs sín az R65 csúcssínszelvénnyel
helyettesíthetõ. A ve ze tõ sín-szerkezettel is ha son ló gon dok
ta pasz tal ha tók. Az MSZ 2524 „I” vezetõsín az RL1-49
vezetõsínszelvénnyel helyettesíthetõ. El té ré sek az MSZ és
az RL1-49 szel vé nyek kö zött: a he ve der kam ra dõlése az
MSZ szel vé nyen 1:3.5, az RL1-49 szel vé nyen pe dig 1:3.
Emi att azo nos nyomcsatornaméretnél a talp szél 3 mm-rel
bel jebb ke rül. Az el té ré sek mi att az alkatrész-vezetõsínhez

be tét tus kók, hézagolólemezek szük sé ge sek a be épí tés hez
(4–5 kép).

Az 48-402 és 48-403 (MSZ 5783) alá tét le me zek hez a
hen ge relt alap anyag nem beszerezhetõ, ezért S49 szel vé -
nyû hen ge relt alap anyag ból le het sé ges az alá tét le mez-
gyár tás (1. ábra).

A ke resz te zé si kö zép rész  sze relt man gán vagy kar bon
csúcs be tét tel, va la mint he gesz tett man gán csúcs be tét tel és
csat la ko zó sín nel ké szül. Új fej lesz tés a CENTRO1400 ke -
resz te zé si kö zép rész, amely nek anyagminõsége 51 CRV4
(6. kép).

A 48 rend sze rû kitérõk jövõje: a gyár tás hoz szük sé ges
op ti má lis alap anyag hi á nya mi att a gyár tá si költ sé gek ma ga -
sab bak. Tar ta lék al kat rész-gyár tás je len leg biz to sít ha tó, 48
rend sze rû új kitérõk be épí té se csak in do kolt eset ben ja va solt.

Az 54 rend sze rû kitérõk UIC 54 (UIC860) alap anyag -
ból ké szül nek. Az alap anyag je len leg beszerezhetõ, de nem
ter jedt el szé les kör ben kül föld ön. A ma gas csúcs sí nes vál -
tók csak al kat rész nek rendelhetõk. A csúcs sín R65 csúcs -
sínszelvénnyel helyettesíthetõ. Az ala csony csúcs sín (MSZ
7261) ma gas sá ga 132 mm. Alkatrészcsúcssín Zu1-60 pro -
fil ból ké szül 132 mm-re le mun kál va.

A ke resz te zé si kö zép ré szek faj tái
• sze relt sín csú csos vagy man gán fõcsúcs-mellékcsú -

csos ki vi tel,
• rész ben he gesz tett man gán csú csos ke resz te zé si kö -

zép rész, ahol a csúcs be tét és a két csat la ko zósín van
ös  sze he geszt ve, itt a kö nyök sí nek sze rel tek, 

• kö zép blok kos ki vi tel: a man gán blokk hoz 4 db csat la -
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4. kép – Az R65 helyettesítõ csúcs sín

5. kép – Az RL1-49 vezetõsín

6. kép – A Centro 1400 ke resz te zé si kö zép rész

1. ábra – Az S49 alá tét le mez a mû anyag köz be tét tel
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ko zó sín van hoz zá he geszt ve, nin cse nek kö nyök sí nek,
va la mint víz szin te sen el he lye zett kötõelemek.

Vezetõsín-szerkezetek faj tái
• Ha gyo má nyos „I” ala kú vezetõsínes ki vi tel. Je len leg a

vezetõsín RL1-49 szelvénybõl gyárt ha tó.
• U ala kú (UIC33) vezetõsínnel sze relt szer ke ze tek.

60 rend sze rû be ton al jas kitérõk
A vál tó ala csony csúcs sí nes ki vi tel ben (MSZ 7261) ké -

szül. Ma gas sá ga 132 mm. Az alkatrészcsúcssín Zu1-60
pro fil ból ké szül 132 mm-re le mun kál va. A Zu1-60 csúcs -
sínszelvény ma gas sá ga ugyan is ere de ti leg 134 mil li mé ter.

A ke resz te zé si kö zép ré szek faj tái 
• Sze relt man gán fõcsúcs-mellékcsúcsos ki vi tel. 
• Rész ben he gesz tett man gán csú csos ke resz te zé si kö -

zép rész, ahol a csúcs be tét és a két csat la ko zó sín van
ös  sze he geszt ve, a kö nyök sí nek pe dig sze rel tek. 

• Kö zép blok kos ki vi tel: a man gán blokk hoz 4 db csat la -
ko zó sín van hoz zá he geszt ve, nin cse nek kö nyök sí nek,
va la mint víz szin te sen el he lye zett kötõelemek (7. kép).

Va la men  nyi rend szer nél ál ta lá nos meg ol dás: a csúcs sín
le ke re kí tett pro fil lal ké szül. Ez a gya lu lá sos gyár tást fel -
vál tó CNC-technológia mi att szük sé ges. A be ton al jas 54
és 60 rend sze rû kitérõk ese té ben cél sze rû a vá lyú alj al kal -
ma zá sa. A vá lyú alj vil la mos, vo nó ve ze té kes és ké zi ál lí tás -
hoz egy aránt al kal maz ha tó. A VAMAV kitérõinél WSSB,
Alcatel, HVH, va la mint a VAE ál tal a kö zel múlt ban ki fej -
lesz tett SPH ál lí tó mû vek al kal ma zá sá ra van lehetõség. Az
MGV tí pu sú görgõs vál tó ál lí tó, ame lyet a MÁV-Thermit
Kft. szál lít, az új be ton al jas kitérõk tar to zé ka.

A VAMAV Kft. fo lya ma to san tö rek szik az új szer ke ze -
ti meg ol dá sok al kal ma zá sá ra. Az egyik ilyen ter mék a kö -
zép blok kos ke resz te zé si kö zép rész. A B54 XI VM és a
B60 XI VM ke resz te zé sek hez már ren del ke zés re áll ez a
meg ol dás, a B54 XIII VM kö zép blok kos kitérõ ki fej lesz té -
se fo lya mat ban van.

A SPHEROLOCK® zár szer ke zet a ha zai al kal ma zá si
en ge dély be szer zé sé nél tart. Jelentõs elõny a je len le gi zár -
szer ke ze tek kel szem ben, hogy tel je sen zárt ki vi te lû, és a
kar ban tar tá si cik lu sa 6 hó nap (8. kép).

A VAMAV kül de té sé nek te kin ti egyéb felépítmény -
szerkezetek gyár tá sát és to vább fej lesz té sét is, az egyik ilyen
ter mék a B60 rend sze rû nagy nyi tá sú di la tá ci ós ké szü lék. En -
nek nyi tá sa ±200 mm, 160 km/óra se bes sé gig al kal maz ha tó.
A Zalalövõ–Õriszentpéter-vonal vas be ton szer ke ze tû völgy -
híd ja in ilyen ké szü lé kek let tek be épít ve. Má sik ha son ló ter -

mék a B60 rend sze rû nagy nyí lá sú iker di la tá ci ós ké szü lék.
En nek nyi tá sa 2x±200 mm. Amen  nyi ben a za la eger sze gi del -
ta vá gány hely szín raj zi kö tött sé gei nem aka dá lyoz nák meg,
ak kor 160 km/h se bes ség gel le het ne köz le ked ni raj ta. 

A VAMAV hõnfutás- és fékellenõrzõ be ren de zést is ki -
fej lesz tett a kö zel múlt ban, amely a fö löt te át ha la dó csap -
ágyak és fék be ren de zés hõmérsékletét ellenõrzi. Egyút tal
ki szû ri a szo ru ló fé ke ket, ami vel ér zé ke li a jár mû szer ke zet
más, ká ros fel me le ge dé sét is. A be ren de zés a hoz zá kap -
cso ló dó szá mí tó gé pes egy ség jó vol tá ból a jár mû ve ket azo -
no sít ja, és se bes sé gét is mé ri (9. kép).

A jövõbeni fej lesz té sünk a be ton alj ra elõszerelt vál tó,
késõbbiekben kitérõ ki szál lí tá sa a be épí té si hely re (10., 11.
kép).

8. kép – Spherolock-zárszerkezet

9. kép – A hõnfutásjelzõ mérõegység

10. és 11. kép – A be ton alj ra sze relt kitérõ és vál tó ki szál lí tá sa
a be épí té si hely re

7. kép – Az Mn kö zép blok kos ke resz te zés he gesz tett csat la ko zó sí nek kel



A XIII. Pá lya fenn tar tá si Kon fe ren ci án résztvevõket ter -
mé sze te sen nem csak szak mai prog ra mok, elõadások vár -
ták a há rom na pos dobogókõi ren dez vé nyen. A szervezõk
fel ada ta volt, hogy a szak em be rek szá má ra min den nap
tar to gas son egy-egy kul tu rá lis att rak ci ót is, mely kész fel -
üdü lést je len tett az egész na pos szak mai elõadások után a
dél utá ni, es ti órák ban. A prog ra mok ös  sze ál lí tá sá nál ügyel -
tek ar ra, hogy a résztvevõk szá má ra – min den bi zonnyal na -
gyon különbözõ érdeklõdési kö rük mi att – vál to za tos, a
kul tú ra több te rü le tét felölelõ prog ra mo kat biz to sít sa nak.
Az or go na kon cert, a vá ros né zés, a tör té nel mi em lék he lyek
meg te kin té se mel lett tánc együt tesek, szí né szek és ze ne is -
ko lás nö ven dé kek gon dos kod tak a ki kap cso ló dás ról.

A kul tu rá lis prog ra mok so ra ok tó ber 5-én Baróti Ist ván
or go na mû vész kon cert jé vel kezdõdött az Esz ter go mi Ba -
zili ká ban. Volt, aki a ko moly ze ne mel lett vagy he lyett egy
ko ra es ti sé tát vá lasz tott a Vár -he gyen, ahol meg te kint het -
te a Millenniumi em lék mû vet és a nem ze ti-egy há zi em lék -
he lyet.

A 2005. ok tó ber 6-i elõadások után a résztvevõk
Koditek Pál (Cathedralis Tours) idegenvezetõ tár lat ve ze té -
sé vel meg te kint het ték Esz ter gom ban a Ba zi li ka, az Al -
temp lom, a Kincs tár és az Ár pád-há zi ki rá lyi pa lo ta tör té -
nel mi em lé ke it.

XIII. Pályafenntartási Konferencia
Dobogókõ, 2005. október 5–7.

Kulturális programok
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A ren dez vény má so dik nap já nak es té jén a Kon fe ren cia  -
köz pont ban ren de zett Szak mai ta lál ko zón Saj gó Sza bolcs
a Kon fe ren cia köz pont igaz ga tó ja kö szön töt te a részt -
vevõket. Kul tu rá lis, szó ra koz ta tó mû sort adott a Pilis -
szentkereszti Tánc együt tes, majd fel lé pett Détár Enikõ
színmûvésznõ a Vas utas Ze ne is ko la nö ven dé ke i vel (Ba ra -
nyai An na má ria, Beke Éva, Dankó Zsolt, Kuszenda Esz -
ter, Mizsei Vik tor, Pirgel Dá vid).

Ös  sze ál lí tot ta: Cson ka Éva, Bí ró Sán dor
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