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Tisz telt Pá lyás és Hi dász
Mun ka tár sa im!

A 2006.-dik évi Vas utas nap nak kü lö nös hang súlyt
ad, hogy 160 éves a vas út Ma gyar or szá gon. 
A vi lá gon élen já ró szín vo na lú mû sza ki lé te sít mé nyek
épí té se, va la mint az ál lan dó helyt ál lás gya kor ta jel le -
mez te a zöld parolinos vas uta so kat az el múlt 160 év ben.
Már a két vi lág há bo rú kö zött köz le ked tek a mis kol ci
és a deb re ce ni pá lya sza ka szon 150 km/h se bes ség -
gel, az Ár pád sín busz pe dig 1937-ben re kord idõ alatt
ért Budapestrõl Bécs be, il let ve vis  sza. A mai rend kí -
vül alul fi nan szí ro zott hely zet ben is bal eset men te sen
tart ják fenn vo na la ink 160 km/h se bes sé gû sza ka sza -
it. Ezek az ered mé nyek is a pá lyás szak em be rek ma gas
tu dá sát tük rö zik vis  sza. 
Kö zel más fél év szá za don ke resz tül a vas úti épü le tek
is szak szol gá la tunk hoz tar toz tak. Pfaff Fe renc épí tész -
nek a fel vé te li épü le tek re ki dol go zott ter vei or szág -
szer te, sõt a Kár pát-me den cé ben napjainkban is
ékes sé gei a vá ro sok nak. 
A ma gyar vas úti mér nö kök a hi dak ter ve zé sé ben is az
élenjár tak. A ha zai hídépítõk Zielinski Szi lárd mér nö -
ki iro dá já nak ter vei alap ján már 1908-ban olyan 60
mé ter tá masz kö zû vas be ton vi a duk tot tud tak lét re hoz -
ni a Bras só–Fogaras vo na lon, ame lyet ma is ámu lat -
tal cso dál nak. Né hány éve Õriszentpéternél Kö zép-
Eu ró pa leg hos  szabb vas úti vi a dukt ját al kot ták meg a
ma gyar hi dá szok. 
A helyt ál lás ra a pél dák so ka sá gát le het ne fel so ra koz tat -
ni. Gon dol junk vis  sza csak az idei esztendõ elsõ fe lé re.
A hos  szan el hú zó dó tél még már ci us ban is ki tar tást kö -
ve telt a hótakarításban részt vevõ vas uta sok tól. Alig en -
ge dett fel a fagy, már is a gá ta kon kel lett az ár víz zel da -
colni, szá mos he lyen ugyan is a vas úti töl tés egy ben ár -
víz vé del mi vo nal. Or szág szer te be csü let tel ele get tet tek
en nek a ki hí vás nak a pá lyás és hi dász vas uta sok. 
A helyt ál lás hoz tar to zik a te vé keny ségki he lye zés és
szer ve ze ti vál to zá sok so rán ta nú sí tott fe gyel me zett
ma ga tar tás. Akik nek a te vé keny sé ge a kar ban tar tó
Kft.-kbe ke rült, azok nak a meg bíz ha tó mun ká já ra,
hoz zá ér té sé re az új szer ve ze ti for má ban is le het szá -
mí ta ni. 
A Pá lya vas úti Üz let ág ve ze té se fo lya ma to san gon dos -
ko dik a dol go zók tu dá sá nak fej lesz té sé rõl.
A kö ze li na pok ban 32 fi a tal a felsõfokú pá lya épí té si és
fenn tar tá si tan fo lya mot el vé gez ve, vas úti tiszt ként tér
vis  sza a szol gá la ti he lyé re. Õk ko ráb ban a meg bíz ha tó
mun ká juk kal ki ér de mel ték, hogy a Ba ross Gá bor Ok ta -
tá si Köz pont ban tisz tek ké ké pez zük ki õket. 
A fris sen ava tott pá lya mes te rek és sza kasz mér nö kök a
ma gyar vas úti pá lya há ló zat meg újí tá sá nak a le  té  te  mé  -
nye sei. Vas úti szol gá la ti ide jük alatt Zala eger szegtõl
Zá ho nyig meg újul nak a vas út vo na lak 2007 és 2012
kö zött. Az át épí tés és fel újí tás idõszakában kulcssze re -
pet ját sza nak majd a ma gas szin tû szak is me re te ik kel. 
A ta pasz talt pá lyás és hi dász vas uta sok nak nyug díj ba
vo nu lá suk elõtt át kell ad ni uk a kép ze let be li sta fé ta -
bo tot a fi a ta lok nak, hogy a 120–160 km/h vagy az en -
nél is na gyobb se bes ség re al kal mas pá lyát jó gaz da
mód já ra, biz ton sá gos ál la pot ban tart sák fenn, üze -
mel tes sék.
A Pá lya vas úti Üz let ág ez év ta va szán meg kap ta az ISO
9001:2001 minõsítést. Mi tud juk, hogy ez nem csak
di va tos emb lé ma a le vél pa pí ron vagy az iro da fa lán,
mert a PML szak mai te rü let már több éve büsz kél ked -
he tett e cím mel. A ma gyar pá lya vas út lét kér dé se,
hogy ma gas minõségen lás suk el fel ada ta in kat. Az át -
épí té sek és fel újí tá sok jó mû sza ki szín vo na lú esz köz -
ál lo má nya mel lé kap csolt minõségirányítási rend szer,
a jól kép zett és lel ki is me re tes szak em ber gár da le het a
zá lo ga ki emel ke dõ szol gál ta tá sunk nak. Ez biz to sít hat -
ja, hogy a ha zai vo na la kon egy re több áru gör dül jön,
és egy re több utas ve gye igény be a vas úti szol gál ta -
tá so kat. A ma ga sabb kö ve tel mé nye ket és el vá rá so kat
a fel ügye le ti, di ag nosz ti kai, hi ba el há rí tá si és kar ban -
tar tá si mun kák so rán is ki kell elé gí te nünk.
Ezek hez a cé lok hoz kí vá nok Önök nek sok-sok mun  -
kasi kert, jó egész sé get, a csa lá di éle tük höz pe dig sok
bol dog sá got. 
Kí vá nom, hogy kö zö sen ta lál juk meg szá mí tá sun kat a
Pá lya vas út nál.

Csek Kár oly
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2 Visszatekintés

Az elsõ ma gyar vas út vo na la kat építõ vas út -
tár sa sá gok ál la mo sí tá su kig ma guk üze mel -
tet ték vas út ja i kat, sa ját szer ve ze te ik gon -
dos kod tak az üzem ben tar tott vo na lak pá -
lyá já nak felügyeletérõl és megfelelõ ál la pot -
ban va ló  tar tá sá ról is. Sa ját pá lya fenn tar tá si
szer ve ze tet ho zott lét re az Oszt rák Ál lam
Vas út, amely nek tu laj do ná ban és ke ze lé sé -
ben az ab szo lút kor mány zás ide jén: 1850
és 1855 kö zött vol tak ma gyar or szá gi vas út -
vo na lak, és ha son ló an járt el 1868 után a
Ma gyar Ál lam vas utak ve ze té se is.
A vas út tár sa sá gok pá lya fenn tar tá si szer ve ze -
tei ál ta lá ban hár mas ta go zó dá sú ak vol tak.
A legfelsõbb szin ten a bé csi vagy a bu da pes -
ti köz pont ban (a fõigazgatóságokon, ve zér -
igaz ga tó sá go kon vagy igaz ga tó sá go kon) kis
létszámú pá lya fenn tar tá si osz tály, kö zép -
szin ten felügyelõségek, a vég re haj tás szint -
jén pá lya fenn tar tá si fõnökségek, osz tály -
mér nök sé gek, sza kasz mér nök sé gek vagy
vonalfõnökségek mû köd tek.
Né hány pél da a pá lya fenn tar tá si szer ve ze ti
egységekrõl: Az Oszt rák Ál lam vas pá lya Tár -
sa ság nál az elsõ év ti zed ben a ma gyar or szá -
gi vas út vo na lak pá lyá já nak fenn tar tá sát há -
rom pá lya fenn tar tá si felügyelõség (Po zsony,
Pest és Te mes vár) irá nyí tot ta, alá juk 12
vonalfõnökség (osz tály mér nök ség) tar to -

zott. Az ál la mo sí tást (1890) megelõzõ évek -
ben ki ter jed tebb volt a pá lya fenn tar tá si
szer ve zet. Bécs ben Pá lya fenn tar tá si Al igaz -
ga tó ság, a Bu da pes ti Üz let igaz ga tó sá gon a
H. Pá lya fenn tar tá si Szak osz tály mû kö dött.
A kö zép szin tû irá nyí tószer ve zet hez négy
pá lya fenn tar tá si felügyelõség tar to zott (Po -
zsony, Bu da pest, Sze ged és Te mes vár), ezek
alá 13 vonalfõnökség volt ren del ve (Nagy -
szom bat, Tepla, Zsol na, Ipoly ság, Ceg léd,
Kecs ke mét, Sze ged, Zsom bo lya, Te mes vár,
Orsova, Versec, Oravicza és Karánsebes).
A Tiszavidéki Vas út pá lya fenn tar tá si szer ve -
ze tét Bécs ben, a Köz pon ti Igaz ga tó ság on
Épí té si és Pá lya fenn tar tá si Osz tály, Bu da -
pes ten, a Fõigazgatóságon az I. Szek ció, a
Pá lya fenn tar tá si Szol gá lat irá nyí tot ta. A pá -
lya fenn tar tá si mun kát négy vonalfõnökség
(Ceg léd, Deb re cen, Kas sa és Arad) és az
alá ja ren delt 10 mér nö ki osz tály vé gez te
(Szol nok, Mezõtúr, Csa ba, Arad, Kar cag,
Nagy vá rad, Püs pök la dány, Nyír egy há za,
Mis kolc és Kas sa).
A Dé li Vas út nál az elsõ idõszakban, Bécs -
ben a Pá lya fenn tar tá si Igaz ga tó sá gon a 3.
sz. Pá lya fenn tar tá si Rész leg, a vo na la kon
pe dig 15 mér nö ki osz tály lát ta el a pá lya -
fenn tar tá si fel ada to kat. 1876-tól kezd ve
Bu dán vonalfelügyelõséget, 1881-tõl üzem -
igaz ga tó sá got ala kí tot tak. Itt az 5. sz., majd
a D. Osz tály fel ügyel te a pá lyá kat. A D Osz -
tály hoz há rom felügyelõség (bu dai, fe hér -
vá ri, ka ni zsai) tar to zott, ezek 11 mér nö ki
osz tály mun ká ját ellenõrizték. Mér nö ki
osz tá lyok (osz tály mér nök sé gek nek fe lel tek
meg) vol tak: Bu dán, Fe hér vá rott, Sió fo kon,
Nagy ka ni zsán há rom, Sop ron ban, Szom -
bat he lyen, Bar cson, Dom bó vá rott és Zág -
ráb ban.
Az Észa ki Vas út nak há rom osz tály mér nök -
sé ge volt. A Kassa–Oderberg Vas út Kas sai

Üzletvezetõségénél az Iglói Pá lya fenn tar tá si
Fõnökség irá nyí tá sa alatt öt pá lya fenn tar tá -
si sza kasz, késõbb osz tály mér nök ség volt
(Eper jes, Igló, Pop rád, Ró zsa hegy és Zsol -
na). Ezek szá mát a 300 km hos  szú, a
fõvonalhoz csat la ko zó HÉV-vo na lak ke ze -
lés be vé te le után ki lenc re nö vel ték a Kas sai,
Ruttkai, Alsó-Kubini és Csaczai Osz tály mér -
nök ség lét re ho zá sá val.
A töb bi vas út tár sa ság nál ha son ló volt a pá -
lya fenn tar tá si szer ve zet: Az Elsõ Er dé lyi
Vas út nál hat vonalfõnöki sza kasz (Arad,
Dé va, Piski, Alvincz, Gyu la fe hér vár és Pet -
ro zsény) lát ta el a pá lya fenn tar tá si mun kát.
Az Észak ke le ti Vas út nál a Huszti
Fõmérnökség alatt nyolc, a Szat má ri
Pályafelügyelõség alatt 14 mér nö ki sza kasz
mû kö dött. A Ke le ti Vas út nak há rom
Pályafelügyelõsége volt: Ko lozs vá rott, Gyu -
la fehérvárott és Bras só ban. Az Al föld–Fi u -
me Vas út nál hét osz tály mér nök ség (Nagy -
vá rad, Csa ba, Sze ged, Sza bad ka, Zombor,
Eszék, Gom bos), a Nyu ga ti Vas út nál öt
mér nö ki osz tály: Gyõr, Kiscell, Szom bat -
hely, Szé kes fe hér vár, Kör mend, a Gyõr–
Sopron–Ebenfurti Vas út nál há rom sza kasz -
mér nök ség (Gyõr, Sop ron, Kiscell) volt.
A MÁV meg ala ku lá sa után 1869-ben, il let -
ve 1872-ben a vo nal há ló za tá nak üze mel te -
té sé hez elõször két Köz le ke dé si Fõnökséget

SÍNEK VILÁGA • 2006/2

A ma gyar vas út
pá lya fenn tar tá si
szer ve ze tei

Dr. Horváth Ferenc
ny. mérnök fôtanácsos
� (06-1) 332-7027

A szerzõ cik ké ben is mer te ti a ma gyar vas utat építõ és
üzemeltetõ ma gán-vas út tár sa sá gok és a Ma gyar
Ál lam vas utak kül szol gá la ti pá lya fenn tar tá si szer ve ze te it
az elsõ vas út vo nal üzem be helyezésétõl nap ja in kig
(1846-tól 2005-ig). A kül szol gá la ti szer ve ze tek különbözõ
ne ve ken: Pá lya fenn tar tá si Fõnökség, Sza kasz mér nök ség,
Osz tály mér nök ség, Vonalfõnökség, Pá lya gaz dál ko dá si
Fõnökség, Mér nö ki Sza kasz né ven mû köd tek.

Dr Ferenc Horváth
Organizations of track
maintenance in
Hungary

The author presents the exterior
track maintenance organizations of
the Hungarian State Railways and
the private railway companies which
built and operated the Hungarian
railway from the date of putting into
operation the first railway line until
nowadays (1846–2005). These exte-
rior track maintenance organizations
worked in different names: track
maintenance office, section
engineering, class engineering, line
directorate, track management direc-
torate, engineer's section.képalá?
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ala pí tott Hat van ban és Lo son con, ahol két
Pá lya fenn tar tá si Hi va talt és en nek alá ren -
del ten 12 Pá lya fenn tar tá si Fõnökséget
szer vez tek, ame lyek nek vezetõi az osz tály -
mér nö kök vol tak. 1870-tõl mó do sult a pá -
lya fenn tar tá si mun kát irá nyí tó kö zép szin tû
szer ve zet fel épí té se. A Köz le ke dé si Fõ nök -
ség ek he lyett üzletvezetõségek ala kul tak
(1914-ig össze sen 17, amelybõl négy meg -
szûnt). 
Az üzletvezetõségeken, majd 1949-tõl a
vasútigazgatóságoknál több mint 120 éven

át a II. Pá lya fenn tar tá si és Épí té si Osz tá lyok
fel ügyel ték a kül szol gá lat mun ká ját egé szen
1993-ig, a Szak igaz ga tó ság meg ala kí tá sá ig.
Köz ben több ször vál to zott a kül szol gá la ti
egy sé gek ne ve: 1873-ban a Pá lya fenn tar tá si
Fõnökség meg ne ve zést sza kasz mér nök ség -
re, 1875-ben pe dig Osz tály mér nök ség re
cse rél ték fel.
Az osz tály mér nök sé gek szá ma or szá go san
az új vo na lak üzem be he lye zé se, az ál la mo -
sí tá sok, a HÉV-vo na lak ke ze lés be vé te le és
az ös  sze vo ná sok foly tán ál lan dó an mó do -

sult, 1890-ben 130, 1900-ban 120, 1914-
ben 160 osz tály mér nök ség volt.
Az elsõ, majd a má so dik vi lág há bo rú be fe -
jez te után 1920-ban 63, 1939-ben 57,
1942-ben 67, 1945-ben 50 osz tály mér nök -
ség mû kö dött, a MÁV-vo nal hossz vál to zá -
sai  nak megfelelõen. Az osz tály mér nök sé -
gek szá mát 1952-ig 33-ra csök ken tet ték.
1952 szep tem be ré ben az osz tály mér nök sé -
ge ket át ala kí tot ták Pá lya fenn tar tá si Fõ nök sé -
gek ké. Az egy sze mé lyes osz tály mér  nö ki ve -
ze tést meg vál toz tat ták, a fõnökség elsõ szá -
mú vezetõje a pá lya fenn tar tá si fõnök lett,
he lyet te se, a vezetõ mérnök a mû sza ki ügye -
kért, a vo na lak ál la po tá ért volt felelõs.
A Pá lya fenn tar tá si Fõnökségek szá ma 1952-
ben 34, 1957-ben 40, 1975-ben 37 volt.
Az 1975 és 1979 kö zött vég re haj tott át szer -
ve zés után – ami kor a pft. fõnökségek fel -
ada tai kö zül ki vet ték az épü le tek és a mû -
tár gyak fenn tar tá sát – 30 Pá lya fenn tar tá si
Fõnökség ma radt. Ek kor Bu da pes ten két
épü let és egy híd fenn tar tó, a vi dé ki igaz ga -
tó sá gok nál pe dig öt épü let- és híd fenn tar tó
fõnökséget szer vez tek.
Az ös  sze vo ná sok és át szer ve zé sek kö vet kez -
té ben 1994-ig a Pá lya fenn tar tá si Fõ nök sé -
gek szá ma 22-re csök kent és mû kö dött
ugyan  ak kor négy Épü let és Köz mû fenn tar -
tó Fõnökség.
A következõ szer ve zet mó do sí tá sok al kal -
má val 1996-ban a 22 Pá lya fenn tar tá si
Fõnökségbõl ugyan an  nyi Pá lya gaz dál ko dá si
Fõnökséget hoz tak lét re, ame lyek 2003
augusz tu sá ig vé gez ték mun ká ju kat. Ek kor
eze ket 22 osz tály mér nök ség gé ala kí tot ták
át, majd szá mu kat 18-ra csök ken tet ték.
2005-ben meg szûn tek az osz tály mér nök sé -
gek. Fel ada ta ik egy ré szét a te rü le ti köz pon -
tok ban mûködõ Üze mel te té si Osz tá lyok
vet ték át, a meg ma radt fel ada tok el lá tá sá ra
pe dig az Osz tály mér nök sé gek szék he lyén
meg ala kul tak a Mér nö ki Sza ka szok.

Dr. Hor váth Fe renc okl. mér nök
(1948) és okl. gaz da sá gi mér nök
(1968). Az egye tem el vég zé se óta
nyug dí ja zá sá ig a MÁV al kal ma zá sá ban
állt. A rang lét ra va la men  nyi fo kát vé -
gig jár va a MÁV Ve zér igaz ga tó ság 6 B
osztályvezetõjeként 1985-ben ment
nyug díj ba.
Tu dá sát ok ta tá si te vé keny sé gé ben is
szí ve sen ka ma toz tat ta, a Ba ross Gá bor
Tisztképzõn, a Szé che nyi Ist ván Mû -
sza ki fõiskolán, és a Bu da pes ti Mû sza -
ki Egye te men. Több vas úti, mû sza ki és
vas út tör té ne ti könyv szerzõje. Szám ta -
lan ál ta la írt cikk és ta nul mány alap ján
Mér ték adó vé le mé nyek sze rint a leg -
ter mé ke nyebb szak író. A meg ala po zott
el mé le ti is me re tek re és a csak nem hat -
van éves gya kor lat ra tá masz ko dó tu dá -
sát a szak má ban min den ki el is me ri.
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A ma gyar fõvárost Sze ged del összekötõ vas -
út vo nal épí té sé nek szük sé ges sé ge fel me rült
már a leg ré geb bi ha zai vas úti ter vek ben. Az
1836. évi elsõ vas úti tör vény 13 ja va solt vo -
na la kö zött a 7. volt a Du na–Ti sza-kö zén
Sze ge den át Zimonyig vezetendõ vo nal (2.
áb ra). Szé che nyi 1848-ban meg je lent ja -
vas la tá ban ki fe je zet ten a Cegléd–Szeged–
Sza bad ka vo nal meg épí té sét tar tot ta szük -
sé ges nek (3. áb ra).
Az ér de kelt vá ro sok, elsõsor ban Kecs ke mét
és Sze ged az 1845. és 1846. évek ben a vas -
út épí té sét elõmozdító „Ceg léd–Kecs ke mé -
ti”, „Sze ged–Kecs ke mé ti”, „Sze ged–Te mes -
vá ri Fi ók vas út vo nal Tár sa sá go kat” ala pí tot -
tak, ame lyek kül döt tei el jár tak a M. Kir.
Hely tar tó ta nács nál, Jó zsef ná dor nál, a Köz -
le ke dé si Bi zott mány ban gróf Szé che nyi Ist -
ván nál a vas út épí tés ér de ké ben. 1845-ben
több íz ben tár gyal tak az elsõ ha zai vas út vo -
na la kat építõ Ma gyar Kö zép pon ti Vas út tár sa -
ság (MKV) el nö ké vel, gróf Zichy Fe renc cel a
Pest–Ceg lé di vo nal épí té sé nek foly ta tá sá ról
Kecs ke mét–Sze ged fe lé 1846 au gusz tu sá -
ban a két vá ros ta ná csa meg egye zett az
MKV-val, 1846 szep tem be ré ben pe dig már
az „Egyes ség le ve let” is alá ír ták, amely nek
ér tel mé ben az MKV 1848. de cem ber 31-ig
el ké szí ti a vas út vo na lat. A vas út épít ke zést
azon ban meg aka dá lyoz ta, hogy Arad és Bé -
kés vár me gyék az 1847. év ele jén óvást ad -
tak be a Hely tar tó ta nács hoz a vo nal ve ze tés
el len, mert a vas utat Szol no kon át a Ti szán -
tú lon sze ret ték vol na Sze ge dig vin ni. Emi att
a Hely tar tó ta nács 1847 au gusz tu sá ban le ál -
lí tot ta a már meg kez dett föld mun kát.
Az 1848 áp ri li sá ban meg ala kult elsõ felelõs
ma gyar kor mány vas út épí té si prog ram ja
hat új „vas pá lya”, köz tük a kecs ke mét–sze -
ge dit is tar tal maz ta, en nek lét re ho zá sá hoz
a két ér de kelt mi nisz ter, Szé che nyi és Kos -
suth 8.0 mil lió forintot irá ny zott elõ. A
meg va ló sí tást ek kor a sza bad ság harc ki tö -
ré se hi ú sí tot ta meg.
Az épít ke zés a sza bad ság harc le ve ré se után,

az ab szo lút kor mány zás ide jén kezdõdött el
1851 már ci u sá ban, az oszt rák Cs. Kir.
Fõépítési Igaz ga tó ság irá nyí tá sá val. Az oszt -
rák kor mány ugyan is 1850-ben meg vá sá -
rol ta a csõdbe ju tott MKV-tõl a meglévõ és

épülõ vas út vo na la it, és ál la mi pén zen foly -
tat ta a ki vi te le zést. Az épí té si ter ve ket azon -
ban csak Dorozsma ál lo má sig hagy ták jó vá
Sze ged ál lo más és a Ti sza-híd el he lye zé sé -
nek vi tá ja mi att.
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Dr. Horváth Ferenc

A Ceg léd–Sze ged vas út vo nal
tör té ne te építésétõl nap ja in kig

(1852–2005)
Je len leg fo lyik a több mint 110 év vel ezelõtt, 1853–1854 évek ben üzem be adott
Cegléd–Félegyháza–Szeged vas út vo nal (1. áb ra) fel épít mény ének ötö dik cse ré je.
En nek a nagy sza bá sú mun ká nak a meg kez dé se ad al kal mat ar ra, hogy át te kint sük
a vas út vo nal pá lyá já nak ed di gi tör té ne tét.

1. áb ra – A ma gyar or szá gi vas út há ló zat 1854-ben

2. ábra – Az 1836. országgyûlés által javasolt 13 kiépítendõ közlekedési vonal
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Az épít ke zés az egész vo nal tel jes hos  szá ban
egy idõben folyt. A ki vi te le zést két épí tés ve ze -
tõ ség irá nyí tot ta, a ceg lé dit Bayer fõmérnök,
a sze ge dit Pichl fõmérnök ve zet te.
Az épít ke zés azok nak a ter vek nek az alap -
ján folyt, ame lye ket ko ráb ban az MKV már
el ké szí tett. Eze ket ki egé szí tet ték a Nagy kõ -
rös és Kecs ke mét vá ro sok hoz csat la ko zó
pá lya sza ka szok ra vo nat ko zó an a he lyi vá ro -
si mér nö kök.
A pá lya az al föl di sík te re pen nagy ív su ga -
rak kal és kis emelkedõkkel épült, ke vés
föld mun kát (4. áb ra) és ke vés mû tár gyat
kel lett lé te sí te ni, ezek is kis nyí lá sú át ere -
szek és fa- és vas hi dak vol tak.
A ki vi te le zést na gyobb részt vál lal ko zók
végez ték, a mun kás lét szám egyes
idõszakokban el ér te a 2000 fõt is, ezen kí vül
500-600 ipa ros dol go zott az épü le tek, mû -
tár gyak, bur ko la tok el ké szí té sé nél. A szál lí -
tá sok ban 200-250 lo vas ko csi vett részt.
A Cegléd–Félegyházi-sza kasz üzem be he -
lye zés elõtti „köz bá tor ság te kin tet be li vizs -
gá latot” – így ne vez ték ak kor a (3. ol dal)
be já rást – a Hely tar tó ta nács, a Köz le ke dé si
Fõfelügyelõség és az Oszt rák Ál lam vas út il -
le té ke sei, 1853. au gusz tus 28-án tar tot ták
meg. Ki sebb ágya zat hi á nyon kí vül na gyobb
hi ányt nem ta lál tak. A be já rá son a pró ba -
me net a 60 km-es utat 78 perc alatt tet te
meg, így az át lag se bes ség 45 km/h, a leg na -
gyobb se bes ség 50 km/h volt. A vo nal sza -
kaszt nagy ün nep ség ke re té ben 1853. szep -
tem ber 3-án nyi tot ták meg Kecs ke mé ten.
A Félegyháza–Szegedi sza kasz épí té sé nél
nagy vi tát vál tott ki a vas út vo nal nak Sze ged
vá ro son va ló át ve ze té se és a Ti sza-híd el he -
lye zé se.
A vi ták mi att egyelõre a vas utat a mai Sze -
ged Rendezõig ve zet ték, itt je löl ték ki az ál -
lo más he lyét. A vég le ges sze mély pá lya ud -
vart a vá ros hoz kö ze lebb, az ideiglenestõl
mint egy 2 km tá vol ság ra, kö zel a Ti szá hoz,
a je len le gi he lyén he lyez ték el. Csak nem az
ál lo más vé gé hez csat la ko zó an je löl ték ki a
Ti sza-híd he lyét is. Emi att a híd hoz vezetõ
vá gányt csak kis su ga rú ív vel (R = 284 m)
és 4,7%o-s emelkedõvel le he tett meg épí te -
ni (5. áb ra). Ez lett az aka dá lya an nak,
hogy az 1944-ben fel rob ban tott hi dat nem
le he tett új já é pí te ni a ré gi he lyén. A sze -
mély pá lya ud var és a fo lyó kö zé te le pí tet ték
a Sze ged Ti sza-te her pá lya ud vart.
A sze ge di sza kaszt 1854. már ci us 4-én ad -
ták át az uta zókö zön ség nek. Az ün ne pi
meg nyi tón részt vett Alb recht fõherceg,
hely tar tó is.
A vas út to váb bi sza ka szát, a Sze ged–Te mes vár
kö zöt ti vo nal részt csak há rom év vel késõbb,
1857. no vem ber 15-én he lyez ték üzem be.
En nek oka jó részt a Ti sza-híd épí té sé nek el -
hú zó dá sa volt. A Ti szán Sze ged nél elõször
ide ig le nes fa híd épült az épí té si anyag nak a
fo lyón va ló át szál lí tá sa ér de ké ben. Ezt azon -

ban úgy mé re tez ték, hogy igény be le he tett
ven ni a te mes vá ri vo nal meg nyi tá sá hoz is. A
te mes vá ri vo nal üzembehelyezése után

több, mint 12 hó na pon ke resz tül ezen ment
a for ga lom. A vég le ges híd épí té sét 1858. de -
cem ber ele jén fe jez ték be (11. áb ra). Sze ged
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3. ábra – Széchenyi István gróf 1848. évben közreadott hazai vasúthálózat
építési javaslata

4. áb ra – 2,0 m nyí lá sú fe dett át eresz

5. áb ra – Sze ged Rendezõ-, Sze mély p.u. és a Ti sza-híd el he lyez ke dé se
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vas úti köz le ke dé sé nek tör té ne té hez tar to zik,
hogy 1876–1879 kö zött meg épült a Sze -
ged–Te mes vár vo nal hoz csat la ko zó má so -
dik, dél fe lé vezetõ, a Temesvár–Karán se -
bes– Orsova vas út vo nal is, amely foly ta tó dott
Ro má nia fe lé, és így a nem zet kö zi for ga lom
egyik legjelentõsebb vo na la lett.
Az 1920-ban a Bá nát ban meg ál la pí tott
szerb–ro mán or szág ha tár azon ban a Sze -
ged–Te mes vá ri-sza kaszt több ször át met -

szet te, ezáltal a Ro má nia fe lé vezetõ nem -
zet kö zi for ga lom meg szûnt.
A Ceg léd–Sze ge d vas út fel épít mény ét az
épí tés kor négy fé le tí pu sú sínbõl ala kí tot ták
ki. Be épí tet tek 5,69 és 6,00 m hos  szú, „A”
je lû (26,6 kg/m), „g” je lû (37,0 kg/m), „C”
je lû (36,1 kg/m) és „F” je lû (36,9 kg/m)
tö me gû vas sí ne ket, szi lárd il lesz tés sel,
vágánymezõnként 6, 7 és 8 db talp fá val alá -
tá maszt va, 95, 103, 75 és 86 cm-es leg na -

gyobb alj köz zel (8. áb ra). A te lí tet len talp -
fák 2,37 m hos  szú ak vol tak, a sí nek
leerõsítéséhez sín sze ge ket és vá gány me -
zõn ké nt két alá tét  le mezt hasz nál tak. A vá -
gá nyo kat tolósínes vál tók kal kö töt ték ösz  -
sze, a ke resz te zé sek sínekbõl ké szül tek.
A fel hasz nált vas sí nek gyor san kop tak, tör -
tek, egy ré szü ket már 2–3 év múl va cse rél -
ni kel lett. A te lí tet len talp fák is ha mar kor -
had tak, az éves talp fa cse ré lé si szá za lék ma -
gas volt.
A fel épít mény tel jes cse ré jét 1897-ben
kezd ték el 8,00, majd 9,00 m hos  szú, 33,0
kg-os, „r” je lû acél sí nek kel, vágány me zõn -
ként 10 és 11 db talp fa alá tá masz tás sal, 86
cm-es leg na gyobb alj tá vol ság gal, lengõ il -
lesz tés sel. A fel épít mény következõ fel újí tá -
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6. áb ra – Sze ged Sze mély
és Sze ged Ti sza p.u. he lye

7. áb ra – Sze ge di Ti sza-híd

8. áb ra – „F” je lû, 36,9 kg-os
vas sín ke reszt met sze te

9. áb ra – „J” je lû, 42,8 kg-os
acél sín ke reszt met sze te

10. áb ra – Kiskundorozsmai ka mi on pá lya ud var

11. áb ra – Kecs ke mét ál lo más ré gi fel vé te li épü le te (1902)
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sát 1905-tõl kezd ve 9,00 m hos  szú, 34,5
kg/m tö me gû, „c” je lû sí nek kel vé gez ték. 
A 40 kg fe let ti tö me gû, 12 m hos  szú, „J” je -
lû, 42,8 kg-os sí ne ket az 1913. és 1914.
évek ben fek tet ték be a pá lyá ba (9. áb ra). Ez
a sín rend szer hos  szú ide ig ma radt a vá gány -
ban. Na gyobb te her bí rá sú 48 kg-os sí nek kel
a fel épít mény cse rét 1964 és 1966 kö zött vé -
gez ték el. A következõ fel épít mény cse re 60
kg-os sí nek kel 2003-ban kezdõdött el.
Az ál lo má sok vá gány há ló za tát 30-40 éven -
ként át épí tet ték, bõvítették. A vo nal na -
gyobb ál lo má sai: Nyárs apát, Nagykõrös,
Kecs ke mét, Vá ros föld, Kis kun fél egy há za,
Kis te lek, Kiskundorozsma megfelelõ vá -
gány há ló zat tal ren del ke zik. Kis kun do rozs -
mán 1994-ben kor sze rû ka mi on-pá lya ud -
var lé te sült (10. áb ra).

A vas út vo nal épü le tei kö zül a na gyobb ál lo -
má sok (Nagykõrös, Kecs ke mét, Kis kun fél egy -
há za, Sze ged) fel vé te li épü le tei egye di ter vek
alap ján ké szül tek, a ki sebb, közbensõ ál lo má -
sok nál tí pus ter ve ket hasz nál tak. Kecs ke mét
ál lo más fel vé te li épü le tét át épí tet ték az 1902-
es, 1940-es, 1967-es évek ben (11–13. áb ra),
a sze ge di ál lo másépü le tet Pfaff Fe renc ter vei
alap ján 1902-ben épí tet ték át.
A Ceg léd–Sze ged vas út vo nal tör té ne té nek
még né hány jel leg ze te sebb ese mé nye: a vo -

nal meg épí té se után következõ év ti ze dek -
ben Kecs ke mét, Kis kun fél egy há za, Sze ged
vas úti cso mó pont tá vált, több csat la ko zó
vo nal épí té se foly tán. Az 1920-as és 1945-
ös or szág ha tár-meg vo ná sok el vág ták a Sze -
ged hez csat la ko zó vas út vo na lak egy ré szét,
1941-ben a Dél vi dék vis  sza fog la lá sa ugyan -
ak kor át me ne ti leg is mét meg nö vel te Sze -
ged vas úti cso mó pont jelentõségét. Az
1944. évi bom bá zá sok és szá raz föl di har -
cok sok kárt tet tek a nyílt vo na li és ál lo má si
vá gá nyok ban, épü le tek ben és mû tár gyak -
ban. A leg na gyobb vesz te ség a sze ge di Ti sza-
híd tönk re té te le volt. A le rom bolt híd he -
lyén 1944 de cem be ré ben ide ig le nes fa hídat
emeltek (14. áb ra), amely azon ban alig
több mint egy évig volt hasz ná lat ban. 1946-
ban a je ges ár víz mi att le kel lett bon ta ni, és
az óta sem épült he lyet te má sik, így nap ja -
ink ban sincs köz vet len vas úti ös  sze köt te tés
Sze ged és Új sze ged kö zött. A híd új hely re
va ló át he lye zé sét a MÁV már az 1930-as
évek ben elhatározta, eh hez több terv is ké -

szült (15. áb ra), de anya gi ak hi á nya mi att
ed dig nem va ló sult meg. A következõ évek
ré gi ós fej lesz té si ter vé ben, a Szeged–Te -
mes vár–Orsova-fõvonal új bóli üzem be he -
lye zé se kap csán is mét elõtérbe ke rült a híd.

12. ábra – Kecskemét állomás 1940-ben átépített felvételi épülete

13. áb ra – Sze ged fel vé te li épü le te

14. áb ra – 1944 de cem be ré ben
Sze ged nél a Ti szán lé te sí tett
ide ig le nes fa híd

Dr. Ferenc Horváth
History of the
Cegléd-Szeged
railway line

The Cegléd-Félegyháza-Szeged rail-
way line has been put into operation
more than 110 years ago, between
1853-1854. Nowadays the fifth
change of the superstructure of rail-
way line is in progress. The begin-
ning of this vast work gives rise to
sum up the history of the track of
this railway line.
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15. áb ra – 1934-ben ké szült Koren
Emil ter ve a híd át he lye zé sé re
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1. Ál ta lá nos kö ve tel mény rend szer
Zaj ter he lést és rez gést oko zó lé te sít mény
csak ak kor engedélyezhetõ, üzemeltethetõ,
il let ve bár mely te vé keny ség csak ab ban az
eset ben foly tat ha tó, ha az ál ta la oko zott kör -
nye ze ti zaj, il let ve rez gés a 8/2002. (III. 22.)
KöM–EüM-ren de let ben meg ha tá ro zott vé -
den  dõ lé te sít mé nyek kör nye ze té ben a ren -
de let ben és en nek mel lék le te i ben elõírt ha -
tár ér té ket nem ha lad ja meg. A MÁV Zrt. ál -
tal érin tett te le pü lé sek ren de zé si ter ve i nek
ké szí té se kor – a vas út ér de ke i nek szi go rú és
kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sé vel és a sa ját
tech no ló gi ák fej lesz té sé vel – a konf lik tus -
hely ze tek csök ken té sé re kell tö re ked ni. 
2. Vo nat ko zó elõírások
A zaj- és rez gés vé de lem re vo nat ko zó jog sza -
bá lyo k és szab vá nyok a következõk:
• 1995. évi LIII. tör vény a kör nye zet vé del -

mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
• 314/2005. (XII. 25.) kor mány ren de let a

kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já -
rás ról

• 253/1997. (XII. 20.) kor mány ren de let,
az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si
követelményekrõl (Ma gyar Köz löny
1997/116. szám, 8931–8996. ol dal) ren -
de let (OTÉK) 

• 12/1983. (V. 12.) MT. sz. ren de let a zaj-
és rezgésvédelemrõl 

• 8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együt tes
ren de let a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér -
té kek meg ál la pí tá sá ról

• 24/1992. (I. 28.) korm. ren de let az ön -
kor mány zat ok kör nye zet vé del mi fel ada -
ta i ról

• 7/1991. (IV. 26.) KTM.-ren de let az egyes
ipa ri ter mé kek zaj vé del mi minõség-
tanúsításáról 

• 28/1994. (X.28.) KHVM. ren de let tel jó vá -
ha gyott Or szá gos Vas úti Sza bály zat I. kö te te

• 103/2003. (XII. 27.) GKM.-ren de let a ha -
gyo má nyos vas úti rend sze rek köl csö nös
át jár ha tó sá gá ról 4. mel lék le te (új OVSZ), 

• 2003. évi XXVI. tör vény az Or szá gos Te rü -
let ren de zé si Tervrõl

• 280/2004. (X. 20.) korm.-ren de let a kör -
nye ze ti zaj értékelésérõl és kezelésérõl

• 25/2004. (XII. 20.) KvVM-ren de let a
stra té gi ai zaj tér ké pek, va la mint az in téz -
ke dé si ter vek ké szí té sé nek rész le tes sza -
bá lya i ról .

Ha tá lyos szab vá nyok:
• MSZ 184-7 Akusz ti kai fogalom-

meghatározások. Zaj
• MSZ 18150/1-98. A kör nye ze ti zaj vizs gá -

la ta és ér té ke lé se – Imissziós
zajjellemzõk vizs gá la ta – La kó-, üdülõ-
és köz épü le tek kör nye ze té ben és he lyi sé -
gei  ben fellépõ mér ték adó A-hang nyo -
más szin tek meg ha tá ro zá sa

• MSZ 13-183-2/1992. Köz le ke dé si za jok
vizs gá la ta 

• MSZ-13-183-2  A köz le ke dé si zaj mé ré se
– Vas úti zaj

• MSZ-07-2909-1990. A vas úti köz le ke dé si
zaj szá mí tá sa

3. Fel ada tok
Min den, a MÁV Zrt. te rü le tén fo lyó új te vé -
keny ség vagy új be ren de zés te le pí té se elõtt,
még a ter ve zés idõszakában a be ru há zó nak
meg kell vizs gál nia az épí tés és az üze mel -
te tés so rán fellépõ zaj- és rez gés ki bo csá tá -
sok kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát. A nem
ha tás vizs gá lat-kö te les be ru há zás ese té ben
a vizs gá lat so rán a szak mai fel adat el lá tá sát,
mû sze res vizs gá la tot és ki ér té ke lést az
Egész ség-, Biz ton ság- és Kör nye zet vé del mi
Szer ve zet biz to sít ja.
A vas út fej lesz tés sel érin tett te rü le te ken a
meg ala po zó vizs gá la tok hoz kör nye zet vé del -
mi ha tás vizs gá lat, akusz ti kai szem pont ból
zaj tér ké pek ké szí té se szük sé ges. A MÁV Zrt.
te rü le té re vo nat ko zó zaj ka tasz ter fel vé tel ét
az EBK MSZK ké szí ti el.
Bel te rü le te ken, amen  nyi ben a vár ha tó zaj -
ki bo csá tá si ér ték a védendõ te rü let re vo nat -
ko zó ha tár ér té ket meg ha lad ja, a vas úti zaj -
ka tasz ter ered mé nye it lehetõség sze rint

ortofoto fel hasz ná lá sá val kell ki egé szí te ni.
A zaj ter he lést oko zó vagy ká ros vib rá ci ós
ha tást ki vál tó be ren de zést üzemeltetõ vég -
re haj tó szol gá la ti he lyen a kör ze ti kör nye -
zet vé del mi ko or di ná tor ral kö zö sen fel kell
mér ni a te vé keny ség kör nye zet ter he lé sét. A
ha tár ér té ket meg ha la dó kör nye ze ti zajt
vagy rez gést oko zó ese tek ben in téz ke dé si
ter vet kell ké szí te ni a kör nye ze ti zaj ha tá sá -
nak mér sék lé sé re. Az in téz ke dé si ter vet a
kör ze ti kör nye zet vé del mi ko or di ná tor szak -
mai ja vas la ta alap ján az il le té kes üz let ág
ké szí ti/ké szít te ti el.
A zaj vé del mi in téz ke dé si terv ben meg  kell
ha tá roz ni azo kat a mû sza ki in téz ke dé se ket,
szer ve zé si fel ada to kat, ame lyek a ká ros ha tá -
sok mér sék lé sé re vagy meg szün te té sé re irá -
nyul nak. Így a pá lya re konst ruk ció so rán
olyan mû sza ki meg ol dá so kat (hé zag  nél kü li
fel épít mény, ru gal mas sín le kö tés, zajvédõ fal,
híd szer ke zet szi ge te lé se stb.) kell elõnyben
ré sze sí te ni, ame lyek a vo nat köz le ke dés so rán
a ko ráb bi nál kedvezõbb zaj ki bo csá tást ered -
mé nyez nek. A zaj vé del mi mû sza ki lé te sít mé -
nyek ál la gá ról, kar ban tar tá sá ról az ál lag ban
tar tó nak fo lya ma to san gon dos kod nia kell.
Az ál lo má so kon, meg ál ló he lye ken a hang -
szó rós utastá jé koz ta tást a leg szük sé ge sebb
te rek re és idõtartamra kell kor lá toz ni, és a
tá jé koz ta tás ban nem ér de kelt kör nye ze tet
kí mél ni kell. A be ren de zés az éj sza kai órák -
ban (22–06 órá ig) csak csök ken tett
hangerõvel üzemeltethetõ, a la kó öve ze tek
kö ze lé ben lévõ ál lo má so kon az uta sí tás adó
hang rend szer ki vál tá sa ér de ké ben tö re ked -
ni kell hor doz ha tó rá dió vagy mo bil te le fon
al kal ma zá sá ra.
A ra ko dá si za jok mér sék lé se ér de ké ben tö -
re ked ni kell a nap pa li ra ko dás ra és ala -
csony zaj szin tû gé pek al kal ma zá sá ra. Az üt -
kö zé si zaj csök ken té se ér de ké ben a to la -
tást, ko csi ren de zést kellõ óva tos ság gal kell
vé gez ni, meg kö ve tel ve a mun ka vál la lók tól a
pon tos jel zés adást.
Min den MÁV Zrt. szer ve zet, ame lyet az il le -
té kes ön kor mány zat épí té si, vá ros ren de zé si
ter ve i nek vé le mé nye zé sé re fel kér, kö te les a
vas úti közlekedésbõl eredõ zaj- és vib rá ci ós
ha tás ra fel hív ni a fi gyel met. A konf lik tus -
hely ze tek csök ken té se, megelõzése ér de ké -
ben be kell tar ta ni a 253/1997. kor mány -
ren de let tel ki hir de tett, az Or szá gos Te le pü -

SÍNEK VILÁGA • 2006/2

Zaj- és rez gés vé del mi
kö ve tel mé nyek
és fel ada tok

Buskó András
mérnök-tanácsos, pályavasúti partner
MÁV Zrt. EBK Fôosztály

� buskoa@mav.hu
� (06-1) 511-3830 • 01/38-30

2006-ban je lent meg a MÁV Zrt. új kör nye zet vé del mi
uta sí tá sa, mely ben az egyik leg na gyobb fel ada tot
a zaj- és rez gés vé de lem je len tette a Pá lya vas úti Üz let ág
szá má ra. A kör nye zet vé del mi vég re haj tá si uta sí tás
rész le tes fel ada to kat tar tal maz a meg va ló sí tá sa ér de ké ben.
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lés ren de zé si és Épí té si Kö ve tel mé nyek mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott védõsávra vo nat -
ko zó elõírásokat. E sze rint a védõsávon be -
lül la kó- és in téz mé nyi épü le tek nem
építhetõk, il let ve meglévõ épü le tek la kó-
vagy ki emelt üdülõöve zet nek nem
jelölhetõk ki. Amen  nyi ben a vas úti vé dõ te -
rü leten be lül to váb bi be épí tés tör té nik, úgy
a vo nat ko zó jog sza bály ok alap ján az
építtetõnek kell gon dos kod nia a meg felelõ
védelemrõl.
4. A vas út üzem so rán ke let ke zett za jok
Köz le ke dé si zaj (a jár mû vek gör dü lé si za ja,
a gé pé sze ti be ren de zé sek mo tor za ja, a köz -
le ke dés hez kötõdõ in for má ci ós hang rend -
sze rek za ja, a to la tá sok za ja, a so rom pó
elõjelzõ stb.). Üze mi zaj (idetar toz nak a
hely hez kö tött, te le pí tett gyár tó, kar ban tar tó
mû he lyek ál tal ki bo csá tott za jok stb.). Épí té -
si zaj (hely hez ide ig le ne sen kötõdõ épí té si,
sze re lé si te vé keny ség zaj ki bo csá tá sa stb.).
A vas úti köz le ke dés ese tén zaj for rás nak a
közlekedõ vas úti sze rel vé nyek minõsülnek.
Az egy sze rel vény el ha la dá sa alatt ki bo csá -
tott zaj szint el ha la dá si idõre vo nat koz ta tott
egyen ér té kû „A” hang nyo más  szint tel ad ha -
tó meg. Nagy sá gát a sze rel vény tí pu sa, el ha -
la dá si se bes sé ge és hos  sza ha tá roz za meg.
A mé ré sek azt mu tat ják, hogy egy el ha la dó
vo nat za ja 25 m tá vol ság ban és 3,5 m ma -
gas ság ban a sín fe lett mér ve ál ta lá ban
75…90 dB (A) szin tet éri el az el ha la dá si
se bes ség függ vé nyé ben.
A vas úti köz le ke dés ál tal oko zott zaj szint ér -
té két elsõdleges (a jár mû moz gá sa so rán a
ke rék-sín kap cso lat ál tal ger jesz tett gör dü -
lé si zaj) és má sod la gos (különbözõ tí pu sú
jár mû sze rel vé nyek) zaj for rá sok ha tá roz zák
meg. A ke rék és a sín érint ke zé si fe lü le tén
a ke rék át gör dü lé se kö vet kez té ben ke let ke -
zõ zaj okai:
• a sín fu tó fe lü le té nek egye net len sé gei

(hul lá mos sín ko pás, fu tó fe lü le ti hi bák)
• a ke rék fu tó kö ré nek a körtõl eltérõ sza -

bály ta lan alak ja
• íves pá lyán a súr ló dá si je len ség kö vet kez -

té ben keletkezõ rez gé sek
• a vá gány me rev sé gé nek he lyi csök ke né -

se, a sín rez gé se.
Egyéb zaj for rá sok kö zött sze re pel a moz -
dony kürt, amely nek az UIC 664V elõírásait
kell tel je sí te nie (5 m tá vol ság ból 120-125
dB (A), amely kö ze lít a fáj da lom kü szöb -
höz); a rendezõ pályaudvarok za ja: ko csi üt -
kö zé sek, vá gány fé kek súr ló dó hang ja, egyéb
zaj ha tá sok; az  utastájékoztató és uta sí tás -
adó távközlõ berendezések, ami nek a pá lya -
ud va ri alap zaj vagy az ép pen ott közlekedõ
vo nat za ja mel lett is hall ha tó nak kell len nie.
5. Köz le ke dé si za jok hang nyo másszintje
A köz le ke dé si za jok hang nyo másszint je a
jár mû faj tá já tól, a köz le ke dés sebességétõl,
nagy sá gá tól, a pá lya elhelyezésétõl, ki kép -
zé sé tõl, ál la po tá tól, tá vol sá gá tól, va la mint a

zajcsökkentõ aka dá lyok meglététõl függ. A
vas úti köz le ke dés zaj szint je függ a von ta tás
mód já tól, a jár mû ál la po tá tól, a köz le ke dés
sebességétõl,  a pá lya elhelyezkedésétõl, a
pá lya kiképzésétõl  (pl. hé zag  nél kü li fel -
épít mény), a vas úti pá lya és az ész le lés he -
lye köz ti tá vol ság tól.
A vas úti zaj ha tá so kat be fo lyá so ló tényezõk:
a jár mû se bes sé ge, a ten gely ter he lés, a ten -
gely el ren de zés, a sze rel vény gyor su lá sai, a
jár mû vek rez gé sei, az alj tá vol ság, a vo nal ve -
ze tés (ív su ga rak, emelkedõk, esé sek), a
zaj for ráshe lyek (kitérõk, szi ge telt il lesz té -
sek, rá csos hi dak).
6. A vas úti zaj- és rez gés ár tal mak csök -
ken té si lehetõségei
A zaj ha tás csökkenthetõ a vas úti nyom vo nal
he lyes vo nal ve ze té sé vel, az épü le tek
megfelelõ el he lye zé sé vel és vé del mé vel, a
jár mû vek ki ala kí tá sá val és jó ál la pot ban tar -
tá sá val, a vas úti pá lyák megfelelõ ki kép zé sé -
vel és kar ban tar tá sá val, fás kör nye zet lé te sí -
té sé vel, zajgátló lé te sít mé nyek épí té sé vel. 
A zaj el le ni vé de ke zés mód ja le het: erdõsáv
te le pí té se, védtöltés épí té se, il let ve védõfal
(be ton, elõre gyártott be ton ele mes, tég la, fa -
la zóele mes, fa, mû anyag, üveg, fém, egyéb
anya gú) épí té se vagy ezek kom bi ná ci ó ja.
A rezgéscsökkentõ in téz ke dé sek a kö vet -
ke zõ te rü le te ken le het sé ge sek:
• a jár mû ve ken, a ke rék/sín érint ke zé si fe -

lü le ten
• a rez gés át vi tel út já ban (a fel épít mény ak -

tív el szi ge te lé se)
• a rez gés ter he lé si he lyen (a védendõ épü -

let nél = pas  szív el szi ge te lés).
A zaj vé de lem fel ada tai:
• a zaj for rás fel de rí té se, ana lí zi se: zaj mé -

rés (hang szintmé rés [dB (A)]);
• ki su gár zott zaj tel je sít mény csök ken té se

be ren de zé sek konst ruk ci ó já nak át ala kí tá -
sá val, a tech no ló gi ák he lyes meg vá lasz tá -
sá val, a gé pek megfelelõ kar ban tar tá sá val

• a zaj ter je dé sé nek kor lá to zá sa: a zaj for -
rás tól va ló tá vol ság nö ve lé sé vel, a zaj for -
rás bur ko lá sá val (to ko zás), hangelnyelõ
anya gok al kal ma zá sa (zárt tér ben),
zajvédõ falak al kal ma zá sa, zajvédõ fül ke
al kal ma zá sa hanggátló szer ke ze tek (fa -
lak, aj tók, ab la kok) al kal ma zá sá val

• hang gát lás: zajcsökkentõ fa lak kal, esz kö -
zök kel.

7. Zaj- és rez gés vé de le mi fel ada tok
Min den, a MÁV Zrt. te rü le tén fo lyó új te vé -
keny ség vagy új be ren de zés, il let ve tech no -
ló gia te le pí té se, ka pa ci tásbõvítése elõtt,
még a ter ve zés idõszakában meg kell vizs -
gál ni az épí tés és az üze mel te tés so rán
fellépõ zaj- és rez gés ki bo csá tá so kat. Ha
szük sé ges, jog sza bá lyi elõírásoknak meg fe -
le lõ en kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la tot
vagy fe lül vizs gá la tot kell ké szít tet ni, me lyet
a zaj- és vib rá ci ós ha tá sok ra is ki kell ter -
jesz te ni.

Azo kon a szol gá la ti he lye ken, ahol a MÁV
Zrt. te vé keny sé gi kö re vagy gyár tá si, ja ví tá si
tech no ló gi á ja, il let ve be ren de zé sei a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket meg -
ha lad ja, ellenõrzõ mé rést kell vé gez tet ni.
A MÁV Zrt. ál tal érin tett te le pü lé sek ren de -
zé si ter ve i nek ké szí té se kor – a vas út ér de -
ke i nek szi go rú és kö vet ke ze tes ér vé nye sí té -
sé vel és a sa ját tech no ló gi ák fej lesz té sé vel –
a konf lik tus hely ze tek csök ken té sé re kell tö -
re ked ni. 
Azo kon a szol gá la ti he lye ken, ahol ha tár ér -
té ket meg ha la dó zajimissziós ér té kek
jellemzõek, il let ve la kos sá gi zaj pa nasz for -
dult elõ, a pa na szos le ve let a szük sé ges in -
téz ke dé sek meg té te le vé gett az irá nyí tó üz -
let ág ré szé re ki vizs gá lás, il let ve to váb bi in -
téz ke dés cél já ból fel kell ter jesz te ni. 
Zaj pa nasz ese tén az EBK Kör nye zet vé del mi
Mû sza ki Szol gál ta tó Köz pont tal zaj mé rést
kell vé gez tet ni. 
A vas úti fõvonalakra (törzs há ló za ti fõvo -
nalak, fõvonalak) stra té gi ai zaj tér ké pe ket
és ak ció ter ve ket kell ki dol goz ni. A stra té gi ai
zaj tér ké pe ket az évi 60 000 sze rel vény nél
na gyobb for gal mú fõvonalakra 2007. jú ni -
us 30-ig el kell ké szí te ni. Ezen túlmenõen
gon dos kod ni kell ar ról, hogy 2008. jú li us
18-ig az or szá gos ak ció ter vek el ké szül je -
nek, ame lyek a zaj ter he lést és zaj ha tá so kat
a szük sé ges mély sé gig, az az a zaj csök ken -
tést is be le ért ve sza bá lyoz zák eze ken a sza -
ka szo kon. 2012. jú ni us 30-ig és azu tán öt -
éven ként el kell ké szí te ni a stra té gi ai zaj tér -
ké pe ket az évi 30 000 sze rel vény nél na -
gyobb for gal mú fõvonalakra. Az eh hez tar -
to zó ak cióter vek nek 2013. jú li us 18-ig kell
el ké szül ni ük.
A vizs gá la tok ered mé nye alap ján meg kell
ha tá roz ni a MÁV Zrt-n be lül a zaj- és rez -
gés vé del mi stra té gia alap ján a le het sé ges
vé de ke zé si el já rá so kat (zajvédõ fa lak lé te sí -
té se, zaj- és rezgéscsökkentõ ele mek be épí -
té se, zajvédõ erdõsávok te le pí té se stb.).
A kör ze ti kör nye zet vé del mi vezetõvel kö zö -
sen fel kell mér ni a vas úti te vé keny sé gek so -
rán keletkezõ zaj- és rez gés ter he lés-ha tá so -
kat te lep he lyen ként és vas úti vo na lan ként. 
A ki sebb köz le ke dé si zajt oko zó vo nat köz -
le ke dés a jó minõségû pá lya ál la pot ered -
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Buskó And rás
A MÁV ZRt. EBK. Fõosztály pá lya vas úti
kör nye zet vé del mi part ne re. Vasútépítõ
mér nök, kör nye zet vé del mi szak mér -
nök. Kör nye zet vé del mi-, il let ve vas úti
pá lya épí té si és fenn tar tá si szakértõ. A
vas úti zaj- és rez gés vé de lem mel, il let -
ve pá lya gaz dál ko dás sal kap cso la tos
kör nye zet vé del mi fel ada tok tar toz nak
te vé keny sé gi kö ré be. A Vas úti Le xi kon,
és a Vas úti Kör nye zet vé del mi Le xi kon
egyik szerzõje.
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mé nye, ezért az épí té si, sze re lé si, fel újí tá -
si, kar ban tar tá si te vé keny sé gek minõségét
to vább kell nö vel ni. Pá lya re konst ruk ci ók
so rán lehetõség sze rint olyan mû sza ki
meg ol dá so kat kell al kal maz ni, ame lyek a
vo nat köz le ke dés nél a ko ráb bi nál ala cso -
nyabb zaj- és rez gés szin tet ered mé nyez -
nek. Zaj vé del mi fel adat a vas úti pá lyá kon
és a hi da kon a zaj- és a rezgéscsökkentõ
meg ol dá sok al kal ma zá sa. A zaj el le ni vé de -
ke zé sül in do kolt eset ben zajvédõ falakat
kell lé te sí te ni.
A Pá lya- és Mér nö ki Lé te sít mé nyek
Igaz ga tó sá gá nak fel ada tai
1. A ki sebb köz le ke dé si zajt oko zó vo nat -
köz le ke dés a jó minõségû vas úti pá lya ál la -
pot ered mé nye, ezért az épí té si, sze re lé si,
fel újí tá si, kar ban tar tá si te vé keny sé ge ket
min den kor ma gas szín vo na lon kell vé gez -
ni, il let ve vé gez tet ni. 
2. Pá lya re konst ruk ci ók so rán lehetõség sze -
rint olyan mû sza ki meg ol dá so kat kell al kal -
maz ni, ame lyek a vo nat köz le ke dés nél a ko -
ráb bi nál ala cso nyabb zaj- és rez gés szin tet
ered mé nyez nek (hé zag  nél kü li vas úti fel épít -
mény, védõtöltések, nö vény zet te le pí té se, stb.).
3. Az ös  sze he gesz tett, hé zag  nél kü li fel épít -
mény lé te sí té se, amely a zaj- és rez gés ha tás
csök ken té se te rén ki küsz öbö li a ha gyo má -
nyos, il lesz té ses vá gá nyok ál tal okoz ta sín -
végüt kö zé sek za ja it.

4. A kis su ga rú ívek nél al kal ma zott jobb ke -
nést biz to sí tó sínkenõ be ren de zé sek csök -
ken tik az ív ben ha la dó jár mû vek nyom ka -
ri maza ját.
5. A vas úti al- és fel épít mény fo lya ma tos kar -
ban tar tá sa, a zúzottkõ ágya zat és a ru gal mas
sínleerõsítésû szer ke ze tek al kal ma zá sa és a
sí nek ru gal mas ágya zá sa csök ken ti a
kedvezõtlen di na mi kus ha tá so kat, rez -
géseket.
6. Te le pü lé sek zaj vé del mé nek biz to sí tá sa,
zajvédõ fa lak lé te sí té se a jog sza bá lyi elõírás
sze rin ti megfelelõ hossz ban. A zajvédõ fa lak
lé te sí té se csök ken ti a vas úti közlekedésbõl
szár ma zó lég han got. A zajvédõ fa lak és
védõtöltések ál la gá ról, jókarban tartásáról
fo lya ma to san gon dos kod ni kell. 
7. A vas út vo na lak mel let ti te rü let hasz ná la ti
ka te gó ri ák fe lül vizs gá la ta, a zaj ka tasz ter ak -
tu a li zá lá sa, a védõterületek le ha tá ro lá sa.
8. Vas úti rá csos híd szer ke ze tek zaj vé del mi
szem pon tú akusz ti kai vizs gá la ta és szi ge te lé se.
9. Nagyvo lu me nû, zaj jal já ró épí té si mun ka
meg kez dé se elõtt – kü lö nös te kin tet tel a la -
kó- és üdülõövezetek kö ze lé ben végzendõ
éj sza kai mun kák ese té ben – a ki vi te le zõ -
nek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben, írás ban zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg -
ál la pí tá sát kell kér nie a te rü le ti leg il le té kes
kör nye zet vé del mi ha tó ság tól, mely ké re -
lem ben is mer tet ni kell a mun ka ter ve zett
pon tos he lyét, ide jét, a zaj for rá so kat, a zaj
csök ken té sé re ter ve zett meg ol dá so kat,
azok vár ha tó ered mé nyét. Az épí té si mun -
ká kat az érin tett la kos ság lehetõ leg ki sebb
za va rá sá val, a ka pott zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér té kek fi gye lem be vé te lé vel sza bad vé gez ni.
A fen ti fel ada tok ma ra dék ta lan vég re haj tá sa
a MÁV Zrt., ezen be lül a Pá lya vas úti Üz let ág
felelõssége és kö te le zett sé ge. Mind eh hez
azon ban megfelelõ pénz ügyi for rá sok ra is
szük ség van, me lyeket rész ben ál la mi for -
rás ból, más részt pá lyá za tok út ján le het
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Még min dig nö vek szik
a kes keny nyom kö zû
vo nal há ló zat
Né met or szág ban

Né met or szág egye sí té se után so kan
úgy gon dol ták, hogy a kes keny nyom -
kö zû vo na lak nak már nincs jövõjük.
Ez az elõrejelzés azon ban hely te len -
nek bi zo nyult. Né met or szág ke le ti tar -
to má nya i ban hat vas úti vál lal ko zás
sze ret né az elkövetkezõ évek ben 40
ki lo mé ter rel meg nö vel ni kes keny
nyom kö zû vo nal há ló za tát.
má sod la gos iro da lom:
Vas úti Köz le ke dé si Szak iro dal mi
Tá jé koz ta tó, 1817VT05-10

Az új szín te ret adó svéd
vas út. Inf rast ruk tú ra és
nagy pro jek tek

Svéd or szág spe ci á lis föld raj zi adott sá -
gok kal ren del ke zik (a te rü le te
450 000 km2, 2,9 mil lió la kos sal), és a
la kos ság el osz lá sa egyenlõtlen. A svéd
vas út fejlõdése so rán több fé le nyom -
tá vú vas út vo nal épült, már a 20. szá -
zad de re kán ma gas volt a vil la mo sí tott
vo na lak ará nya. A te rep vi szo nyok is
okoz nak ne héz sé ge ket. Je len leg több
vo na lon 200 km/h se bes ség gel köz le -
ked nek a vas utak, de az eu ró pai fo lyo -
sók ki ala kí tá sa so rán egyes sza ka szon
a 300 km/h se bes sé gû köz le ke dést
ter ve zik.
má sod la gos iro da lom: Vas úti
Köz le ke dé si Szak iro dal mi
Tá jé koz ta tó, 1821VT05-10

LGV Nord: kí sér le ti
ál lo más a pá lya alat ti
üre gek de tek tá lá sá nak
geo fi zi kai mód sze re i hez

Az SNCF kí sér le ti ál lo mást ho zott lét re
az üre gek fel de rí té sé re al kal mas
különbözõ geo fi zi kai mód sze rek tesz -
te lé sé re. Ezek az üre gek fõként az I.
vi lág há bo rú so rán vég zett alá ak ná sí tá -
sok foly tán be omol hat nak az Észa ki
fõvonal alatt. A kí sér le tek ré szét ké -
pez te ma ga a „fel is me rés”, mely so -
rán min den teszt mód szert ér té kel tek.
Ar ra tö re ked tek, hogy meg ha tá roz zák
a mód sze rek hasz ná la tá nak korlátait,
és ta nul má nyoz zák a mód sze rek kö -
zöt ti komp le men ta ri tást. 
má sod la gos iro da lom: Vas úti
Köz le ke dé si Szak iro dal mi
Tá jé koz ta tó, 1843VT05-10

Buskó András
Requirements and
tasks of noise and
vibration protection 

The new environmental protection
statement of MÁV ZRt. was pub-
lished at 2006. The noise and vibra-
tion protection is the main task for
the Infrastructure Business Unit. The
article presents the related work.

Budapest, XI. kerület zajtérképe
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Könyvajánló

A ma gyar vas út kró ni ká ja a XX. szá zad ban

2006. év ele jén a MÁV Ve zér igaz ga tó ság ki ad má nya ként Me zei Ist ván
szer kesz té sé ben meg je lent A ma gyar vas út kró ni ká ja a XX. szá zad ban
c. könyv, 420 ol da lon, al bum alak ban. A könyv a ma gyar vas út ne ve -
ze te sebb ese mé nye it tár gyal ja az 1901. és 2000. évek kö zött a na pi
dá tu mok meg je lö lé sé vel vagy éven kén ti ös  sze fog la lás ban. A szö veg -
ben le írt ese mé nye ket ké pek, tér ké pek és la pok ból, új sá gok ból kö -
zölt má so la tok il luszt rál ják. Az egyes fe je ze tek szerzõi: Barkóczi Jo -
lán, Frisnyák Zsu zsa, dr. Hor váth Fe renc, Malatinszky Sán dor,
Martinovich Ist ván, Me zei Ist ván, Pap Já nos, Stréda And rás, Szécsey
Ist ván, Var ga Kár oly és Vil lá nyi György. 
Ugyan ez a szerkesztõi és szerzõi cso port dol go zik a ma gyar vas út 19.
szá za di tör té ne té nek ös  sze ál lí tá sán. A könyv elõreláthatóan 2007
má so dik fél év ében je le nik meg.
A 20. szá za di könyv a Nosz tal gia Kft. Nyu ga ti pá lya ud va ri üz le té ben
meg vá sá rol ha tó.

Hi dak Ma gyar or szá gon
Gyukics Pé ter, Tóth Ernõ

A hi dak az adott kor tech ni kai tu dá sá ról, anyagismeretérõl, az al ko -
tó em ber fan tá zi á já ról, szép ség irán ti igényérõl me sél nek, akár fá ból,
vas ból, acél ból, tég lá ból vagy kõbõl ké szül tek.
A hi dak hét köz na pi éle tünk ré szei, ész re sem ves  szük, csak hasz nál -
juk õket. A híd be le si mul a táj ba, vagy ha ki is emel ke dik belõle, ak -
kor is a tá jat hang sú lyoz za.
A híd nem csak hasz nos, ha nem szép is, kü lö nö sen, ami kor a funk -
ci o na li tás és a kor csúcs tech no ló gi ai is me re te, tu dá sa ötvözõdik ben -
ne.
Ezt mu tat ja be a „Hi dak Ma gyar or szá gon” c. könyv gyö nyö rû fény ké -
pek kel, és rö vid há rom nyel vû is mer te tés sel.

Társ fo lyó ira ta ink

For ga lom, a MÁV Zrt.
For gal mi Igaz ga tó ság lap ja
Megrendelhetõ: MÁV Zrt.
PVÜ For gal mi Igaz ga tó ság
1062 Bu da pest, Andrássy út 73–75.

Mélyépítõ Tü kör kép
Ma ga zin
Megrendelhetõ: Mélyépítõ Tü kör kép

Ma ga zin Szerkesztõsége
1036 Bu da pest, Pa csir ta mezõ út. 41.

Vas be ton épí tés,
mûszaki fo lyó irat 
a fib Ma gyar Ta go zat
lap ja
Megrendelhetõ: BME Építõanyagok
és Mér nök geo ló gi ai Tan szék
1111 Bu da pest,
Mûegyetem rkp. 3.

Vas út gé pé szet,
szak mai ki ad vány
Megrendelhetõ: MÁV Zrt. Fej lesz té si és
Kisérleti In té zet 1088 Bu da pest
Mú ze um u. 11. 

Ve ze té kek Vi lá ga, Ma gyar
Vas út tech ni kai Szem le
Megrendelhetõ:
Ma gyar Köz le ke dé si Ki adó Kft. Bu da pest,
H–1134 Bu da pest, Klap ka u. 6.
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1. Be ve ze tés

Ez elsõsorban a pá lya se bes ség és a ten gely -
ter he lés eme lé sét s ez ál tal az emi att fellépõ
szi go rúbb kö ve tel mé nyek ki elé gí té sét je len -
ti. A re ha bi li tá ci ós prog ram sok te kin tet ben
szû kös pénz ügyi lehetõségei, va la mint az a
tény, hogy a most átépítendõ vo na la kon va -
ló szí nû leg év ti ze de kig nem fog tör tén ni
újabb ilyen jelentõs be avat ko zás, na gyon
felelõs mun kát vár el a be ru há zó tól, a ter-
vezõtõl és a kivitelezõtõl. Az al épít mé nyi be -
avat ko zá sok meg ter ve zé se és vég re haj tá sa
te rén kü lö nö sen szi go rú an kell el jár ni. Hi -
szen az al épít mény nem megfelelõ ál la po ta,
te her bí rá sa, vi sel ke dé se a vá gány geo met ri -
ai és szer ke ze ti ál la po tá nak rom lá sá ban ha -
mar je lent ke zik. Az ilyen ok ból fellépõ pá -
lya hi bák az tán ki kö ve te lik is mét a las sú je -
lek meg je le né sét, mu tat va ez zel a re ha bi li -
tá ci ós mun ka si ker te len sé gét. Ugyan ak kor
a ja ví tó be avat ko zá sok na gyon ne he zen,
csak a fo lya ma tos for ga lom ér de ke i vel
szem ben s igen drá gán hajt ha tók vég re.  
A Ceg léd–Sze ged vas út vo nal Ceg léd–Kis -
kun fél egy há za sza ka szá nak re ha bi li tá ci ó ja
a ter ve zé si mun kák kal (tervezõ: RING Mér -
nö ki Iro da – UVATERV Rt. Kon zor ci um)
2002. ta va szán kezdõdött meg. A kor sze rû -
sí tés két rész re, a Ceg léd Nyársapát-
elágazás–Kecskemét (kiz.), il let ve a
Kecskemé–Városföld elágazás(kiz.)–Kis -
kun  fé legyháza (kiz.) sza ka szok ra bont va
tör tént. Mind két vo nal ré szen a ko ráb bi ter -
ve zé si se bes ség 100 km/h volt. A ten der ki -
írás a ter ve zé si se bes sé get 120 km/h-ban
ha tá roz ta meg, de meg kö ve tel te, hogy a
nyílt vo na li pá lya és az ál lo má sok átmenõ
fõvágányainak ív vi szo nyai, mû tár gyai és al -
épít mé nye le gyen al kal mas a késõbbi eme -
lés ese tén meg va ló sí tan dó 160 km/h se bes -
ség re. A sta ti kus ten gely ter he lés ér té ke 225
kN. A Cegléd-Nyársapát el ága zás–Kecs ke -

mét (kiz.) sza ka szon a pá lya ter vek ké szí té -
se kor fi gye lem be kel lett ven ni a késõbb
megépítendõ nyílt vo na li má so dik vá gány
hely igé nyét, míg Kecskemét-Városföld el -
ága zás és Vá ros föld ál lo más kö zött egy vá gá -
nyú, Vá ros föld–Kis kun fél egy há za ál lo má -
sok kö zött két vá gá nyú pá lyát kel lett ter vez -
ni.  

2. A vo nal sza kasz ok
al építmény ének
geotechnikai jellemzõi

A Ceg léd–Kis kun fél egy há za vo nal sza kasz
ér de kes sé ge, hogy 1853-ban két vá gá nyú al -
épít mén  nyel, de egy vá gá nyú vas út vo nal ként
meg épít ve ad ták át a for ga lom nak, s az óta
is egy vá gá nyú pá lya ként üze melt. A vo nal
1963-64. évi át épí té se so rán, ki hasz nál va a
két vá gá nyú al épít mény ad ta lehetõségeket,
az üzemelõ mel lett új vá gányt épí tet tek,

majd a ré git el bon tot ták. Ez a ki vi te le zé si
szem pont ból na gyon elõnyös lehetõség a
mos ta ni mun kák so rán (a ki írás ban fog lal -
tak mi att) nem jö he tett szó ba. 

2.1. Cegléd-Nyársapátû
el ága zás–Kecs ke mét (kiz.) sza kasz

A vo nal sza ka szon a vas úti pá lya alapvetõen
sík vi dé ki jel le gû. Kis ma gas sá gú töl té sek és
kis mély sé gû be vá gá sok vált ják egy mást. A
te rü let élõvízfolyásokban sze gény. A vas úti
pá lya föld mû vét töl té sek ese té ben több nyi -
re a pá lya mel let ti anyag ár kok ból, az az a te -
rü let fedõrétegének ta la já ból épí tet ték meg.
A fel tá rá sok sze rint a föld mû vet elsõsorban
fi nom szem csés ta la jok: fi nom ho mok (fu -
tó ho mok) és ho mok lisz tes vagy isza pos fi -
nom ho mok al kot ják. A fel tá rá sok alap ján a
védõréteg, il let ve en nek hi á nyá ban az al -
épít mény-ko ro na esés vi szo nyai több nyi re
nem megfelelõnek bi zo nyul tak, a ta laj fel -
szí ne hul lá mos, teknõs vagy kö zel víz szin -
tes volt. A ta laj víz szint je a fú rá sok ban a
pad ka szint alatt 2,0–4,0 m mély ség ben,
több eset ben 5,0 m alatt je lent ke zett, így a
vas úti pá lyá ra nincs ha tás sal. 
A fel tá rá sok so rán az al épít mé nyi ko ro nán
mért te her bí rá so kat a 27+00–60+00
szel vény köz re az 1. áb ra fog lal ja ös  sze, iga -

Ceg léd–Sze ged vas út vo nal
Pá lya se bes ség és
ten gely ter he lés eme lé sé nek
al épít mé nyi kér dé sei
Geotechnikai fel tá rás, teherviselõ
ré teg szer ke zet ki ala kí tá sa, ki vi te le zé si
tech no ló gi ák

Dr. Horvát Ferenc
Foiskolai Tanár

� horvat@sze.hu
� (06-96) 503-451,

06/30 351-1633

Törzs há ló za ti vas út vo na la ink re ha bi li tá ci ós mun ká i nál
nem egy sze rû en a for ga lom és egyéb okok (pl. csa pa dék,
fagy, rossz víz te le ní tés) ha tá sá ra be kö vet ke zett rom lá sok,
el hasz ná ló dá sok ki ja ví tá sa a cél, ha nem a pá lyát
a ko ráb bi nál ma ga sabb szín vo na lú fel ada tok el lá tá sá ra
kell ké pes sé ten ni.

1. áb ra Az át épí tés elõtt mért te her bí rá si ér té kek az al épít mény-ko ro nán
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zol va a ta laj anyag tól és víz tar ta lom tól (fi -
nom ho mok ban 5–10%, isza pos fi nom ho -
mok ban 11–16%) függõen meglehetõsen
vál to za tos ál la po tok ról elõzõekben el mon -
dot ta kat (1. áb ra).

2.2. Kecskemét-Városföld el ága zás
(kiz.)–Kiskunfélegyháza (kiz.) sza kasz

Ezen a hos  szon a Kecskemét-Városföld
elágazás–Városföld (kiz.) vo nal sza kaszt
(355+00–437+30) ér de mes meg em lí te -
ni, mert geotechnikai szem pont ból ez volt a
leg kel le met le nebb rész. Az ágya zat alatt vál -
to zó vas tag sá gú (5…20 cm, rit kán 20…35
cm) sa lak védõréteg fe küdt, rossz esé sû al -
épít mé nyi ko ro nán. A be vá gá sok ban az ár -
kok nem sza bá lyos szel vé nyû ek, el ha nya -
gol tak vol tak, szennyezõdésekkel és nö vé -
nyi ma rad vá nyok kal tel tek fel. Sok eset ben
a ma gas pad ka és az el nem tá vo lí tott ros -
ta alj is aka dá lyoz ta a víz le fo lyá sát. Az al -
épít mény-ko ro nán túl nyo mó rész ben fagy -
ve szé lyes és víz re ér zé keny át me ne ti ta la -
jok, leg in kább isza pos ho mok liszt for dult
elõ, mely sok he lyen fi nom ho mo kos, il let ve
erõsen isza pos, eset leg agya gos volt. A te -
her bí ró ké pes sé get az iszap-agyag tar ta lom
és a víz tar ta lom ha tá roz ta meg, ami
jellemzõen 15–20% kö zött ala kult. Az al -
épít mény-ko ro nán rö vid sza ka szo kon kö -
tött ta la jok is elõfordultak: iszap és so vány
agyag, 25–35% víz tar ta lom mal. Az al épít -
mény te her bí rá sa át me ne ti és kö tött ta la jok
ese té ben ál ta lá ban nem ér te el az al épít -
mény-ko ro na fel szí né re elõírt 40 MPa-t, il -
let ve az ágya zat alatt a 70 MPa ér té ket. Rö -
vid sza ka szo kon 20 MPa alat ti ér té ke ket is
mér tek. Azo kon az ugyan csak rö vid sza ka -
szo kon, ahol iszap men tes ho mok vagy ho -
mok liszt ta laj ta lál ha tó, ott a te her bí rás ki -
ug ró an ma gas, E2 = 65–80 MPa volt. 

3. A teherviselõ ré teg szer ke zet
ki ala kí tá sa

3.1. Cegléd-Nyársapát
el ága zás–Kecs ke mét (kiz.) sza kasz

A ta laj me cha ni kai fel tá rá si ered mé nyek és
a tár csás te her bí rá si ér té kek alap ján az
aláb bi teherviselõ ré teg szer ke ze tek ki ala kí -
tá sá ra szü le tett ja vas lat:
• a ke reszt alj alatt 35 cm ha té kony vas tag -

sá gú zúzottkõ ágya zat épül,
• 20 cm védõréteg 

– szem csés anyag ból víz zá ró jel leg gel,
ahol ho mok lisz tes, isza pos fi nom ho -
mok az al épít mény anya ga, de egyéb -
ként jó tár csás te her bí rá si ér té kek szü -
let tek, 

– szem csés anyag ból vízáteresztõ jel leg -
gel, ahol a ho mok anya gú al épít mény jó
vízelnyelõ ké pes sé gé re szá mí ta ni le het,

de szük sé ges a zúzottkõ és a fi nom al -
épít mé nyi anyag szét vá lasz tá sa,

• szem csés anya gú ta laj cse re 20–40 cm
vas tag ság gal, és fe let te pe dig még 20 cm
szem csés anya gú védõréteg be épí té se
szük sé ges, ahol a ho mok lisz tes, isza pos
fi nom ho mok al épít mé nyen nem vol tak
megfelelõek a tár csás te her bí rá si ered -
mé nyek, 

• georáccsal erõsített meg ol dás (geotextília
+ georács + zúzottkõ töltõanyag + ho -
mo kos ka vics kiegészítõ ré teg + HK
védõréteg), ahol kö tött ta laj (agyag) al -
kot ja az al épít ményt, és igen gyen gék vol -
tak a tár csás te her bí rá si mé ré sek ered -
mé nyei,

• egyen ge tett, szük ség ese tén kellõ mély sé -
gig vis  sza sze dett, tö mö rí tett
földmûkorona, ahol a szem csés al épít -
mé nyi anyag megfelelõ tu laj don sá gok kal
ren del ke zik, és a te her bí rás is jó. 

A fen ti ek ben le írt kor rekt meg ol dás nak egy
nagy hát rá nya volt, meg va ló sí tá sa csak
alépítményjavító gép lánc cal vagy fo lya ma -
tos vá gány zár ban, föld mun kás-tech no ló gi -
á val le het sé ges. Ezért meg bí zó ha tá ro zott
ké ré sé re ki kel lett dol goz ni egy al épít mé nyi
szem pont ból „sze ré nyebb” be avat ko zást
eredményezõ, de a V = 120 km/h pá lya se -
bes ség re megfelelõ vál to za tot is. En nek oka
egy részt az anya gi for rá sok hi á nya volt. (Va -
ló szí nû leg a be ru há zá si prog ram ké szí té se
so rán a költ sé gek meg ha tá ro zá sá nál ab ból
in dul tak ki, hogy a vo na lon ko mo lyabb al -
épít mé nyi hi ba nem volt, a pá lya ál la po ta
jó, az al épít ményt ho mok ta laj al kot ja, te hát
a ros tá lá sos át épí tés megfelelõ lesz.) Más -
részt pe dig az volt az ok, hogy a nem zet kö -
zi szerzõdésekbõl fa ka dó ROLA for gal mi
kö te le zett sé gek csak éj sza kai 12 órás vá -
gány zár ban történõ át épí tést tet tek
lehetõvé, nap köz ben a pá lyát a for ga lom -
nak át kel lett ad ni. 
A má so dik vál to zat ban olyan terv ké szült,
amely a gyen ge te her bí rá sú he lye ket ki vé ve
csak ros tá lá sos tech no ló gi á val történõ fel -
épít mény cse rét va ló sít meg a V = 120
km/h-s eme lés ér de ké ben, és az al épít -
mény tel jes hossz ban történõ sza ná lá sát
késõbbi ütem re tol ta el. Az en nek megfelelõ
meg ol dás ki dol go zá sá hoz nagy se gít sé get
je len tet tek azok a ra dar di ag ra mok, ame lye -
ket egy cseh vál lal ko zó ké szí tett georadaros
mé ré se alap ján. (Saj ná la tos, hogy az ál ta -
lam is mert 2003–2006. évi re ha bi li tá ci ós
ter ve zé si pro jek tek ben a georadaros ta laj -
ku ta tás vagy ki ma radt a ki írá sok ból, vagy
gyen ge ha zai tech ni ká val, hasz nál ha tat lan
szín vo na lon va ló sult meg.) A ra dar di ag ra -
mok alap ján olyan vál to zat szü let he tett,
amely a pá lya egyes  – nem je len ték te len,
de évek óta jó ál la po tú hos  sza in –  a ros tá -
lá sos ágya zat tisz tí tás mel lett nem kö ve tel te
meg az al épít mé nyi be avat ko zást. Azt azon -

ban hang sú lyoz ni kel lett, hogy sem mi lyen
kö rül mé nyek kö zött sem al kal maz ha tó a
ros tá lá sos tech no ló gia azo kon a sza ka szo -
kon, ahol:
• át me ne ti és kö tött ta laj van az al épít -

mény-ko ro nán, és a fel tá rás kor be bi zo -
nyo so dott, hogy nin csen védõréteg be -
épít ve,

• a te her bí rá si mé ré si ered mé nyek E2 <
40 MPa-t mu tat tak az al épít mény-ko ro -
nán,

• ahol a vé kony ágya zat mi att a védõréteget
is el kell tá vo lí ta ni, és az ágya zat át me ne -
ti vagy kö tött ta laj ra ke rül ne.

A felelõs dön té sek meg ho za ta lá hoz tud ni
kell, hogy az ágya zat ros tá lás nem épí té si,
ha nem fenn tar tá si tech no ló gia. Ha a ta laj -
me cha ni kai vizs gá la tok azt bi zo nyít ják,
hogy az ágya zat ros tá lá sos tech no ló gia fel tét -
elei nem adot tak, ak kor az nem al kal maz -
ha tó. Azt is lát ni kell, hogy a megfelelõ al -
épít mény anya gá ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek nagy részt sebességtõl füg get le nek, te -
hát nem megfelelõ tér fo gat sú lyú anyag,
rossz egyenlõtlenségi együtt ha tó val
rendelkezõ szem csés ta laj, til tott anyag (pl.
sa lak) sem mi fé le vas úti pá lya al épít mény -
ében nem tûrhetõ meg. Ilyen kor az ágya -
zat ros tá lá sos tech no ló gia al kal ma zá sa so -
rán a MÁV Rt. al épít mén  nyel kap cso la tos
elõírásai nem tart ha tók be. A kü lönb ség
annyi a 120 km/h és a 160 km/h pá lya se -
bes ség kö zött, hogy ala cso nyabb se bes ség
ese tén a vá gány megengedhetõ geo met ri ai
hi bái na gyob bak, s a na gyobb hi ba hosz  -
szabb idõ alatt ala kul ki. Nem megfelelõ al -
épít mény ese té ben a na gyobb se bes ség hez
tar to zó ki sebb hi bák csak rö vid ide ig
kezelhetõk, az ál la pot gyor su ló rom lá sá val
kell szá mol ni. 
Ros tá lá sos tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén
a mun ka minõség-ellenõrzését kü lön meg
kell szer vez ni. Min den éj sza kai mû szak
után 100 m-ként ké szí tett vá ga tok ban pró -
ba ros tá lás sal ellenõrizni kell az ágya zat ál -
la po tát szem re vé te le zés sel és 32 mm-es
ros ta fel hasz ná lá sá val. Amen  nyi ben az
ágya zat nem tisz tult meg, vagy eset leg az al -
épít mény-ko ro na mé lyí té se so rán ta laj ke -
ve re dett a zúzottkõbe, ak kor a ros tá lást
meg kell is mé tel ni. A ros tá lás kor geotextília
vagy georács be hú zá sa nem cél sze rû, hi -
szen az ilyen mély ség ben le fek te tett
geomûanyag a késõbbi ros tá lást le he tet len -
né te szi.
A MÁV Rt. vé gül az aláb bi ak sze rint rög zí tet -
te írás ban ál lás pont ját, s a geotechnikai ter -
vek is így ké szül tek :
• a végsõ cél két vá gá nyú, V = 160 km/h

se bes ség re al kal mas pá lya lé te sí té se,
• az I. ütem ben a pá lya geo met ria V = 160

km/h se bes ség re megfelelõ át ala kí tá sa
ké szül el a nem al épít mény hi bás he lye -
ken, fel épít mény cse ré vel és ágya zat ros tá -
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lás sal, de a pá lya en ge dé lyez te té se V =
120 km/h se bes ség re tör té nik,

• a II. ütem ben az ál lo má so kon a két vá gá -
nyú ki ala kí tás ké szül el, és meg épül nek a
nyílt vo na li má so dik vá gá nyok V = 160
km/h se bes ség re,

• a III. (táv la ti) ütem ben szük ség sze rint
az al épít ményt épí tik át V = 160 km/h
se bes ség re.

3.2. Kecskemét-Városföld el ága zás
(kiz.)–Városföld (kiz.) sza kasz

En nél a geotechnikai szem pont ból igen
kedvezõtlen sza kasz ré teg szer ke ze ti ki ala kí -
tá sa meg ter ve zé sé nél az aláb bi ak ra kel lett
te kin tet tel len ni:
• a fagy ve szé lyes, víz re ér zé keny át me ne ti

ta la jú al épít mény fö lé víz zá ró jel le gû
védõréteget kell be épí te ni,

• egy for mán 15 cm vas tag HK ré teg épül -
jön be min de nütt az ágya zat alá,

• a nem kellõen te her bí ró sza ka szo kon ré -
teg szer ke ze ti erõsítés szük sé ges ta laj cse -
re el vég zé se ál tal,

• az alépítménybõl a sa la kot el kell tá vo lí -
ta ni (ez azon ban nem je lent több let fel -
ada tot, hi szen szin te a sza kasz tel jes
hosszán a ré teg szer ke ze ti erõsítés mi at ti
ta laj cse re al só sík ja mé lyebb re ke rül,
mint a sa lak ré teg al só sík ja). 

Az al épít mé nyi ré teg szer ke ze ti ki ala kí tás ra
két meg ol dás szü le tett:
• ta laj cse re és védõréteg épí té se ke ze let len

szem csés anyag ból,
• ve gyi leg ke zelt szem csés anya gú, erõsítõ,

víz zá ró jel le gû ré teg ki ala kí tá sa, fe let te
szem csés ke ze let len ré teg gel. (Az el ké -
szült terv a ve gyi leg ke zelt meg ol dást ja -
va sol ta elsõsorban épí tés re, mert ez zel

meg bíz ha tó nak mond ha tó víz zá rás ala -
kít ha tó ki, elõre ke vert anyag ból, s a be -
épí tés so rán akár 40 cm vas tag ság is egy
ré teg ben tömöríthetõ.)

4. A Kecskemét–
Városföld
el ága zás
(kiz.)–Városföld
(kiz.) sza kasz át -
épí té si
tech no ló gi á ja

Ez a geotechnikai szem -
pont ból kedvezõtlen sza -
kasz azért ér de mel fi -
gyel met, mert át épí té se
so rán a WiVa 2004-1
Kon zor ci um ko ráb ban
ha zánk ban még nem al -
kal ma zott tech no ló gi á -
val, az RPMW 2002-2
átépítõ sze rel vén  nyel na -
gyon jó ered mén  nyel
haj tot ta vég re az át épí -
tést. 

Dr. Horvát Ferenc

1975-ben vég zett a Bu da pes ti Muszaki
Egye te men. 
Tu do má nyos fo ko za ta kan di dá tus. Je -
len leg a Gyori Szécsényi Ist ván Egye -
te men Foiskolai ta nár, in té ze ti igaz ga tó
he lyet tes.
Szak te rü le te: a vas úti pá lya di ag nosz ti -
ka, pá lya ter ve zés, épí tés és fenn tar tás.
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2. kép –
El ké szült
pá lya sza kasz

1 kép –
Az átépítõ vo -
nat mun ka
közben



Az RPMW 2002-2 egy me net ben vég re hajt -
ha tó mun ka ne mei kö zül a leg fon to sab bak
az aláb bi ak: 
• a felsõ ágya zat ki eme lé se, a visszaépíthetõ

anyag tisz tí tá sa, a szem csék éle sí té se, a
beépítendõ új ágya za ti anyag hoz ada go lá sa,

• a ma ra dék ágya za ti anyag és az al épít -
mény felsõ ré te gé nek ki ter me lé se,

• az al épít mé nyi ko ro na el si mí tá sa,
• szük ség ese tén geotextília be épí té se,
• szem csés védõ/erõsítõ ré teg be épí té se tö -

mö rí tés sel, a kedvezõ víz tar ta lom fo lya -
ma tos biz to sí tá sá val,

• pad ka tö mö rí tés,
• a fel újí tott és az új ágya za ti anyag be épí té se,
• a vá gány alá ve ré se. 
A vo nat tervezhetõ épí té si ha la dá si se bes sé -
ge 110 m/óra. Az al épít mé nyi anyag ki eme -
lé sét a sínkoronaszint alatt 1,20 mé te rig
ké pes vég re haj ta ni, 4,05–6,60 m szé les tar -
to mány ban. A szem csés anyag egy me net -
ben beépíthetõ leg na gyobb ré teg vas tag sá ga
500 mm. Az 1. és a 2. kép a fe gyel me zett,
minõségi mun ka vég zést iga zol ja (1. kép).
A ki vi te le zés elõtti ál la pot ra jellemzõ E2 te -
her bí rá si ér té kek és a ki vi te le zés után mért
ér té kek ös  sze ha son lí tá sát mu tat ja a 2. áb ra.
A be épí tett szem csés ré teg vas tag ság át la go -
san 280 és 480 mm kö zött vál to zott. Az áb ra
iga zol ja, hogy gyen ge al épít mény ese tén is
számottevõ te her bí rá si ja vu lás volt elérhetõ.     
A meg kö ve telt 70 MPa te her bí rást csak egy
szel vény ben nem ér te el a ré teg szer ke zet
(391+00-ban 66 MPa), de ez is a ne ga tív
tû rés ha tá ron be lü li ér ték volt. Ér de kes ség,
hogy a megerõsítéssel lét re ho zott te her bí -
rá si ér té kek szó rá sa szem mel lát ha tó an na -
gyobb, mint volt az épí tést megelõzõen,
ami nek oka a hossz men tén eltérõ
erõsítõréteg-vastagságokban keresendõ.
Ugyan ak kor a he lyen ként az elõírthoz ké -
pest lé nye ge sen na gyobb E2-értékek a vá -
gány hos  szú tá vú vi sel ke dé se mi att
elõnyösek, hi szen a ha zai te her bí rá si kö ve -
tel mény – a védõ/erõsítõ ré teg te te jén 10
MPa ne ga tív tû rés sel meg en ge dett 70 MPa -
vé le mé nyem sze rint a 160 km/h pá lya se -
bes ség hez ala csony ér ték.
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Dr. Ferenc Horvát
Questions of the
increase of the track
speed and axle load
on railway line
Cegléd–Szeged

Geotechnical investigation, design
of the load bearing layer structure,
building technologies

The article summarizes briefly the
importance of the well fulfilled plan-
ning works at the railway track mod-
ernizations. It is shown, which dif-
ferent geotechnical circumstances
characterise the track sections
between open track junction Cegléd-
Nyársapát and station
Kiskunfélegyháza. The article deals
with those technical principles,
which has to be accepted to deter-
mine a new layer structure with a
real good bearing capacity. Financial
and operating aspects are men-
tioned, which can hinder to born the
best technical result. At the end the
result of the construction works are
shown between stations Kecskemét
and Városföld, where the formation
rehabilitation was made by machine
RPMW 2002-2.

2. áb ra – A te her bí rás (E2 mo du lus) mért ér té kei át épí tés elõtt és után

A nagy nyu ga ti kör gyû rû
pro jekt
10 km vo nal hossz ban is mét for ga -
lom ba he lyez ték Pá rizs nyu ga ti ré -
szén a nagy kör gyû rû egyik sza ka -
szát. A nagy kör gyû rût ere de ti leg
1882-ben nyi tot ták meg, de 1939-
ben a sze mély for gal mat meg szün tet -
ték. Hos  szú szü net után 1977-tõl
kezdõdtek fej lesz té sek ezen a te rü le -
ten a la kos sá gi igé nyek ki elé gí té se
ér de ké ben. A most át adott sza kasz
fej lesz té sé hez 1990-ben fog tak hoz -
zá, és az inf rast ruk tú rát tel je sen
rend be hoz ták. Négy ré gi pá lya ud var
meg szé pült, és egy újat is épí tet tek.
Z6400 típ. sze rel vé nyek köz le ked nek
a sza ka szon.
má sod la gos iro da lom: Vas úti
Köz le ke dé si Szak iro dal mi
Tá jé koz ta tó, 1843VT05-10

A nagy ten gely ter he lé sû
vas úti pá lyák ter ve zé si
és kar ban tar tá si
vizs gá la tai

Az ame ri kai Szö vet sé gi Vas úti Hi va tal
és az Ame ri kai Vas utak Szö vet sé ge
már 30 éve fog lal ko zik a ten gely ter he -
lés nö ve lé sé nek lehetõségével és an -
nak ha tá sa i val. A pueblói TTCI ku ta tó -
köz pont ban a „Nagy ten gely ter he lés”
(HAL) ne vû ku ta tá si prog ram ke re té -
ben vizs gál ják a 35 t ten gely ter he lés
al kal ma zá sá nak lehetõségeit és fel tét -
ele it. A vizs gá lat so rán há rom fõ te rü -
le tet ele mez nek, fi gyel ve az egy más ra
gya ko rolt ha tá sok ra is. Ezek a sín
anya ga, a pá lya szer ke ze ti ele mek, va -
la mint a jár mû ol da li szer ke ze ti ele -
mek.
má sod la gos iro da lom: Vas úti
Köz le ke dé si Szak iro dal mi
Tá jé koz ta tó, 1846T05-10

Az athé ni met ró to váb bi
bovítési ter vei
A most meg épült két athé ni met ró -
vo nal 19 km hos  szú, és 20 ál lo más -
ból áll. Az épí té se so rán ne héz sé get
oko zott a zsú folt bel vá ros ban az
épít ke zés komp le xi tá sa és a ta laj
felso ré te ge i ben ta lál ha tó ré gé sze ti
em lé kek meg men té se. A ter vek sze -
rint to vább épül mind há rom met ró -
vo nal, bovítve a vá ros köz le ke dé si
há ló za tát.
Má sod la gos iro da lom: Vas úti
Köz le ke dé si Szak iro dal mi
Tá jé koz ta tó, 2005. ja nu ár, 1VT05-01
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Az elsõ ütem ben a Kecs ke mét ál lo más
(kiz.) 11. sz. kitérõvel kezdõdõ és Vá ros föld
ál lo más 2. sz. kitérõig tar tó pá lya sza kasz
vá gány zár ban történõ fel újí tá si mun ká it
kel lett el vé gez ni legkésõbb 2005. ok tó ber 1-
jé ig.
A mun kák ki vi te le zés ének ter ve zett ide je
• A mun ka kez dé si en ge dély ki bo csá tá sá -

nak ide je: 2004. má jus 26.
• A vá gány zá ri mun kák ter ve zett ide je:

2004. jú ni us 21.–2004. jú li us 23.
• A mun kák tel jes be fe je zé sé nek ter ve zett

ide je: 2006. ok tó ber 1. 
A MÁV Zrt. ál tal ki írt pá lyá za ton kivitelezõi
fel adat volt az el hasz ná ló dott 48. rendsz.
fel épít mény át épí té se UIC 60 rend sze rû hé -
zag nél kü li fel épít mény re, a gyen ge te her bí -
rá sú (E2 = 20-37 MPa) al épít mény
megerõsítése, a felsõvezetéki rend szer át -
épí té se és a Kecskemét-Városföld kö zött
lévõ út át já rók át épí té se kor sze rû kis ele mes

STRAIL-burkolatra.
A re ha bi li tá ci ós mun ká ra ki írt pá lyá za tot a
WIVA 2004-1 Kon zor ci um nyer te el.
A vá gány zár ban végzendõ ki vi te le zé si mun -
kák ra a megrendelõ MÁV Zrt. a következõ
vá gány zá ri idõtartamokat biz to sí tot ta:
26 al ka lom mal éj je li vá gány zár 20 óra 45
perctõl más nap 6 óra 12 per cig,
2x 54 óra éj jel-nap pa los fo lya ma tos vá gány -
zár.
A vá gány zá ri mun kák meg kez dé sé hez
szük ség volt elõkészítõ mun kák el vég zé sé -
re: a hé zag nél kü li vá gá nyok szét vá gá sát
120 m hos  szak ra, az ös  szes ká belt, amely
ke resz tez te a vas úti vá gányt, 1,50 mé ter
mély ség ben fel kel lett tár ni, és vé de lem be
he lyez ni, va la mint le kel lett vág ni a pad kát
0,80 mé ter szé les ség ben a mun ka irány nak
megfelelõen a pá lya bal ol da lán.
A vá gány zár ban végzendõ re ha bi li tá ci ós
mun ká kat két fõ rész re osz tot tuk: az al épít -

mény-ja ví tás ra 30–50 cm vas tag sá gú víz zá -
ró-te her bí ró ta laj ja ví tó ré teg be épí té sé vel,
il let ve a fel épít mény át épí té sé re a kap cso ló -
dó vil la mos felsõvezetéki mun kák kal
együtt.
Fõ cé lunk az volt, hogy a tervezõ ál tal meg -
adott pa ra mé te rek kel rendelkezõ víz zá ró és
egy ben a megfelelõ te her bí rást biz to sí tó al -
épít mény-ja ví tó anya got ta lál junk, és ezt a
rö vid vá gány zá ri idõk fi gye lem be vé te lé vel
megfelelõ minõségben be épít sük. 
Az elsõ fõ cél el éré se so rán meg ál la pít ha tó
volt, ilyen ta laj a ma gyar or szá gi geo ló gi ai vi -
szo nyok kö zött ter mé sze tes ál la pot ban
nem for dul elõ, te hát a ter ve zett anya got
elõ kel lett ál lí ta ni. A megfelelõ szem el osz lá -
sú anya got a né met min tá nak (PSS 1)
megfelelõen öt faj ta különbözõ szem el osz -
lá sú anyag megfelelõ szá za lé ká ban történõ
ke ve ré sé vel ál lí tot tuk elõ. A ke vert anyag
35%-a tört szem csés anyag volt, ami biz to sí -
tot ta a te her bí ró rács szer ke zet ki ala ku lá sát
a megfelelõ tö mö rí tés ha tá sá ra. A
vízzárósági kri té ri u mot a 2,5%-os agyag- és
iszap tar ta lom ad ta (1. dia gramm).
Az al épít mény-ja ví tá si tech no ló gia ki vá lasz -
tá sá nál döntõ szem pont volt a ren del ke zés -
re ál ló rö vid vá gány zá ri idõtartam és
megfelelõ minõség el éré se. Mi vel a ha gyo -
má nyos föld mun kás-tech no ló gi á val történõ
mun ka vég zés er re a cél ra nem volt al kal -
mas, ezért dön töt tünk az WIEBE RPMW
2002-2 tí pu sú alépítményjavító gép lánc be -
ve té sé re. Az alépítményjavító gép lánc
legfõbb jellemzõje, hogy egy ütem ben a vas -
úti fel épít mény meg bon tá sa nél kül a
meglévõ sín ko ro ná tól szá mí tott ma xi mum
1,20 m mély ség ben és 6,60 mé ter szé les -
ség ben ki tud ja ter mel ni a zú zott kö vet és a
gyen ge minõségû al épít mé nyi anya got, il let -
ve be épí te ni a ta laj ja ví tó ré te get ma xi mum
0,50 m vas tag ság ban egy idõben a zúzottkõ-
regenerálással együtt. Az alépítménycserélõ
gép kettõ ka pa ró lánc cal ren del ke zik. Az
elsõ az ágya za tot bont ja meg, és szál lít ja a
csil lag ros tá hoz, amely szét vá laszt ja ke rül a
még fel hasz nál ha tó zú zott kö vet és
szennyezõanyagot. Ez tán a tisz tí tott zú zott -
kö vet kú pos törõbe ve ze ti, amely a
zúzottkõszemek fe lü le tét ér de sí ti. Majd az
ér de sí tett anyag a sza ba don lengõ
vibrorostára ke rült, mely el vá laszt ja a még

SÍNEK VILÁGA • 2006/2

Ceg léd–Sze ged
vas út vo nal
Kecskemét–Városföld-
vonalszakasz át épí té se

Szijjártó István
ügyvezetõ igaz ga tó
Vasútépítõk Kft.

� vasutepitok@vasutepitok-gyor.hu
� (06-96) 529-590 • 02/62-26

Az ere de ti ter vek sze rint 2003 jú li u sa és 2004 de cem be re
kö zött ke rült vol na sor az Eu ró pai Be ru há zá si Bank (EIB)
hi te lé nek fel hasz ná lá sá val a MÁV Rt. Cegléd–Kis kun fél egy -
háza–Szeged le rom lott ál la po tú vas út vo na lá nak tel jes
kö rû hely re ál lí tá sá ra, a me net rend sze rû köz le ke dés
meg va ló sí tá sá ra és a 120 km/óra se bes sé gû köz le ke dés
lehetõségének meg te rem té sé re. Idõközben a költ ség ve té si
meg szo rí tá sok mi att a mun ká kat két sza kasz ra kel lett
bon ta ni.

1 dia gramm – Víz zá ró ja ví tó ré teg szem el osz lá si gör bé je
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fel hasz nál ha tó anya got a kisszemcséktõl.
Amíg a kis szem csés ros ta alj a gép ele jé re
szál lí tó dott, a fel újí tott zúzottkõ a gép lánc -
ba be épí tett vá gány sza bá lyo zó gép hez ke -
rült.
A má so dik ka pa ró lánc az al épít ményt bont -
ja meg 6,10 m szé les ség ben és a terv sze -
rin ti mély ség ben. A ki bon tott al épít mé nyi

anya got a szál lí tó sza lag a gép ele jé re ve ze ti,
és ki dob ja a ter ve zett bal vá gány al épít mé -
nyé re, ahon nan el szál lí tot ták köz úti jár mû -
vek kel a be fo ga dó ba. Az al épít ményt a ka -
pa ró lánc után vibrolapok tö mö rí tet ték.
A ta laj cse ré hez szük sé ges víz zá ró és kellõ
te her bí rá sú szem csés anya got Vá ros föld ál -
lo má son de po nál tuk, és rak tuk be a spe ci -

á lis MFS anyag szál lí tó vas úti ko csik ba, me -
lye ket az alépítmény-cserélõ gép hez csat la -
koz tat tunk.
Az al épít mény tö mö rí té se után a ta laj cse ré -
hez szük sé ges víz zá ró szem csés anya got a
gép hez csat la koz ta tott MFS anyag szál lí tó
ko csik ból szál lí tó sza lag ok vit ték a meg bon -
tat lan vá gány alat ti be épí té si hely re. A be -

1. kép – Al -
épít mény
tö mö rí té se
nagy tel je -
sít mé nyû
vibrolappal

2. kép –
Pad ka ké szí -
tés és a re -
ge ne rált
zúzottkõ be -
épí té se
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szál lí tott víz zá ró szem csés anya got te rí tõ ge -
ren da te rí tet te el a terv sze rin ti vas tag ság -
ban és az elõírt szé les ség ben. A kellõ tö -
mör sé get (Tr 95%) a ge ren da után be épí tett
vibrolapok és vibrogerendák biz to sí tot ták

(1. kép).
A meg tisz tí tott zúzottkõ csúsz dák és
surrantók se gít sé gé vel ju tott a tö mö rí tett új
al épít mény és a meg bon tat lan vá gány kö zé.
A vá gány irány- és fekszintszabályozását be -
épí tett duó rend sze rû „Stopff-szatelit” vé -
gez te. A komp lett ta laj cse re és a zúzottkõ re -
ge ne rá lá sa után a vas úti pá lyát a vá gány zár
be fe je zé se után 40 km/óra se bes ség kor lá to -
zás sal ad tuk át a for ga lom nak (2-3. kép).
Az alépítmény-cserélõ gép lánc el ha la dá sa
után kezdõdött fo lya ma to san a fel épít -
mény-cse ré lé si mun ka. A 48 rend sze rû fel -
épít ményt WIEBE VFW 2001 tí pu sú
gyorsátépítõ vo nat cse rél te UIC 60 rend sze -
rû sí nek kel és LW tí pu sú al kal ma zá si en ge -
dél  lyel bí ró vas be ton al jak kal ru gal mas
(SKL 1) leerõsítéssel egy vá gány zá ri cik lu -
son be lül. A cse ré hez szük sé ges elõre fel le -
me zelt vas be ton al jak (új és a ré gi) be és ki -
szál lí tá sa a be épí tés he lyé re spe ci á lis STW
alj szál lí tó ko csik kal tör tént anyag vo na ti
von ta tó jár mû se gít sé gé vel. A vég le ges ra -
gasz tott szi ge telt sí ne ket a sín fe szült ség fel -
ol dá sá val együtt épí tet ték be.
Az al- és fel épít mény cse re után kezdõdött a
UIC 60 rend sze rû sínekbõl a hé zag nél kü li vá -
gány ki ala kí tá sa zúzottkõ pót lás sal és há rom -
szo ri irány és fekszint vá gány sza bá lyo zás sal.
A vá gány fe szült ség men te sí té se után a he -
gesz té si terv nek megfelelõen ala kí tot ták ki
a hé zag nél kü li vá gányt AT zá ró he gesz té sek -
kel és a vég le ge sen beépülõ ra gasz tott szi ge -
telt sí nek kel.
Mi vel a ki vi te le zé si tech no ló gia zárt nak
tekinthetõ, nagy hang súlyt kel lett for dí ta ni
a minõségbiztosításra. A föld mû ko ro ná já -
nak te her bí rá sa adott volt. A be épí tett ja ví -
tó ré teg ös  sze té tel ét szem el osz lás-vizs gá lat -
tal, a te her bí rá sát a be épí tés elõtt pró ba tö -
mö rí tés sel és te her bí rás mé rés sel ellen õriz -
tük. A ki vi te le zés so rán az el fo ga dott Min ta -

vé te li és Minõsítési Terv alap ján el len õ riz -
tük fo lya ma to san a te her bí rást kön  nyû
ejtõsúlyos di na mi kus tár csá val, il let ve sta ti -
kus tár csá val. A tö mör ség mé rést izo tó pos
tö mör ség vizs gá ló be ren de zés sel vé gez tük. A
mé ré sek el vég zé sé re a gép tech no ló gi ai
szü ne te i ben ke rült sor.
Az át épí té si mun ka a ki tû zött határidõre el -
ké szült, vágányzártúllépés nem tör tént. Az
át épí tés el ér te cél ját, mi vel a ter ve zett pá -
lya se bes sé get (120 km/óra) 2004. de cem -

3.kép –
Át épí tés utá ni
ál la pot

1955-ben szü let tem Bu da pes ten. Kö -
zép is ko lá ba Gyõrbe jár tam, a Mayer
La jos Szak kö zép is ko la vas út épí té si és
pá lya fenn tar tá si sza ká ra.
Az érett sé gi után fel vé telt nyer tem a
Köz le ke dé si és Táv köz lé si Mû sza ki
Fõiskola Vas út épí tés és Pá lya fenn tar -
tá si Kar ra, ahol 1976-ban kap tam meg
az ok le ve let. In nen egye nes út ve ze tett
a MÁV Gyõri Pá lya fenn tar tá si
Fõnökségre, elõbb kitûzõként, majd
késõbb sza kasz mér nök ként dol goz tam
1986-ig. 1982-ben meg ala pí tot tam két
tár sam mal a mai na pig is mûködõ
Vasútépítõk Kft. gaz da sá gi tár sa sá got,
ügyvezetõ igaz ga tó va gyok.

Összefoglalás

A szûk vá gány zá ri idõtartamok mi att
(26x9,5óra és 2x 54 óra) a WIEBE
RPMW 2002-2 tí pu sú alépítményjavító
gép lánc cal ké szült az al épít mény ja ví -
tá sa, öt faj ta különbözõ szem el osz lá sú
anyag keverékébõl elõállított víz zá ró-
te her bí ró ta laj ja ví tó ré teg be épí té sé vel.
Az RPMW 2002-2 gép lánc cal egy
ütem ben a vas úti fel épít mény meg -
bon tá sa nél kül ké pe sek vol tunk a sín -
ko ro ná tól szá mí tott ma xi mum 1,20 m
mély ség ben és 6,60 mé ter szé les ség -
ben ki ter mel ni a zú zott kö vet és a
gyen ge minõségû al épít mé nyi anya -
got, il let ve be épí te ni a ta laj ja ví tó ré te -
get ma xi mum 0,50 m vas tag ság ban, a
zúzottkõ re ge ne rá lás sal egy idõben. A
gép lánc a vá gány fekszint- és irány sza -
bá lyo zá sát is el vé gez te ugyan eb ben a
me net ben. Ez zel a tech no ló gi á val a
komp lett ta laj cse re és a zúzottkõ re ge -
ne rá lá sa után a vas úti pá lyát a min den -
na pi vá gány zár be fe je zé se után 40
km/óra se bes ség kor lá to zás sal ad tuk át
a for ga lom nak.
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István Szijjártó
Reconstruction of the
Kecskemét–Városföld
section of the
Cegléd–Szeged
railway line

The author presents the rebuild of
the Kecskemét-Városföld section of
the Cegléd-Szeged railway line by
substructure repairing chain of
machine type RPMW 2002-2. The
article shows in detail the aspects of
selection of technology and the
parts of the construction work



19Arcok – Események

SÍNEK VILÁGA • 2006/2

Elköszönõ
A vonat elrobog arra a távoli tájak felé.
Látom, nézi egy kisfiú, állva a bakterház mellé.
De milyen különös! A kis fiú mintha csak én lennék,
És az õrház is olyan, mint amilyenben születtem én.

Egyszerre, mintha csak én is azon a vonaton ülnék,
Elvonul elõttem az ablaknál a számtalan sok kép.
A képekben az események peregnek sorra elém.
Mintha vetítenék, és mégis, mintha én is ott lennék.

Látom, hogy valaki az ablakon merõn néz kifelé
Vágányok, kitérõk, hidak integetnek sorra felé.
„Látod, itt vagyunk, ahogyan megálmodtál, s megterveztél
Megépítve biztosítjuk a pályát, a felépítményt.”

Amott valaki a vágányon gyalogol, s mindent megnéz.
Kezében mérõeszköz, papír, és valamit épp megmér.
Majd vált a kép. Egy asztalnál ülve másokkal tárgyal épp.
Vitázik és érvel, s tán védi egy szakma tekintélyét.

Megint egy kép, de nem örömteli, hanem baljós a kép,
Rongálás, baleset tárja fel szomorún helyszínét.
Miközben mentenek, s helyreállítják, ami tönkremén,
Valaki társaival keresi a baj eredetét.

Majd ismét egy újabb kép, amelyet látva felismerém,
Hogy valaki egy megépült vágányt helyez üzembe épp.
Majd távolabb valaki a tél kellõs közepén nehéz
Küzdelmet vív többekkel együtt a járható pályáért.

Vagy amott, egy épület, mely régi ugyan, de oly szép.
Már üres, elhagyott, de olyan büszkén, erõsen áll még,
Valaki még küzd érte, hiszen még menteni szeretné,
Pedig már aláírták a halálos ítéletét.

És nincs vége. Jönnek az eseményképek egymás mögé,
Mint a búza, vagy mint a konkoly ömlik a nézõ elé.
Valaki próbálkozik és a megoldást keresé,
De a képsor megszakad, és ablakon át a ködbe mén.

A vonat már elrobogott, már szinte a távolba vész,
De róla valaki hosszan, elmenõn integet felém,
Döbbenten ismerem fel, hogy a „valaki” nem más, mint én!
Én vagyok az, aki távozón integet vissza felém.

Egyszerre felderít és elszomorít e különös kép,
Mert amirõl szólt, küzdve is, valahogy kedves volt és szép.
„Ejnye, no! Volt, vége – legyintek rá – , hiszen jön vonat még,
és felülhetsz arra újra!” Fel bizony, fel még; mondanék:
Igen fel …de már csak úgy, utasként...

Debrecen, 2006. 05. 04-én

Szabó István

1973-ban végzett a Budapeti Mûszaki
Egyetemen. Elsõ munkahelye
a Deb re ce ni Igazgatóság területe volt,
ahol mérnökgyakornoktól az
osztályvezetõig a ranglétra valamennyi
fokozatát végigjárta. Mérnök-intézõi
beosztásban az igazgatóság II. osztályára
helyezték, ahol 1988-tól csoportvezetõ,
1990-tõl osztálvezetõ-helyettes volt.
1996-tól irodavezetõ, majd 2003-tól
2006. évi nyugdíjazásáig az
Ingatlangazdálkodási Területi Központ
Építési Felügyeleti Osztályának vezetõje.
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A MÁV Rt. Be ru há zá si és Fej lesz té si
Fõosztálya a Ceg léd–Sze ged vas út vo nal fel -
újí tá sát a 2002. év ben in dí tot ta el. 
Elõször a Cegléd-Nyársapát el ága zás-Kecs -
ke mét kö zöt ti sza kasz tervezõi ten de re je -
lent meg, majd rá következõ év ben a
Kecskemét–Kiskunfélegyháza-szakasz ter -
ve zé sét ír ták ki. 
Mind két ter ve zé si fel ada tot a RING Mér nö ki
Iro da Kft. – UVATERV Rt. Kon zor ci um ké -
szí tet te el.
A ter ve zé si mun ka ma gá ba fog lal ta a vas úti
pá lya, a biz to sí tó be ren de zés, a táv köz lés, az
erõsáramú be ren de zé sek, va la mint a vo -
nal sza kasz mû tár gya i nak ter ve zé sét, az
aláb bi tar ta lom mal:

• Cegléd-Nyársapát elágazás–Kecskemét-
vonalszakaszon egy vá gá nyú pá lya ké -
szült. Az ál lo má so kon csak az átmenõ

fõvágányokra ter jedt ki a ter ve zé si fel -
adat. Nyílt vo na li sza ka szo kon fi gye lem -
mel kel lett len ni a késõbbi má so dik vá -
gány megépíthetõségére.

• El kel lett ké szí te ni Kecs ke mét ál lo más ta -
nul mány ter ve it.

• Kecskemét-Városföld elágazás–Városföld
kö zött egy vá gá nyú pá lya épült, fi gye lem -
mel a késõbbi má so dik vá gány
megépíthetõségére.

• Vá ros föld ál lo má son csak az I. szá mú és
az átmenõ fõvágány át épí té sét, va la mint
a vég pon ti ol da lon a má so dik vá gány ki -
ága zá sát kel lett meg ter vez ni. 

• Vá ros föld–Kis kun fél egy há za ál lo má sok
kö zött két vá gá nyú pá lya ter ve zé se volt a
fel adat.

• A ter vek alap ján a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let Vas úti Felügyelettõl az épí té si en ge -
délyt 120 km/h se bes ség re kel lett meg sze -

rez ni. Azon ban a pá lya (nyílt vo nal és az ál -
lo má sok átmenõ fõvágányai) ív vi szo nya i -
nak, mû tár gya i nak, al épít mény ének,
felsõvezetékének és biz to sí tó be ren de zés -
ének al kal mas nak kel lett len nie (az OVSZ
elõírásait ki elé gít ve) a késõbbi se bes ség -
eme lés ese tén meg va ló sí ta ni ter ve zett 160
km/h se bes ség re és 225 kN ten gely ter he -
lés re. 

• A pá lya ter vek ké szí té se kor tö re ked ni kel -
lett a szab vá nyos felsõvezetéki osz lop tá -
vol sá gok (2,60 m) el éré sé re is. 

• Tu dott volt, hogy az épí tés so rán mi ni má -
lis a lehetõsége a fo lya ma tos vá gány zár -
nak, ezért ki kel lett dol goz ni az éj sza kai
vá gány zá rak kal el vég zett át épí tés tech no -
ló gi ai és vá gány zá ri ter vét.

A vo nal sza kasz adott sá ga it is mer ve a ter ve -
zé si fel adat meg fo gal ma zás ból rög tön
érezhetõ volt, hogy a pénz ügyi for rás ko -
moly kö tött sé get je len tett a be ru há zó nak a
mû sza ki tar ta lom meg ha tá ro zás ban. Hi -
szen ez a vo nal sza kasz kí nál ta ma gát a két
vá gány ki épí té sé re, ami szin te for ga lom za -
va rás nél kül kivitelezhetõnek tûnt.
A ren del ke zés re ál ló anya gi lehetõségek
vissza ha tot tak a tervezõ moz gás sza bad sá gá -
ra az al kal ma zott pá lya szer ke ze ti és épí té si
tech no ló gi ai meg ol dá sok ki vá lasz tá sá nál. 
A mun ka so rán ez több eset ben vis  sza lé -
pés re kényszerítette a tervezõt az ere de ti el -

Ceg léd–Sze ged
vas út vo nal
át épí té sé nek
tervezõi mun kái

Ring László
ügyvezetô
RING Mérnöki Iroda Kft.
Gyõr
� (06-96) 523-503

A Ma gyar Ál lam vas utak vo nal há ló za tán az el múlt évek ben
kezdõdtek meg a kor sze rû sí té si mun kák. Az ed dig el vég zett
fel újí tá sok csak kis ré szei azok nak a fej lesz té sek nek,
me lye ket az elkövetkezendõ évek ben a MÁV-nak
lehetõsége van el vé gez ni. A vas út-re konst ruk ci ó ra
for dít ha tó ös  sze gek leg jobb fel hasz ná lá sa ér de ké ben
cél sze rû az ed dig el vég zett mun kák ra vis  sza te kint ve
fel ké szül ni a fel ada tok ra.

1.ábra – Leg egy sze rûbb ki ala kí tá sú sza kasz min ta ke reszt szel vé nye
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kép ze lé sei te kin te té ben, a be ru há zót pe dig
a ki vi te le zés mû sza ki tar tal má ban. A
tervezõ és a be ru há zó mun ká ját gya kor la ti -
lag fo lya ma tos ite rá ció jel le mez te a mû sza -
ki meg ol dás és a fi nan szí ro zás össz hang já -
nak meg te rem té sé ben.
A ter ve zés so rán a leg ki sebb gon dot a víz -
szin tes vo nal ve ze tés ter ve zé se je len tet te, mi -
vel a sza ka szon ös  sze sen 4 ív van. Az ívek al -
kal ma sak vol tak a késõbbi 160 km/h se bes -
ség re. Az al kal mas sá got az OKVPTSZ-ben
rög zí tett pa ra mé te rek ellenõrzésével iga zol -
tuk. Az új vá gány ten gely el he lye zés nél tö re -
ked tünk a mi ni má lis el moz du lá sok ra a
felsõvezetéki osz lo pok meg tart ha tó sá ga ér -
de ké ben, va la mint hogy a je len le gi al épít mé -
nyi ko ro na biz to sí tot ta he lyet fel hasz nál juk a
má so dik vá gány késõbbi el he lye zé sé re.
A má so dik vá gány ter ve zé sét Vá ros föld és
Kis kun fél egy há za kö zött megelõzte egy
több vál to za tú ta nul mány terv és költ ség -
becs lés ké szí té se a következõ ese tek re:

1. Új jobb és bal vá gány épí té se új anyag ból.
2. Új jobb vá gány tel jes hos  szon és új bal

vá gány épí té se új anyag ból Városföld-
Kunszállás kö zött, csat la koz va a Kun szál -
lás-Kis kun fél egy há za kö zött az al épít -
mény bal ol da lán elhelyezkedõ vá gány ra.

3. Új jobb vá gány épí té se tel jes hos  szon és a
bal vá gány épí té se a meglevõ vá gány
anya gá ból, új al épít mény re.

A vál to za tok kö zöt ti vá lasz tást egy tényezõ
be fo lyá sol ta: a fel hasz nál ha tó pénz ügyi ke -
ret, így a leg sze ré nyebb 3. vál to zat meg ter -
vez te té se mel lett dön tött a be ru há zó.
A pá lya szer ke zet ter ve zé se ad ta a leg több
fel ada tot, mi vel a vo nal sza ka szon a rész le -
tes ta laj me cha ni kai vizs gá la tok alap ján sok
he lyen volt töl tés épí tés re al kal mat lan,
gyen ge te her bí rá sú és kedvezõtlen ta laj fi zi -
kai tu laj don sá gok kal rendelkezõ anyag a je -
len le gi al épít mény ben. Ki dol goz tuk azo kat
az al épít mé nyi be avat ko zá so kat, me lye ket a
D11 út mu ta tó és CODE UIC 719 E mé re te -

zé si elõírás sze rint el kel lett vé gez ni.
A ki fe je zet ten kedvezõtlen al épít mé nyi
adott sá gok mi att tel jes ta laj cse rés meg ol -
dást ja va sol tunk, de a pénz ügyi és a vá gány -
zá ri kor lá tok szab ta szûk moz gás tér kö vet -
kez té ben ebbõl az elképzelésünkbõl is „fo -
lya ma to san hát rál ni” kény sze rül tünk, hi -
szen fel ada tunk a jó minõségben
megépíthetõ vas úti pá lya ter ve zé se volt.
Fi gye lem mel kel lett len nünk ar ra, hogy a
be ru há zá si költ ség ke ret adott, a vo na lon a
for ga lom csak rö vid vá gány zá ra kat tett
lehetõvé. A fo lya ma tos vá gány zár csak egy
ütem ben va ló sul ha tott meg, az új fek vé sû –
Vá ros föld-Kis kun fél egy há za kö zött építendõ
– bal vá gány be kö té sé nél.
A ja va solt vál to zat he lyett olyan pá lya -
szer ke zet- és épí té si tech no ló gia bon ta -
ko zott ki, mely ben tel jes mér ték ben ki -
hasz nál tuk a vas úti pá lya tar ta lé ka it. Be -
ha tá rol tuk a leg kri ti ku sabb he lye ket,
ahol fel tét le nül szük sé ges a ta laj cse re,

2. áb ra – Ta laj cse ré vel épí tett pá lya sza kasz min ta ke reszt szel vé nye

3. áb ra – A két vá gá nyú sza kasz, mind két vá gány alatt új al épít mén  nyel



22 Fejlesztés – Korszerüsítés

míg a töb bi sza ka szon a mi ni má lis be -
avat ko zá so kat ter vez tük meg a leg egy sze -
rûbb tech no ló gi á hoz.
Ez ál tal a vo nal sza kaszt négy ke reszt met sze -
ti ki ala kí tás jel lem zi. A ke reszt met sze ti mé -
re te ket az MSZ 11 316 elõírásai sze rint ha -
tá roz tuk meg.
A pá lya szer ke ze tek vég le ge sí té se után ki
kel lett dol goz ni egy aján lott épí té si tech no -
ló gi át vá gány zá ri igé nyek kel, fi gye lem mel
ar ra, hogy min den szak te rü let re kiterjedõ
mun ka elvégezhetõ le gyen.
A ter ve zés lé nye ges kö tött sé gét je len tet te,
hogy fo lya ma tos vá gány zár csak az új jobb
vá gány épí té se kor volt le het sé ges, hi szen az
a jelentõs for ga lom mal bí ró vo nal tel jes ki -
zá rá sát okoz ta. 
A töb bi mun ka csak éj sza ka volt végezhetõ,
reg gel re a pá lyát min dig vis  sza kel lett ad ni
a for ga lom szá má ra. A vá gány zá rak kez dé si
és be fe je zé si idõpontjait az IC-, il let ve
ROLA-vonatokhoz iga zí tot tan le he tett be ha -
tá rol ni. 
Ezért a na pi ha la dá si üte mek ter ve zé sé nél
az alapvetõ mun ka moz za na tok ból ki in dul -
va ha tá roz tuk meg a le het sé ges na pi épí té si
hos  szo kat és a kü lön fé le mun kák le het sé -
ges egy ide jû ség ét, hi szen egy vá gány zár ban

kel lett pá lya- és felsõvezeték-építési, va la -
mint mû tárgy-fel újí tá si mun kát vé gez ni.
Nagy hang súlyt he lyez tünk a fo lya ma tos vá -
gány zá ri mun kát megelõzõ, vá gány zá ron
kí vül elvégezhetõ elõkészítésekre, me lyek
lé nye ge sek a tény le ges vá gány zár ered mé -
nyes ki hasz ná lá sá hoz.
A vég le ges épí té si vá gány zá ra kat a MÁV
szak mai szer ve ze te i vel foly ta tott egyeztetõ
tár gya lás so ro zat után ha tá roz tuk meg, és
ír tuk le a ten der fü ze tek be.
A tervezõi mun ka ered mé nye ként el ké szül -
tek a rehabilitácó ki vi te le zés éhez szük sé ges
ter vek és a pá lyáz ta tás le foly ta tá sá hoz szük -
sé ges ten der do ku men tá ci ók. A ki vi te le zés
2003-ban kezdõdött, 2005-ben
befejezõdött.
Az át épí tés ered mé nye ként a vo nal sza kasz
al kal mas sá vált a be ru há zó ál tal meg fo gal -
ma zott köz le ke dé si el vá rás tel je sí té sé re, de
nem tud ta a vo nal sza kasz ad ta köz le ke dé si
kom fort nö ve lé si lehetõséget ma ra dék ta la -
nul ki ak náz ni.
A ter ve zé si fo lya mat ta nul sá ga it le von va, ha
az elkövetkezendõ vo nal fel újí tá sok so rán a
ter ve zés fo lya mán ki ala ku ló mû sza ki meg -
ol dá sok hoz iga zí tot tan si ke rül a mun kák
ki vi te le zés éhez szük sé ges for rást meg te -
rem te ni - és nem for dít va -, ak kor a mû sza -
ki lag elég sé ges meg ol dá sok he lyett szín vo -
na las, ma gas köz le ke dé si kom fort tal
rendelkezõ vas úti pá lyák épül het nek.

Hivatkozások
Or szá gos Vas úti Sza bály zat. I. kö tet, Or szá gos
köz for gal mú és sa ját hasz ná la tú vas utak
(OVSZ)
Az Or szá gos Köz for gal mú Vas utak Pá lya ter ve -
zé si Sza bály za ta (OKVPTSZ)
MSZ 11 316 Or szá gos köz for gal mú vas úti
pá lyák nyílt vo na li min ta ke reszt-szel vé nyei
D.11.sz. Mû sza ki út mu ta tó. Vas úti al épít -
mény 
D.54.sz. Épí té si és Pá lya fenn tar tá si Mû sza ki

Ada tok, Elõírások I.
CODE UIC 719 E Erdbauwerke und
Tragschichten für Eisenbahnstrecken (Föld -
mû vek és vas úti te her hor dó ré te gek)

4. áb ra – A két vá gá nyú sza kasz új al épít mén  nyel, csak a jobb vá gány új épí tés sel

Ring Lász ló ok le ve les építõmérnök
1998 óta a RING Mér nö ki Iro da Kft.
igaz ga tó ja. A vas út-re ha bi li tá ci ós ter -
ve zé si mun kák irányító-tervezõje. A
MÁV Gyõri Pá lya fenn tar tá si Fõnökség
dol go zó ja volt a fõiskolai dip lo ma
megszerzésétõl (1975) 1998-ig. A pá -
lya fenn tar tá si mun kát szol gá la ti
fõnökként fe jez te be és kezd te meg a
vál lal ko zói te vé keny sé gét a szak má ban
ma rad va, tervezõként.

László Ring
Designing tasks of the
Cegléd-Szeged railway
line rehabilitation

In the article we can get to know the
technical designer's job preceding
the reconstruction of one of the
main lines of the Hungarian railway
network.
The tasks formulated by the
Customer towards the technical
designer at the starting of the works
are to be presented in the summary.
The geometrical and under-structur-
al characteristics of the actual  rail-
way track are to be shortly present-
ed in he summary and the solution
possibilities proposed by the techni-
cal designer and the investor's deci-
sions are to be detailed  that may
determine the final solution.
The summary furthermore mentions
the economical and railway plant
characteristics that have determined
the scope of action of the designing
job and the building technology. 
Finally the summary draws the
attention to the fact that it is not suf-
ficient to take into consideration
merely the technical necessity when
forming the financial frame.
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A vas úti fõvonalaknak a min den ko ri ma -
gyar kor mány zat ál tal ígért jelentõs vas úti
fej lesz té sei évek óta vál lal ko zók so ka sá gát
von zot ták külföldrõl is. A szá mos új pi a ci
szereplõ meg je le né se mi att egy re élesedõ
ver seny ben sok szor csak egé szen kü lön le -
ges ver seny fel té te lek vál la lá sá val le het a pi -
a con ma rad ni – ezek tel je sí té se új tech no -
ló gi ák, gé pek és új szer ve zé si mód sze rek
al kal ma zá sá val le het sé ges. Jól mu tat koz -
nak meg a fen ti ál lí tá sok a következõkben
be mu ta tan dó pro jekt is mer te té sé ben.

Elõzmények

Az Eu ró pai Be ru há zá si Bank (EIB) köl csö -
né nek fel hasz ná lá sá val ke rül nap ja ink ban

sor a MÁV Cegléd-Kiskunfélegyháza-Szeged-
vo nal sza ka szá nak re ha bi li tá ci ó já ra.
Elsõként a Cegléd–Kecskemét-
vonalszakasz épült át 2003. jú li us és 2004.
áp ri lis kö zött – Ma gyar or szá gon az ed di gi
ha zai gya kor lat ban pél dát lan kö rül mé nyek
kö zött. A Ceglédtõl egy vá gá nyú pá lya adott
sza ka szán a Cegléd-Nyársapát el ága zás és
Kecs ke mét ál lo má sok köz ti mint egy 30 km-
es vo nal sza kasz tel jes át épí té sé nek vég zé sé -
re hét köz nap 11 órás, hét vé gén pe dig 9
órás éj sza kai vá gány zár ban ke rül he tett sor.
A na pi vá gány zá rak be fe je zé se és a vá gány
for ga lom ba he lye zé se után na pon ta a nyílt -
vo nal nak vil la mos von ta tás sal, üzemelõ ál -
lo má si biz to sí tó be ren de zés sel és vo na li tér -
köz biz to sí tó be ren de zés sel, ROLA-vonattal

is jár ha tó nak kel lett len nie mi ni má li san 40
km/h se bes ség gel. Az ilyen for gal mi fel té te -
lek mel lett a ki vi te le zés nél csak egy üte mû
tech no ló gia jö he tett szó ba. A mun kák ki vi -
te le zés ét a Szen te si Vasútépítõ Kft. ál tal ve -
ze tett kon zor ci um vé gez te SMD 80
gyorsátépítõ gép lánc cal, és fe jez te be si ke -
re sen. 
Má so dik ré sze a vo nal sza kasz át épí té sé nek
a Kecskemét– Kis kun fél egy há za, il let ve a
Sze ged kö zöt ti pá lya rész fel újí tá sa volt. A
mun ká kat költ ség ve té si meg szo rí tá sok mi -
att két rész re bon tot ták. Az I. ütem ré sze -
ként a Kecskemét-Városföld-pályaszakasz
fel újí tá sá ra a meg bí zó 2004 ta va szán kért
aján la tot az elõminõsített ajánlattevõktõl. A
fel ada to kat – az elõzõ sza ka szé hoz ha son -
ló an – a 2004. év ben el is vé gez ték. A mun -
kák II. üte mé nek tár gya a Vá ros föld–Kis -
kun fél egy há za- vo nal sza kasz fel újí tá sa, il -
let ve a Kiskunfélegyháza–Szeged-
vonalszakasz pályafelújítási mun kái, ame -
lyek szin tén két sza kasz ban va ló sul nak
meg. A Kiskunfélegyháza–Szeged-
vonalszakasz fel újí tá sa – mint a II. ütem
má so dik sza ka sza – elsõsorban ha gyo má -
nyos fenn tar tá si jel le gû re ha bi li tá ci ó ként a
ter vek sze rint 2006-ban tör té nik meg. A je -
len ismertetendõ pro jekt a II. ütem elsõ
sza ka szá nak át épí té se – a következõkben
be mu ta tás ra kerülõ új tech no ló gi ák al kal -
ma zá sa mel lett – lé nye gé ben már el ké -
szült. A szerzõdés tel je sí té sét ez út tal is a
Szen te si Vasútépítõ Kft. ál tal ve ze tett kon -
zor ci um vég zi.

Vá gány át he lye zé se

A ter vek nek megfelelõen a Vá ros föld–Kis -
kun  félegyháza-vonalszakaszon, Városföld-
Kunszállás ál lo má sok kö zött
kétvágányúsítani kel lett a pá lyát: eh hez a
bal vá gány al épít mény ét kel lett elõször
meg épí te ni, majd az el ké szült al só ágya zat -
ra a jobb vá gány fel épít mé nyi anya gát – 81
órás vá gány zár ban, ös  sze sen 4263 m
hossz ban - át kel lett he lyez ni a bal vá gány -
ba. Az át he lye zés a vá gány 60–70 m-es sza -
ka szok ra da ra bo lá sa után két da rab KIROW
1200 tí pu sú ön já ró vas úti da ru val tör tént,
ame lyek egyi ke a ré gi jobb vá gá nyon, a má -
sik a már át he lye zett bal vá gá nyon ha ladt.
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Ceg léd–Sze ged
vas út vo nal
Kecskemét-Városföld elágazás
(kiz.)–Kiskunfélegyháza (kiz.)
vo nal sza kasz át épí té se – új
gya kor la tok a vas úti pá lya épí tés ben

Frányó Ferenc
vezetõ
Szentesi Vasútépítõ Kft.

� frencfranyo@buholding.hu
� (06-63) 311-974

A Ma gyar or szá gon fo lyó vas úti pá lya fel újí tá sok so rán az
el múlt évek ben ta pasz tal ha tó an a pá lya épí té si gya kor lat
lé nye ge sen meg újult – az eu ró pai for rá sok meg je le né se,
az eu ró pai szerzõdéses gya kor lat (FIDIC) al kal ma zá sa,
a kül föl di vál lal ko zók ver seny ben va ló rész vé te le,
nem utol só sor ban a MÁV üz le ti ér de ke i nek erõsebb
ér vény re jut ta tá sa és emel lett több szö ri szer ve ze ti
át ala ku lá sa a be ru há zá sok le bo nyo lí tá sá ban új
kö rül mé nye ket te rem tet tek.

1. kép – Munkavégzés a 81 órás vágányzárban
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Az át he lye zett vá gány ban sza bá lyo zás, az
eset le ge sen le sza kadt al jak cse ré je, he gesz -
tés, lé le gez te tés és a záróhegesztések el ké -
szí té se után tör tént meg a for ga lom ba he -
lye zés. Ha son ló kép pen he lyez ték át Vá ros -
föld ál lo más II. vá gá nyá nak fel épít mé nyi
anya gát az el bon tott I. vg. he lyé re. Az át he -
lye zést meg elõ zõ en el ké szül tek a bal vá gány
mel let ti felsõvezetéki osz lo pok.
A 81 órás vá gány zár ban kel lett meg ol da ni a
4263 m-es vá gány sza kasz át ra ká sán kí vül a
felsõágyazat ki ala kí tá sát, a vá gány sza bá lyo -
zá sát, he gesz té sét ellenálláshegesztõ gép -
pel, a vá ros föl di vá gány kap cso lat ki ala kí tá -
sát, Vá ros föld ál lo más I. sz. vá gány ki sza bá -
lyo zá sát, a felsõvezetéki és biz to sí tó be ren -
de zé si mun ká kat úgy, hogy a 81 órás vá -
gány zár vé gé re mind a nyílt vo na lon 4263
m-en, il let ve Vá ros föld I. sz. vá gá nyon a vo -
nat for ga lom vil la mos von ta tás sal, mûködõ
biz to sí tó be ren de zés sel üzem ben tu dott
ma rad ni (1–4. kép).

Ta laj sta bi li zá ció al kal ma zá sa 

Új don ság volt az út épí té si gya kor lat ban már
rég óta is mert hid ra u li kus kötõanyagú ta laj -
sta bi li zá ció elsõ al kal ma zá sa a vas úti pá lya
(ese tünk ben a jobb vá gány) al épít mény -
ében. Az el já rás elõnye, hogy a hely szí nen
ta lál ha tó kedvezõtlen adott sá gú ta laj cse ré -
je – és ez zel nagy men  nyi sé gû ide gen anyag
be szál lí tá sa és bon tott anyag el szál lí tá sa –
el ma rad, va la mint az el ké szí tett ré teg fagy -
ér zé keny sé ge meg szû nik, utántömörödés
nem je lent ke zik. Az al kal ma zást a
megfelelõ te her bí rás tel je sí té se mel lett gaz -
da sá gi, kör nye zet vé del mi és épí tés szer ve zé -
si elõnyök is in do kol ták. 
Az el já rás so rán az el bon tott jobb vá gány
lehumuszolt föld mû vén a hely szí nen ki te -
rí tett vál to zó vas tag sá gú (30–50 cm) ho -
mo kos ka vics ré teg ho mo ge ni zá lá sa után
ce ment kötõanyagokkal tör té nik be ke ve rés
a meglévõ ta laj ba. A WR 2500 S remixer cél -
be ren de zés a ter ve zett mély ség ben fel mar -
ja és ce ment tel ös  sze ke ve ri a hely szí nen ta -
lál ha tó ta laj anya go kat. Az ily mó don
elõállított ta laj ke ve ré ket vis  sza te rí ti a le -
mart fe lü let re, és tö mö rí tés után elõáll a

hid ra u li kus kötõanyaggal ke zelt szem csés
anya gú erõsítõréteg, amely kellõen víz zá ró
fe lü le tû lesz (k<–10–7 m/s). Az al kal ma zott
ve zér gép gép lánc ban dol goz va e fo lya ma tot
egy me net ben ké pes el vé gez ni.
A ce ment ada go lás csök ken ti a ta laj kép lé -
keny sé gét, az op ti má lis tö mö rí té si víz tar tal -
mát, nö ve li a föld mû szi lárd sá gát és tar tós -
sá gát. A szi lár du lás mér té két be fo lyá sol ja az
ada golt ce ment tí pu sa és men  nyi sé ge. A ke -
ve rést követõ na pon már jelentõs szi lár du -
lás je lent ke zik, a ke zelt ré teg te her bí rá sa
hir te len megnõ az elsõ hé ten (2–7. na -
pon), majd fo ko za to san nö vek szik a 28. na -
pig. Ezt követõen a szi lárd ság már csak ki -
sebb mér ték ben, de to vább ra is fo lya ma to -
san nö vek szik (3. kép).
A sta bi li zá ci ós ré teg ké szí té sét meg kell
elõznie a leg alább 100 m-en ként vég re haj -
tott sta ti kus tár csás te her bí rás mé rés nek.
Ezen vizs gá la tok vizs gá la tai alap ján kell a
Min ta vé te li és Minõsítési Terv (MMT)
elõírásait kielégítõ erõsítõréteget meg épí te -
ni. Amen  nyi ben a hely szí ni ta laj ere de ti
fek vé sé ben történõ mé rés nél az E2 na -
gyobb, mint 40 MN/m2 te her bí rá sú ra adó -
dik leg alább két egy más utá ni vizs gá la ti
pont ban, úgy a Mér nök jó vá ha gyá sá val a
beépítendõ ce ment men  nyi ség
csökkenthetõ. Ha a mért E2 tar tó san ki -
sebb, mint 15 MN/m2, a ce ment men  nyi sé -
gét nö vel ni kell, mér té ké nek meg ha tá ro zá -
sá hoz a Mér nök uta sí tá sa sze rint pró ba tö -
mö rí tést kell vé gez ni.
A sta bi li zá ció ki vi te le zé se elõtti to váb bi
elõvizsgálatok cél ja a fel mart ta laj anyag
szem szer ke ze té nek meg ál la pí tá sa (MSz
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Ferenc Frányó
Rebuild of the
Kecskemét–
Városföld–
Kiskunfélegyháza
section of the
Cegléd–Szeged
railway line

As the track reconstructions of the
past years in Hungary shows, the
practice of railway construction has
renewed essentially. The appearance
of European sources, the application
of European
contract practice (FIDIC), the
participation of foreign
undertakers, the powerful enforce of
business interest of MÁV and its
repeated reorganization created new
conditions at the performance of
investments.

2. kép – B60-1800-as kitérõ Kiskunfélegyháza állomáson

3. kép – Talajstabilizáció készítése
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sze rint), az op ti má lis tö mö rí té si víz tar ta -
lom meg ha tá ro zá sa és a kötõanyag-
szükséglet meg ter ve zé se. Elõvizsgálatok
alap ján az aláb bi men  nyi sé gek ke rül nek
be ke ve rés re: be hor dott fo lya ma tos szem -
szer ke ze tû ás vá nyi anyag 0 , 2 – 0 , 3
m3/m2 – ce ment cca. 3% ada go lás sal 57
kg/m3 – út át já rók ban, ahol az utó ke ze lés re
nem nyí lik lehetõség, 10% több let ada go lás -
sal.
A tö mö rí tés be fe je zé se után a sta bi li zált ré -
te get – a na pi középhõmérséklet fi gye lem -
be vé te lé vel – vi zes lo cso lás sal kell
utókezelni. Az utó ke ze lést 7 na pos ko rig
na pon ta min. két szer kell el vé gez ni. A to -
vább épí tés hez az en ge délyt 14 na pos kor
után le het meg ad ni. A to vább épí tés hez a
meg kí vánt te her bí rás ér ték sta ti kus tár csá -
val mér ve: E2 na gyobb, mint 70 MN/m2 (el -
té rés +–0 MN/m2).

Új fel épít mé nyi anya gok

A ko ráb ban em lí tett új tech no ló gi ák al kal -
ma zá sa mel lett az egy üte mû, nagy gé pes
tech no ló gi á val – SMD80 tí pu sú sze rel vény  -

nyel – történõ vá gány fek te tés már né hány
éve nem iga zán szá mít új don ság nak. Az
újon nan meg épí tett vá gá nyok a fel hasz nált
anya gok, be épí tett szer ke ze tek te rén is jel -
zik a be ru há zá sok új kö rül mé nye it: 60
rend sze rû fel épít mé nyû ek, L2 vas be ton al -
jon, SKL14 leerõsítéssel, 120 m hos  szú sín
fel hasz ná lá sá val. Új tí pu sú nagy su ga rú
kitérõ épült be Kis kun fél egy há za ál lo más
10. kitérõjeként (B60-1800 1:27,4 rend -
sze rû), amely kitérõ irány ban is 120 km/h
se bes ség gel jár ha tó (2. kép).

A kitérõ egyéb jellemzõi

Csúcs sín
Csúcssínszelvény: Zu1-6 (134 mm ma -
gas ság)
Anyagminõség: R350 HT (HSH)
A tel jes kitérõben csúcssinszelvény – he -
gesz tés nél kül
Át ko vá csolt csúcssínvég
Le ke re kí tett csúcs pro fil (CNC-
technológia)

Tõsín
Pro fil: UIC 60
Anyagminõség: R350 HT (HSH)

Zár szer ke zet
2 db zár nyel ves csúcssínrögzítõ szer ke zet
szink ron moz ga tás hos  szú összekötõ ru -
dak kal szögemelõ rend sze ren ke resz tül
I. Nyi tás: 170 mm
to ló rúd lö ket hossz: 220 mm
II. Nyi tás: 115 mm
to ló rúd lö ket hossz: 165 mm

Vá lyú alj
– 2 db vá lyú alj, ahol az elsõ al kal mas az

Alcatel- és a WSSB-rendszerû haj tó mû -
vek fo ga dá sá ra

– bur ko la tok
– görgõs vezetõszerkezet a hos  szú

összekötõ rúd hoz
Ke resz te zé si kö zép rész

sín csú csos (fõcsúcs/mellék-csúcs) ki vi tel
emelt kö nyök sín (4 mm ki eme lés)
el moz du lást gát ló csap a kö nyök sí nen a
123. szá mú al jon a fõcsúcson és a mel -
lék csú cson a 125. sz. alj nál. A 123-124-
125. szá mú le me zek ös  sze he gesz tet tek
(nem moz dít ha tók)

Betonaljkészlet
1–150. szá mú kitérõalj, va la mint az át -
me ne ti al jak, ahol az 1–8. szá mú alj jobb
ol dal ról rö vi dí tett.

Váltóerõmérés
szerelõpadon 4 pár MGV-típusú görgõs
vál tó ál lí tó szer ke zet tel
Állítóerõ max: 1,95 kN és 2,03 kN
Vis  sza ma ra dó erõ: 0,1 kN és 0,18 kN

Ös  szeg zés

Az el mon dot tak alap ján leszögezhetõ, hogy
a ma gyar vas út épí tés ben az eu ró pai tá mo -
ga tá sok kal együtt megjelenõ új pi a ci fel té te -
lek te rén is fel zár kóz tunk a nyu ga ti vi szo -
nyok hoz. A ver seny el já rá sok ban megjelenõ
szi go rú fel té te lek jelentõs pró ba té tel elé ál -
lít ják nem csak a ha zai, ha nem a kül föl di
cé ge ket is. A fel té te lek tel je sí té se csak az új
– né hány pél dá val vá zolt – tech no ló gi ák
be ve ze té sé vel és al kal ma zá sá val, a fo lya ma -
tos szak mai to vább kép zés és az új
megrendelõi igé nyek hez va ló ru gal mas vi -
szo nyu lás ré vén le het sé ges. Ahogy a ma gyar
vas út épí tés nap ja ink ban szemmelláthatóan
meg újul – az al kal ma zott tech no ló gi á já -
ban, a kü lön le ges for gal mi-épí té si fel té te lek
Eu ró pa-szer te is el is me rést ki vál tó tel je sí té -
sé ben –, remélhetõleg ezen erõfeszítések
ered mé nye kép pen ha son ló an az egész ma -
gyar or szá gi vas úti köz le ke dés is – inf rast -
ruk tu rá li san, üze mi és szol gál ta tói szem -
pont ból – újabb, mo der nebb kor szak ba
lép. Ezen cé lok el éré sé hez a ma gyar
vasútépítõ cé gek – az el múlt évek vas úti be -
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A Mis kol ci Ne héz ipa ri Mû sza ki Egye -
tem Gé pész mér nö ki Ka rán vég zett
1967-ben. To váb bi ta nul má nyai: BME
Mérnöktovábbképzõ Bp. 1972, BME
Gaz da sá gi mér nök 1974, BME
Mérnöktovábbképzõ Bp. vas úti al épít -
mé nyek. Elsõ mun ka he lye a MÁV
Szen te si Épí té si Fõnökség volt, ahol
mûvezetõtol az igaz ga tó ig min den fon -
tos be osz tást be töl tött. 1992-tól a
MÁV Ve zér igaz ga tó ság Pá lya lé te sít -
mé nyi Igaz ga tó ja, 1994-tõl a Szen te si
Vasútépítõ Kft. te rü le ti igaz ga tó ja.

4. kép –
Vá gány fek te tés
az el ké szült
ágya za ton
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A vas út vo nal Ceg léd-Kecs ke mét kö zöt ti sza -
ka szá nak ter ve it a Ma gyar Kö zép pon ti Vas -
út tár sa ság mér nö kei ké szí tet ték Dolecskó
Já nos ve ze té sé vel, de a mun ká ban részt vet -
tek Nagykõrös és Kecs ke mét vá ros szak em -
be rei is.  A Kecskemét-Szeged-szakasz ter -
ve it Sze ged vá ro sa ren del te meg a Klein
test vé rek vasútépítõ tár sa sá gá nál. A vas út -
vo nal men tén lévõ te le pü lé sek gaz da sá gi
lehetõségeikhez mér ten tá mo gat ták a vo nal
épí té sét. Nagykõrös, Kecs ke mét és Sze ged
vá ro sok Elöl já ró sá ga már 1845-ben ha tá ro -
za tot ho zott a vas út épí tés hez szük sé ges
föld te rü le tek in gye nes át adá sá ra. Sze ged
ezen kí vül még 50 ezer fo rin tos hoz zá já ru -
lást is ki lá tás ba he lye zett.
A ter ve zett vas út nyom vo nal ve ze té sé vel
kap cso lat ban vi ták vol tak. Ezek le zá rá sát
követõen Sze ged vá ros elsõ vas út ál lo má sa a
vá ros tu laj do ná ban lévõ föld te rü le ten, tá vo -
labb a vá ros mag tól, a mai rendezõ pá lya ud -

var he lyén lé te sült, je len le gi he lyé re csak
1860-ban ke rült.  
A Sze ged kör nyé ki vas út épí té si mun kák
elõkészítését 1851 õszén in dí tot ták meg, és
a ki sa já tí tá so kat már no vem ber vé gé ig be is
fe jez ték. A vas út vo nal épí té se szin te tel jes
hos  szá ban egy idõben folyt, a mun ká kat két
építésvezetõség irá nyí tot ta, il let ve vé gez te
Ceg léd és Sze ged szék hel  lyel. A sze ge di
építésvezetõség 2000 fõt meg ha la dó lét -
szám mal (692 kõmûves, 256 ács, 10
kövezõ, 20 egyéb szak mun kás), Pichl
fõmérnök ve ze té sé vel és 56 fel vi gyá zó se gít -
sé gé vel Félegyháza és Sze ged kö zött te vé -
keny ke dett. A szál lí tá si mun ká kat 200-250
lo vas ko csi fog lal koz ta tá sá val ol dot ták meg.
A Félegyháza-Szeged kö zöt ti épít ke zés
fõvállalkozója Hamer Pál épí té si vál lal ko zó
volt.
A vas út vo nal 1854. már ci us 4-i meg nyi tó -
ün nep sé ge Alb recht fõherceg je len lét ében

zaj lott, melyrõl a Pes ti Nap ló így szá molt be:
„Dél ben egy óra táj ban ér ke zik meg a ko -
szo rúk kal ékeskedõ Sze ged moz dony ál tal
von ta tott ki rá lyi fé nyû jár mû, hoz va Ö cs.k.
Fenségeinket”… ,,Hála az ég nek va la há ra
meg van, tel je sült, mint an  nyi szor tûz tünk
er re meg ar ra a nap ra. Vas út vo na lunk teg -
nap fé nyes ün ne pél  lyel meg nyit tat ván mai
nap óta a köz for ga lom nak áll hasz ná la tul.”
1854-ben a „Vas úti hir det mény ben” köz zé -
tett me net rend sze rint a vo nat Pestrõl reg -
gel 6 óra 45 perc kor in dult, és dél ben 1 óra
38 perc kor ért Sze ged re.
A vas út vo nal épí té sét az üzem be he lye zést
követõen az oszt rák kor mány to vább foly -
tat ta Szeged-Temesvár-Jassenova-Báziás
irá nyá ba. E be ru há zás ke re té ben épí tet ték
meg a Ti sza-hi dat (1858), mely nek el he lye -
zé se a vá ros ál lás pont já nak fi gye lem be vé te -
lé vel tör tént. A híd a vá ros ban épült meg,
köz vet le nül az új ál lo más hoz csat la koz tat -
va. A ti szai át hi da lás vá lasz tott meg ol dá sa
ab ból a szem pont ból elõnyös volt, hogy kö -
ze lebb hoz ta az ál lo mást a vá ros hoz. 
Az 1860-ban üzem be he lye zett új ál lo más
in dó há zát a Cs.kir.szab. Oszt rák Ál lam vas út
(ÁVT) ter vei alap ján épí tet ték. Sze ged ál lo -
más fel vé te li épü le te mai for má ját az 1901-
ben be fe je zett nagy sza bá sú át épí tés kor
nyer te el. 
A 19. szá zad má so dik fél év ében Ma gyar or -
szá gon fel gyor sult a jelentõsebb te le pü lé sek
városodásának fo lya ma ta, mely hez in dó -
ház-át épí té si prog ram já val az idõközben ál -
la mo sí tott vas út is csat la ko zott. A MÁV Ma -
gas épí té si Osz tá lyát ek kor Perner Gyu la ve -
zet te. Az osz tály mun ka tár sa, Pfaff Fe renc
épí té sze ti irá nyí tá sá val a 19-20. szá zad for -
du ló ján szin te az ös  szes nagy pá lya ud vart
(pl. Fi u me (1890), Zág ráb (1892), Fü zes -
abony (1893), Gyõr (1894), Nyír egy há za
(1895), Deb re cen (1896), Ka pos vár
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Ceg léd–Sze ged vas út vo nal
Sze ged MÁV-ál lo más fel vé te li
épü le té nek re ha bi li tá ci ó ja

Mohácsi György
okl.építõmérnök,
te rü le ti fõépítész

� mohacsigy@mav.hu
� (06-1) 511-3706, 01/37-06

Vörös Tibor
okl. épületfelújítási szak mér nök,
osztályvezetõ fõépítész

� vorost@mav.hu

Sze ged vá ro sát a fõvárosi köz pont ból
ki in du ló, 1847. szep tem ber 1-jén üzem be
he lye zett Pest-Szol nok vo nal Cegléd–
Félegyháza-Szeged irá nyá ban tör tént
meg hos  szab bí tá sa ként 1854. már ci us 4-én
ér te el a ki épí tett vas út vo nal, me lyet a
sza bad ság harc bu ká sa után az épí té sé re
en ge délyt szerzõ Ma gyar Kö zép pon ti
Vas út vo na la it fel vá sár ló oszt rák kor mány
épít te tett. 

1. kép
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(1899), Mis kolc (1901), Szol nok (1902)
stb.) át épí tet te. A sze ge di fel vé te li épü let át -
épí té se spe ci á lis fel ada tot je len tett az ál lo -
má si elõtér és a pá lya kö zöt ti jelentõs szint -
kü lönb sé ge mi att. Pfaff Fe renc Sze ged ál lo -
más ese té ben a más ál lo má so kon (pl.
Gyõr) al kal ma zott alul já rós, szi get pe ro nos
funk ci o ná lis meg ol dást az ide á lis te rep -
adott sá gok el le né re sem al kal maz ta. Az
elõcsarnokhoz kap cso ló dó te át rá lis ha tá sú
lépcsõház ki ala kí tá sá val az épü le ten be lül
ol dot ták meg a szint kü lönb ség át hi da lá sát
épí té sze ti leg lát vá nyos és költ ség ta ka ré kos,
de funk ci o ná li san sze ré nyebb meg ol dást
vá laszt va. Az ut cai fõhomlokzaton meg tar -
tot ták a kö zép pa vi lon hom lok za ti meg je le -
ní té sé nél ko ráb ban al kal ma zott sa rok tor -
nyo kat. A lépcsõs elõcsarnok mi att itt el tér -
tek a töb bi épü let nél al kal ma zott, ki for rott
alap raj zi elrendezéstõl, ami a kö zép pa vi -
lont a sze ge di épü let ese té ben még hang sú -
lyo sab bá te szi. Az épü let a vá gá nyok felõli
ol da lon egy szin tes ként je le nik meg, ami -
nek kö vet kez té ben a vas út felõli ké pe sze ré -
nyebb a ha son ló nagy ság ren dû épü le tek -

nél. A vá gá nyok köz vet len
megközelíthetõsége az 1902-ben be fe je zett
át épí tés óta sem va ló sult meg, ami hez hoz -
zá já rult, hogy a Ti sza-híd 1944-ben tör tént
meg sem mi sü lé se után a pá lya ud var funk -
ci ó já ban fej pá lya ud var rá vál to zott. 
Az épü let ter vei 1901. ja nu ár 30-i dá tu mo -
zás sal ke rül tek a Köz épí té si Ta nács elé, me -
lyek re az M.K. Ál lam vas utak Osz tály mér -
nök sé ge 9172 szám alatt adott en ge délyt
1901. jú li us 3-án. A Sze ge di Köz épí té si Ta -
nács az 1901. jú li us 6-án kelt, 25907 szá -
mú ha tá ro za tá val és az 50040/901 III. Bel -
ügy mi nisz te ri ren de let tel jó vá hagy va az
1901. év re 30 000 ko ro na se gélyt nyúj tott
az épít ke zés hez. Kü lön el já rás ke re té ben
en ge dé lyez ték az épü let együt tes pos tai szár -
nyát, a ter ve ket 1901. szep tem ber 28-án
nyúj tot ták be, az en ge délyt 1902. áp ri lis 4-
én ad ta ki a ha tó ság az zal a fel té tel lel, hogy
a lépcsõház belsõ mé re te a ter ve zett 1,20 m
he lyett 1,40 m le gyen. Az el ké szült épü let re
a hasz ná lat ba vé te li en ge délyt 1902. de cem -
ber 22-én ad ták ki. A két épü le tet ek kor egy
tö mör, dí szí tet len tám fal kö töt te ös  sze a

föld szin ti kõpárkány ma gas sá gá ban, fö löt te
a vá gá nyok kal egy szin ten ön tött vas kor lát -
tal. Az épü le tet összekötõ tö mör fal mö göt ti
perontetõ és az on nan kö zé pen nyí ló ár -
nyék szék épü le té nek ter vét a M.K. Ál lam -
vas utak Osz tály mér nök sé ge 1902. szep -
tem ber 15-én ad ta be en ge dé lye zés re. Az
el ké szült épü let re a ha tó ság 1903. ok tó ber
9-én ad ta ki az en ge délyt (1. kép). 
Sze ged ál lo más te rü le tét 1944-ben több
bom ba tá ma dás ér te, me lyek elsõdleges cél -
pont ja a rendezõ pá lya ud var volt. A fel vé te -
li épü let kö rü li bom ba rob ba ná sok sé rü lé -
se ket okoz tak az épü let ben is, döntõen a
hom lok zat, a tetõszerkezet és a perontetõ
ká ro so dott. Az épü le ten jelentõsebb fel újí -
tá si mun kát meg épí té se és a há bo rús ká ro -
so dá sok utá ni hely re ál lí tás óta nem vé gez -
tek. A fõépület és a pos ta tömb kö zöt ti te rü -
le tet 1964-ben be épí tet ték, itt he lyez ték el
az ál lo más üze mi kony há ját és ét ter mét. Az
évek so rán az épü le ten be lül több
lépcsõházat is át ala kí tot tak. A be épí tett tér -
fo gat 28 225 lm3, a net tó alap te rü let 3426
m2.
Az ere de ti, 1858-ban épült in dó ház funk ci -
o ná lis el ren de zé se a Pfaff-féle tervekrõl jól
meg ha tá roz ha tó, te kin tet tel ar ra, hogy a
bon tá so kat és az új épí té se ket a ter ve ken
jól el kü lö ní tet ték. Az alap raj zi el ren de zés az
oszt rák kö ve tel mé nyek nek volt megfelelõ,
amely sze rint az ut cá ról belépõ utas a jegy -
pénz tár és a mál ha fel vé tel he lyi sé ge i vel ta -
lál ko zott elõször.  In nen nem le he tett köz -
vet le nül meg kö ze lí te ni a vá gá nyo kat, mi vel
ezek csak a különbözõ ko csi osz tá lyok nak
megfelelõ vá ró ter me ken ke resz tül vol tak
megközelíthetõk, me lyek hez a vá ros fe lü li
trak tus ban lévõ fo lyo són le he tett el jut ni. A
várótermekbõl az uta sok csak a por tá sok
en ge dé lyé vel lép het tek a pe ron ra. A vá ró ter -
mek hez vezetõ fo lyo só ról le he tett meg kö ze -
lí te ni az ál lo má si vendéglõt is. 
Az új ál lo más a ré gi jelentõs bõvítésével és
át ala kí tá sá val ké szült el. Az át épí tés so rán
meg tar tot ták a vá gá nyok felõli fõhomlokzati
fa la kat, a két nagy mé re tû, vé gig fu tó an gol -
ak nát és a töl tés tám fa lát, va la mint a föld -
szin ti szer ke ze ti hossz fa lak egy ré szét. Az
ere de ti épü let két szélsõ vég fa la az új épü -
let észa ki és dé li szár nyá nak belsõ ol dal fa la
lett. A ko ráb bi funk ció ala kí tá si el vet fel vált -
va a föld szin ten im po záns mé re tû
elõcsarnok ké szült, két sze mély pénz tár ral
(kü lön az I. és II. osz tá lyú, és kü lön a III.
osz tá lyú uta sok nak), egy
dohánytõzsdehelyiséggel, kü lön nõi és fér fi
WC-blok kal, va la mint a mál ha fel adás
jelentõs, mint egy 250 m2 alap te rü le tû he -
lyi sé gé vel. Az épü let észa ki szár nyá ban és
az összekötõ trak tus ban az ut cai ol da lon
szol gá la ti la ká sok, mo só kony ha, a hát só ré -
szek ben pe dig rak tá rak kap tak he lyet. A
rak tá ra kat a pi ac ról, az an gol ak ná ban ki -
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3. kép– emeleti alaprajz



28 Fejlesztés – Korszerüsítés

ala kí tott lépcsõn ke resz tül le he tett meg kö -
ze lí te ni. Az épü let dé li szár nyán az ér ke zé si
csar nok és a mál ha le adás he lyi sé gei vol tak

egy nõi és fér fi WC-blok kal. Az összekötõ
trak tust „a vendéglõs kony há ja” és en nek
kiegészítõ he lyi sé gei fog lal ták el, in nen volt

megközelíthetõ a pin ce szin ti rak tár rész. A
középsõ trak tus pe ron szint jén ka pott he lyet
a II. osz tá lyú vá ró (mai nem do hány zó vá -
ró te rem), az I. osz tá lyú vá ró (je len le gi
nem zet kö zi pénz tár), az I. és II. osz tá lyú ét -
te rem (je len le gi ker ti ét te rem), a III. osz tá -
lyú vá ró és ét te rem (je len le gi do hány zó vá -
ró te rem). A két ét ter mi he lyi ség kö zött egy
kö zös tá la ló volt, me lyet csigalépcsõ és két
étel lift kö tött ösz  sze a föld szin ti kony há val.
Kü lön WC-blokk állt ren del ke zés re az I. és
II. osz tá lyú uta sok (je len le gi WC-k he lyén)
és a III. osz tá lyú uta sok (vá ró te rem
elõterébõl nyí ló an) ré szé re. Az észa ki
szárny ban he lyez ték el a for gal mi iro dát,
ami je len leg is ere de ti he lyén ta lál ha tó a
vonatkísérõk, a ko csi fel írók, a
kezelõszemélyzet ré szé re, va la mint az
állomásfõnöki iro dát és a tá vír dát. A dé li
szárny ban ta lál ha tó az „L” ala kú ér ke zé si
csar nok, ma is ere de ti ál la po tá ban funk ci o -
nál, a sön tés ként üzemelõ ok ta tó te rem és
egy szol gá la ti la kás. Az észa ki és dé li szár -
nyak II. eme le tén to váb bi szol gá la ti la ká sok
van nak. Az észa ki nak a vá gá nyok felõli ol -
da lán volt va la ha az állomásfõnöki la kás.
Az ál lo más a vá gá nyok kal pár hu za mo san, a
Szent Fe renc ut ca ten ge lyé ben lévõ
fõbejárattal épült, s há rom elkülöníthetõ
tömbbõl áll: a fel vé te li épületbõl, a pos ta
épületébõl és a kettõt összekötõ ét ter mi
szárny ból.
Az épü let az el múlt 100 év ben jelentõs
mér ték ben el avult, ami mind a funk ci o ná -
lis ki ala kí tás, mind az épü let szer ke ze tek te -
kin te té ben egy aránt meg ál la pít ha tó. A
tetõzet ja ví tá sa az 1980-as évek má so dik fe -
lé ben to vább nem volt ha laszt ha tó. Egyéb, a
mû sza ki ál la po tot és a funk ció mo der ni zá -
lá sát eredményezõ ja ví tá si, fel újí tá si mun -
ka vég zé sé re nem ke rült sor.
A MÁV Rt. Pá lya, Híd és Magasépítményi
Szak igaz ga tó ság Magasépítményi Di ví zi ó ja
2001-ben ak tu a li zál ta a fõvárosi és me gye -
szék he lye ken lévõ ál lo más épü le tek, va la -
mint a ve szé lyez te tett mû em lék épületei1

re ha bi li tá ci ó já ra vo nat ko zó kon cep ci ó ját,
me lyet a MÁV ve ze té se el fo ga dott, és be épí -
tet te a pá lya lé te sít mé nyek 10 éves fel újí tá si
prog ram já ba.  A sze ge di ré gi ó ban Sze ged,
Bé kés csa ba, Kecs ke mét és Mezõhegyes ál -
lo má sok sze re pel nek eb ben a ma már a
MÁV Zrt. in gat lan fej lesz té si stra té gi á já nak
ré szét képezõ prog ram ban. 
Fi gye lem be vé ve az épü let mo der ni zá ci ó já -
nak vár ha tó költ sé ge it, a mû sza ki meg ol dás
meg ter ve zé sé re a be ru há zó épí té sze ti terv -
pá lyá zat le bo nyo lí tá sa mel lett dön tött. Ezt a
szán dé kot Sze ged Vá ros Ön kor mány za ta
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6. kép – az ügyfélcentrum

5. kép –  a restaurált pannó és eredeti díszítõfestés rekonstrukciója

1 A MÁV Rt. ren del ke zik sa ját, vál la la ti mû em lék vé del -
mi sza bály zat tal, mely nek alap ján a mû em lék vé del mi
tör vény ál tal vé dett épü le te in kí vül vé de lem alá von ja
a vas úti mû em lék ké nyil vá ní tott épü le te it is.

4. kép – a pannó restaurálás elõtt
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üd vö zöl te, és anya gi lag is tá mo gat ta. A pá -
lyá zat ki író i hoz késõbb csat la ko zott a Kul -
tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal mi nisz te ri á -
lis fel ügye let ét el lá tó Föld mû ve lé si és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um is.
A terv pá lyá za ti ki írás ban a következõ el vá -
rá so kat fo gal maz ták meg: az épü let hom -
lok za tá nak ere de ti ál la po tát hely re kell ál lí -
ta ni, az össz kép be nem illõ üze mi kony ha
épü let tömb jé nek hom lok za ti meg je le né sét
a fõépületéhez kell iga zí ta ni. A fõbejáratot a
mö göt te el he lye zett utasfogadó és pénz tár -
csar nok kal együtt köz pon ti utas for gal mi
tér ként meg kell õrizni. A Pfaff Fe renc ter -
vei sze rint ki ala kí tott lépcsõházat ere de ti ál -
la pot ban kell hely re ál lí ta ni. Egye bek ben az
épületbelsõ mo der ni zá ci ó já ra sza ba don le -
het ja vas la tot ten ni. A funk ció kor sze rû sí tés
ter ve zé se kor fi gye lem be kell ven ni, hogy a
MÁV Zrt.-nek a 21. szá za di el vá rá sok nak
megfelelõ szín vo na lú szol gál ta tást kell az
uta zó kö zön ség szá má ra nyúj ta nia. 
A Ma gyar Ál lam vas utak Rész vény tár sa ság,
Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
és a Föld mû ve lé si és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um – a terv pá lyá za ti ki írás pon to sí -
tá sa és a bí rá ló bi zott ság ál ta li jó vá ha gyá sát
követõen – 2001. áp ri lis hó nap ban ír ta ki
az ál lo más épü let re ha bi li tá ci ó já ra a meg hí -
vá sos épí té sze ti terv pá lyá za tot. A ki író nyolc
tervezõt kért fel a pá lyá za ton történõ rész -
vé tel re. A terv pá lyá zat bí rá ló bi zott sá gá nak
el nö ke dr. Zsákai Ti bor, a MÁV Zrt. Pá lya,
Híd és Magasépítményi Szak igaz ga tó ság
vezetõje, társ el nö ke pe dig Novák Ist ván,
Sze ged me gyei jo gú vá ros fõépítésze volt. A
13 fõs bí rá ló bi zott ság mun ká ját 8 fõs
szakértõi te am se gí tet te. A meg hí vott
tervezõk a pá lyá zat tal kap cso la tos kér dé se -
i re a bí rá ló bi zott ság szó be li kon zul tá ci ón,
il let ve írás ban adott vá laszt. A fel kért nyolc
tervezõ kö zül ha tan nyúj tot ták be pá lya -
mun ká ju kat. A pá lyá za ti ter vek bí rá la ta jú -
li us 24-én kezdõdött, a terv pá lyá zat ered -

mény hir de té sé re pe dig au gusz tus 9 -én ke -
rült sor.
A bí rá ló bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy a Sze -
ged ál lo más fel vé te li épü let re ha bi li tá ci ó ja cí -
men meg hir de tett terv pá lyá zat ra be nyúj tott
pá lya mû vek fi gye lem be vet ték a ki írás ban
rög zí tett fel ada tot, ál ta lá ban be tar tot ták a ter -
ve zé si prog ram kö ve tel mé nye it. A bi zott ság a
pá lyá za tot ered mé nyes nek minõsítette, és az
aláb bi egy han gú dön tést hoz ta:
I. he lye zett lett, és 1 500 000 fo rint dí ja zás -
ban ré sze sült az 1. szá mú pá lya mû,
szerzõje: Ha jós Ti bor (HVT Épí tész Iro da
Bt., Sze ged). II. he lye zett lett, és 700 000
fo rint dí ja zás ban ré sze sült a 2. szá mú pá -
lya mû, szerzõje: Vesmás Pé ter (Tér és For -
ma-Sze ged Kft., Sze ged). A 3. szá mú pá lya -
mû vet Bo kor Mi hály (MÁV Renoterv
Épülettervezõ Iro da Kft., Bu da pest), a 4.
szá mú pá lya mû vet  Fe ke te Lász ló (MÁVTI
Kft., Bu da pest) és az 5. szá mú pá lya mû vet
Ba logh Tün de (Új-Lépték Tervezõiroda Bt.)
a bí rá ló bi zott ság ja vas la tá ra a ki író 300-300

ezer fo rint ér ték ben meg vá sá rol ta.
A bi zott ság az 1. szá mú pá lya mû vet tar tot ta
al kal mas nak to váb bi ter ve zés re és meg va -
ló sí tás ra, s következõ in dok lás sal:
„Az 1. szá mú pá lya mû a mû em lék vé de lem
pá lyá za ti ki írás ban szereplõ szak mai kö ve -
tel mé nye it ma ra dék ta la nul be tart va pél da -
ér té kû ja vas la tot ad a tör té ne ti épü let együt -
tes re ha bi li tá ci ó já ra, az utó lag el tá vo lí tott,
de do ku men tált épí té sze ti ele mek re konst -
ruk ci ó já ra. A tu do má nyos do ku men tá ci ó ra
(vas út tör té ne ti, épí té szet tör té ne ti ku ta tás,
ere de ti terv do ku men tá ció, épí té si ira tok,
ko ra be li fo tó do ku men tá ció) ala po zott terv
kö vet ke ze te sen be tart ja, meg va ló sít ja a mû -
le írás ban rög zí tett tervezõi kon cep ci ót: a
belsõ funk ci o ná lis el ren de zést a meglévõ
adott sá gok hoz iga zít ja. Az üze mi kony ha,
ét te rem szárny át ter ve zé se so rán az ere de ti
ter ve ket fel hasz nál va a ko ra be li pe ron mel -
let ti ár nyék szék tö me gé nek re konst ru á lá -
sá val (ká vé zó te rasz hoz tar to zó funk ci ó val)
gaz da gít ja az épü let tö me gét, a rész le tek re
gon do san ügyel ve ál lít ja hely re a tér felõli
hom lok za tát. A tervezõ a ki írás ban kért új
funk ci ó kat úgy te le pí ti, hogy az épü let fõbb
utas for gal mi szol gá la ti te re it, te rü le te it és
út vo na la it meg tart ja. Kor rekt a pénz tá rak
ki ala kí tá sa, kedvezõ az utascsarnok,
utascentrum és a vá ró te rem funk ci o ná lis
kap cso la ta. Az ér ke zé si lépcsõtér át ala kí tá -
sa és a mozgólépcsõ be épí té se jó meg ol dás
a lö kés sze rû en érkezõ utas for ga lom fo ga -
dá sá ra. Az üze mi te rü le tek alap raj zi ki ala -
kí tá sa tisz ta, jól áttekinthetõ. Az épü let és
kör nye zet kap cso la ta te kin te té ben a pá lyá -
zó ja vas la tot tesz egy, a je len le gi nél kor sze -
rûbb vá gány-, il let ve pe ron kap cso lat ki ala -
kí tá sá ra… …Pozitívan értékelhetõ, hogy
az ere de ti épí té sze ti ele mek, dí szít mé nyek,
dísz bá do gos és díszmûlakatos szer ke ze tek
visz  sza he lye zé sé vel ál lít ja hely re az épü let -
együt tes homlokzatát…” (2., 3. kép).
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A terv pá lyá zat le zá rá sát követõen a MÁV Rt.
és Sze ged me gyei jo gú vá ros ön kor mány za -
ta meg ál la po dást kö tött, amely ben a vá ros
kö te le zett sé get vál lalt az épü let re ha bi li tá ci -
ó já nak 100 mil lió fo rint be ru há zá si ke ret -
át adás sal va ló tá mo ga tá sá ra. A meg ál la po -
dás alá írá sá ra 2002. ja nu ár 16-án ke rült
sor, az alá író fe lek a MÁV Rt. részérõl Pál Jó -
zsef ve zér igaz ga tó-he lyet tes és Sza bó Gyu la
igaz ga tó, Sze ged me gyei jo gú vá ros részérõl
dr. Bartha Lász ló pol gár mes ter vol tak.
A MÁV Rt. a pá lyá za ti ki írás nak megfelelõen
szerzõdést kö tött a nyer tes pá lya mû be -
nyúj tó já val az en ge dé lye zé si ter vek el ké szí -
té sé re. Az I. fo kú épí té si ha tó ság az épí té si
en ge délyt ki ad ta, azon ban ab ban egy szö -
veg szer kesz té si hi ba mi att a Sze ged me gyei
jo gú vá ros tu laj do ná ban lévõ ál lo más elõtti
tér fel újí tá sá ra is kö te lez te a vas út tár sa sá -
got. Emi att a be ru há zást le bo nyo lí tó szer ve -

zet kény te len volt fel leb be zést be nyúj ta ni.
Te kin tet tel ar ra, hogy a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal a 90684-2/2000. szá mú
ha tá ro za tá val az épü le tet ide ig le nes mû em -
lé ki vé de lem alá von ta, a II. fo kú épí té si ha -
tó ság az épí té si en ge délyt vis  sza von ta. A kö -
rül mé nyek mi att új en ge dély ké rel met kel -
lett be nyúj ta ni, a vé dett ség el ren de lé se mi -
att most már a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal hoz. A hi va tal 2003. de cem ber 12-én
ad ta ki a 90276-9/2003. szá mú ha tá ro za -
tát, amely nek jogerõre emel ke dést
követõen vált lehetõvé a ter ve zett re konst -
ruk ció meg va ló sí tá sa.
A hos  sza dal mas en ge dé lye zé si el já rás alatt
vál to zott a vas út tár sa ság ve ze té se, jelentõs
szer ve ze ti vál to zá sok kö vet kez tek be, és lé -
nye ge sen csök kent az épületrehabilitációs
pro jek tek meg va ló sí tá sá ra for dít ha tó for rá -
sok vo lu me ne. A szer ve ze ti vál to zá sok ból
eredõ terv mó do sí tá si igé nyek és a for rás hi -
ány mi att nem volt lehetõség a ter ve zett
mun kák meg va ló sí tá sá nak épí té si en ge dély
jogerõre emel ke dé sét követõ, azon na li
meg in dí tá sá ra.
A terv mó do sí tá si igényt az ál lo má si szer ve -
zet gyö ke res át ala kí tá sa, az önál ló sze mély -
szál lí tá si, áru fu va ro zá si és for gal mi cso mó -
pont ok meg ala ku lá sa okoz ta. Emi att az en -
ge dé lye zé si ter vet át kel lett dol goz ni, és épí -
té si en ge dély-mó do sí tá si ké rel met kel lett
be nyúj ta ni. Az áru fu va ro zás le mon dott ko -
ráb bi irodaigényérõl, és ki köl tö zött az
épületbõl. A for gal mi szol gá lat he lyi ség -
szük ség le te a lét szám kis mér té kû csök ke -
né se mi att mó do sult. A lét re jött új ál lo má -
si sze mély szál lí tá si szer ve zet ré szé re a ko -
ráb bi nál több he lyi sé get kel lett biz to sí ta ni,
és dön tés szü le tett ar ról, hogy a sze mély -
pénz tá rak a pá lya szint re ke rül nek. Az igé -
nyek nek megfelelõen át ala kí tott ter vek
alap ján mó do sí ta ni kel lett a ten der do ku -
men tá ci ót is.
A terv mó do sí tás ok nem tet ték szük sé ges sé

a be ru há zá si ok mány mó do sí tá sát, így a be -
ru há zá si for rás igény az ere de ti leg kal ku lált
1,3 mil li árd fo rint ma radt.
2004 szep tem be ré ben szü le tett vezetõi
dön tés a kivitelezõ ki vá lasz tá sát cél zó köz -
be szer zé si pá lyá zat ki írá sá ról. A le bo nyo lí -
tá si fel ada to kat el lá tó Be ru há zá si Szol gál ta -
tó Egy ség Te rü le ti Pro jekt Köz pont ja en nek
megfelelõen tett in téz ke dést 2004 ok tó be -
ré ben a pá lyá zat köz zé té te lé re. A fel hí vás ra
az Eu ró pai Építõ Rt., a Kész Kft. és a
Délépítõ Rt. – Ornament 2000 Kft. ál tal al -
ko tott kon zor ci um nyúj tott be pá lyá za tot. A
legkedvezõbb aján la tot a kon zor ci um tet te.
A ki vi te le zé si szerzõdés meg kö té sé re az
ered mény hir de tést követõ köz be szer zé si
jog vi ta le zá rá sa után, 2005 már ci u sá ban
ke rült sor. A ki vi te le zés gya kor la ti lag a
2005. áp ri lis 14-én meg tar tott mun ka hely -
át adás sal vet te kez de tét.
Az épü le tet – a for gal mi iro da ki vé te lé vel –
tel jes egé szé ben ki ürí tet ték. A ki vi te le zés I.
üte me alatt az utas for ga lom az épü let ki já -
ra ti lépcsõházán ke resz tül bo nyo ló dott, a
sze mély pénz tá rak, a vá ró te rem és az utas-
WC az épü let elõtt el he lye zett kon té ner épü -
let ben mû köd tek.
Az ét te rem Res ti Rt.-tõl va ló át vé te le kor
szü le tett dön tés az men  nye ze ten lévõ mû -
vé sze ti al ko tás res ta u rá to ri vizs gá la tá ra, ér -
té ké nek meg ha tá ro zá sá ra. A Sza bó Pé ter,
Csúcs Lász ló And rás, Ko vács And rás okl.
res ta u rá tor-mû vé szek és So mos Ta más res -
ta u rá tor ál tal ké szí tett szak vé le mény alap -
ján meg ál la pít ha tó volt, hogy a men  nye ze ti
kép tech ni ká ja olaj-vá szon, men  nye ze ti
pan nó. A kör ala kú kép átmérõje 312 cm,
amit 8 cm szé les sé gû, fa ra gott, fes tett fa
dísz ke ret tel ke re tez tek. A ké pet Kaczián
Ödön (1852-1933) festõmûvész fes tet te
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9. kép – a felújított homlokzat

10. kép – peronburkolat 11. kép – régi peronoszlop
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1902-ben. A kép cí me Baccháns la ko ma. A
mû vé sze ti al ko tás mû vé sze ti ér té ke mi att
res ta u rá lá sá ról kel lett dön te ni. Ugyan ak kor
meg kel lett vizs gál ni a kép köz vet len kör -
nye ze té nek ki ala kí tá si mód ját, te kin tet tel
ar ra, hogy az ét te rem men  nye ze te és fa la za -
ta is díszítõfestéssel volt el lát va. A
Képzõmûvészeti Lek to rá tus és a Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel
dön tés szü le tett a díszítõ-festés sík meny  -
nye ze ti fö dém sza ka szon va ló is mé telt
elkészítésérõl (4., 5. kép).
A re konst ruk ció I. üte mé ben a következõ
mun ká kat vé gez ték el:
Meg tör tént az épü let köz pon ti tömb jé ben
lévõ, két szin tes utas for gal mi he lyi sé gek
(ér ke zé si csar nok, pá lya szin ti utascsarnok,
vá ró te rem, pénz tár csar nok, utas-WC-k) tel -
jes át épí té se. Az ed dig al kal ma zott mo der -
ni zá ci ós el vek nek megfelelõen a he lyi sé gek
egy be let tek nyit va, ez ál tal tá gas, az uta zó -
kö zön ség ál tal jól áttekinthetõ utas tér ala -
kult ki.
A föld szin ten lévõ ér ke zé si csar nok hoz kap -
cso ló dó an a pénz tá rak ko ráb bi he lyén ala -
kí tot ták ki az ál lo má son új sze mély szál lí tá -
si szol gál ta tást nyúj tó „ügy fél cent ru mot”,
amely ben az in for má ci ós szol gá la tot is mû -
köd te tik. Eb ben a tér ben megtekinthetõ a
ga lé ria tar tó osz lo pa i nak szer ke ze te, ami a
pil lér bur ko lat meg sza kí tá sá val lett lát ha tó -
vá té ve (6. kép).
A pá lya szint re he lye zett pénz tár csar nok hoz
kap cso ló dó an ké szül tek el a sze mély szál lí -

tá si blokk he lyi sé gei (6 db me net jegy pénz -
tár, hát tér iro dák és szo ci á lis he lyi sé gek). A
pénz tá rak ba itt is PSYS tí pu sú pul to kat he -
lyez tek el (7. kép).
Meg tör tént az érin tett épü let ré szek rész le ges
fö dém cse ré je, tetõszerkezetének át épí té se.
Új tetõfedés ké szült, vég re haj tot ták a hom -
lok zat tisz tí tá sát és ere de ti ál la pot ba va ló vis  -
sza ál lí tá sát. A tetõszerkezetre az ere de ti ál la -
pot nak megfelelõ, hód far kú cse rép fe dés ke -
rült, a kiegészítõ, díszítõ-bádogos szer ke ze -
tek kel együtt. A hom lok za ti tég la bur ko lat
tisz tí tá sa és pót lá sa mel lett a hom lok za ti
kõdíszek fel újí tá sa, il let ve a tönk re men tek
cse ré je, pót lá sa is meg tör tént. A hom lok za ti
nyí lás zá ró kat fel újí tot ták (8.,9. kép).
Át épí tés re ke rült a fel újí tott épü let tömb
elõtti elõ- és perontetõ, meg va ló sult a pe -
ron bur ko lat cse ré je. A pe ron bur ko lat ban is
ki lett épít ve a vakvezetõ sáv, így az épü let be
va ló belépéstõl az I. vá gá nyig meg sza kí tás
nél kül se gí ti a vak és gyengénlátó ügy fe lek
ál lo má son va ló moz gá sát (10., 11., 12. kép).
Új vi zu á lis utastájékoztató rend szer ké szült,
be le ért ve az elekt ro mos ve zér lé sû be ren de -
zé se ket, a pik to gra mo kat és utastájékoztató
táb lá kat is.
A vi zu á lis utastájékoztató rend szert tel je sen
új han gos be mon dó rend szer egé szí ti ki.
Meg újult az el ké szült épü let tömb tel jes
épü let gé pé sze ti rend sze re, víz- és csa tor na,
va la mint elekt ro mos há ló za ta.
Az utas tér és a pénz tá rak biz ton sá gát vi de o -
ka me rás megfigyelõrendszer biz to sít ja,
amit ki egé szít az épü let rész ös  szes he lyi sé -
gé ben ki épí tett tûzjelzõ há ló zat.
Res ta u rál ták az ét te rem men  nye ze tén ta lált
nagy ér té kû olaj fest ményt (pan nót). A köz -
pon ti utascsarnokhoz kap cso ló dó bü fé
elõterében a bur ko la tok az ere de ti pad ló-
és  fal bur ko ló (Zsolnay-kerámia) ele mek
fel hasz ná lá sá val ké szül tek. 
Az utas tér ben lévõ fa fal bur ko lat ok,
kõkorlátok és lépcsõk is ere de ti
építõelemei az épü let nek.

Az aka dály men tes köz le ke dés épü let szin tek
kö zöt ti biz to sí tá sa ér de ké ben a fõbejáratnál
rám pa, az utascsarnok föld szin ti és pá lya -
szin ti ré sze kö zött lift épült.
A re konst ruk ció I. üte mé nek ün ne pé lyes
üzem be he lye zé se 2006. már ci us 9-én volt.
A be ru há zás meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö -
dõk ma gas szín vo na lú mun ká ját jel zik Sze -
ged me gyei jo gú vá ros vezetõinek elismerõ
nyi lat ko za tai és a saj tó ban meg je lent tu dó -
sí tá sok: „Az eme le ti rész re nem le het rá is -
mer ni: a tá gas vá ró vi lá gí tá sát és be ren de -
zé se it ipar mû vé szek ter vez ték. A pad lót
olyan anyag gal bur kol ták, amely dí jat nyert
a hí res mi lá nói szak ki ál lí tá son. A fa lat
Zsolnay-kerámia dí szí ti. Ilyen lát ha tó a bu -
da pes ti Mil len ni u mi Föld alat ti vá ró i ban is.
Az eme le ten egy ká vé zót is ki ala kí tot tak. A
vá ró elõterét új ra é pí tet ték. A pe ron a ré gi
idõk vas út ál lo má sa it idé zi. A tervezõk gon -
dol tak a moz gás kor lá to zot tak ra és a lá tás -
sé rül tek re is. A fõbejáratot akadálymen te sí -
tet ték, és vezetõsávokat he lyez tek el az ál lo -
más te rü le tén, hogy meg kön  nyít sék a köz -
le ke dé sü ket. Az épü let rész ku ri ó zu ma
Kacziány Ödön Baccháns la ko ma cí mû,
1902-ben ké szült men  nye ze ti fest mé nye,
me lyet díszítõ-festés vesz kö rül.”  
A ha gyo má nyok tól eltérõen, ami kor a Sí nek
Vi lá ga-cik kek szerzõi be szá mol nak egy-egy
lé te sít mény fel újí tá sá ról, más lehetõség hi -
á nyá ban mi, a be ru há zás irá nyí tó i ként al -
ko tó együtt mû kö dé sü kért és ki vá ló mun ká -
ju kért ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon -
da ni a Be ru há zá si Szol gál ta tó Egy ség mun -
ka tár sa i nak, a tervezõknek, a kivitelezõ
kon zor ci um és a közremûködõ al vál lal ko -
zók mun ka tár sa i nak, bíz va ab ban, hogy a
ha son ló an si ke res utas for gal mi
épületfelújításokkal já rul ha tunk hoz zá a
jövõben is a vas út tár sa ság meg újí tá sá hoz.

Fel hasz nált iro da lom
Dr. Hor váth Fe renc:  A ma gyar vas úti pá lyák
épí té se 1827-1875 (Ma gyar Vas út tör té net 1.
1995. Bp.)
Dr. Kubinszky Mi hály: A ha zai vas út épí tés
kez de té nek magasépítményei (Ma gyar Vas út -
tör té net 1. 1995. Bp.)

Egyéb for rá sok
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12. kép – új peronoszlop

Vö rös Ti bor
Épí tész mér nök, 1973. óta dol go zik a
MÁV-nál. Elsõ mun ka he lye a Deb re ce -
ni Igaz ga tó ság ÉHF, ahol késõbb
fõmérnök, majd szol gá la ti fõnök lett.
Dol go zott a Stra té gi ai Fej lesz té si
Fõosztályon.
Je len leg az In gat lan gaz dál ko dá si Igaz -
ga tó ság In gat lan fej lesz té si Fõosztály
In gat lan fej lesz té si Stra té gi ai osztá-
lyvezetõje.

Mohácsi György
A MÁV Magasépítési Fonökségen
kezdett dolgozni. 1973-ban muvezeto,
majd építésvezeto beosztásban. 1984-
tol a MÁV Vezérigazgatóság Építési és
Pályafenntartási Foosztályon vonalbiz-
tos. Jelenleg területi építész.
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Macht J., P. Nischer:
A fe hér be ton

A fe hér be ton jól be dol goz ha tó, és nem osz -
tá lyo zó dik, megfelelõen fi nom liszt fe hér
szem csék (a szem csék átmérõje <0,125
mm ) fel hasz ná lá sá val ké szül. A liszt fe hér
szem csék fe lü le te si ma le gyen, és kedvezõ
szem el osz lás sal kell ren del kez nie, amely a
jó keverhetõséget biz to sít ja.

Kollegger J.:
Vasbeton héj szer ke zet
épí té se zsa lu zás nél kül

Az elõadás olyan kísérletrõl szá mol be, ahol
egy 12,00 m átmérõjû, 5 cm vas tag vas be ton
le mezt gyár tot tak le egy fél gömb ala kú, 2,16 m
ma gas, sliccelt polistyrol for má ra va ló rá be to -
no zás sal. A fél gömb ala kú zsa lu zat a be ton sú -
lyá nak ha tá sá ra víz szin tes re de for má ló dik.

Röck R., Schneider E. és tár sai:
Complex Support Rendszer

Ös  sze nyom ha tó tübing mö göt ti
ki töl tõ anyag be ál lít ha tó hely re ál lí tás sal.

A rend szer cél ja az alag út fú ró pajzs al kal -
ma zá sá nak te rü le tén a szi lárd vagy la za
kõzet és a tüb bin gek kö zöt ti tér duz za dás sal
va ló ki töl té se. Ez zel a ha gyo má nyos ki fa la -
zás ma gas költ sé gei meg ta ka rít ha tók. A gyû -
rûs hézagkitöltõ alap anyag megfelelõ ös  sze -
ál lí tá sú polistyrol-adalékanyag, amely 50%-
nál na gyobb mér ték ben nyom ha tó össze.

Berger P., Pichler D.,
Unterberger W.: Ágya zat nél kü li
fel épít mény a Wi e ner U-Bahnnál

A bé csi U-Bahn-hálózat 1898 óta üze mel,

tel jes hos  sza je len leg 61 km. A 3. fej lesz té -
si sza kasz ban a sze rel vé nyek már zaj- és
rez gés vé del mi kö ve tel mé nye ket kielégítõ
fel épít mé nyen köz le ked nek. A sí ne ket a
teherviselõ le me ze ken ru gal ma san ágya zott
blok kok ra erõsítették le.

Glatzl J.: Modern köz le ke dé si inf -
rast ruk tú ra  ku ta tá sa és fej lesz té se

Né hány év óta az alag út tü zek gyak ran nagy
ká ro so dás sal jár nak. En nek alap ján az
alag út szer ke ze tek mû kö dé sét ext rém tûz -
ese tek ha tá sá ra egy szakértõi cso port ku ta -
tá si pro jekt ke re té ben rész le te sen meg vizs -
gál ta. A ku ta tá sok ered mé nye it az Oszt rák
Be ton és Épí tés tech ni kai Egye sü lés irány el -
ve i ként hoz ták nyil vá nos ság ra. A nagy se -
bes sé gû köz le ke dés a vas úti hi da kon a fel -
épít mény fo ko zott igény be vé te le mel lett a
fenn tar tá si mun kák nö ve ke dé sé hez és a
fel épít mény más di na mi kus igény be vé te le i -
hez ve zet a ha gyo má nyos köz le ke dés hez vi -
szo nyít va. A mé ré se ket a híd át hi da ló szer -
ke ze tén 300 km/h se bes sé gig vé gez ték el.

Schiefer A.: Bécs új fõpályaudvara

Az új fõpályaudvart a je len le gi Süd- és
Ostbahnhof he lyén ter ve zik. Az oszt rák vas -
úti utas- és áru for ga lom az új EU-s tag or -
szág ok irá nyá ban nem nö ve ke dett. A
megfelelõ inf rast ruk tú ra-kap cso la to kat lét -
re kell hoz ni, az új pá lya ud var Bécs új
átmenõ pá lya ud va ra lesz, amely legkésõbb
2011. év ben ké szül el.

Werner H.:
Bécs új S1 külsõ 
gyors for gal mú gyû rû je 

Az új külsõ, gyors for gal mú gyû rû leg tá vo -

lab bi pont ja St. Pölten, Bé cset dé len
Schwechatnál ke rü li el. A 2x2 sá vos gyors -
for gal mi út egy ré sze még ta nul mány terv
szint jén van. Pl. nem dõlt el, hogy a Du na
ke resz te zé sé nél ala gu tat vagy hi dat épí te -
nek.

Vennemann K., Steger H.:
Az A2 au tó pá lya
Mosskirchen–Modriach-szakasza

Az A2 au tó pá lya Mosskirchen-Modriach-
szakasza kb. 21 km hos  szú, ame lyen 30
híd, 3 fe lül já ró, 4 át eresz ta lál ha tó. Ter mé -
szet vé del mi okok mi att az új völgy me ne ti
irányt köz vet le nül a meglévõ hegy me ne ti
irány mel lé ter vez ték. Az ere de ti út vo na lat a
meglévõ te rü let hez op ti má li san il lesz tet ték,
a köz vet le nül mel lé ter ve zett má so dik au tó -
pá lya-irány nagy men  nyi sé gû ki ter me lés sel
járt, és mint egy 1,4 mil lió m3 anya got de -
po nál ni kel lett. A nor mál jár mû for ga lom
kb. 21 000, amely ter ve zett vo nal ve ze tés sel
biz ton sá go san le bo nyo lít ha tó.

Schreitl B., Stofl M:
Rannersdorf alag út

Épí tés ta laj víz ben ne héz fel té te lek mel lett

A Bécs kö rü li külsõ S1 gyors for gal mi gyû rû
1,88 km hos  szú ré sze a Rannersdorf-alagút
(lásd az 1. áb rát). A 28 m szé les két nyí lá sú
ke ret szer ke zet nyílt épí té si mód szer rel
épült meg. Az alag út a bevezetõ lejtõk ki vé -
te lé vel ta laj víz szint alatt van. Az épí tés 120
m-es sza ka szok ban vas-szád fa lak kö zött víz
alat ti be to no zás sal (cö lö pök és alap le mez)
kezdõdött.
(lásd 2. áb rát) Az alag út ta laj víz el le ni biz -
to sí tás mel lett épült meg. Az új alag út nál
szá mos tûz vé del mi és köz le ke dés biz ton sá gi
új don sá got al kal maz tak (tûzivíz, sza ka szos
át me net ki ala kí tá sa, a be me net nél fe lül vi -
lá gí tók ki ala kí tá sa).

Talmann W., Szukits A.:
Wolfsgraben völgy át me net-pá lya -
le mez fel újí tá sa
A Wolfsgraben-völgyáthidalás 2,8 km hosz  -
szú, és olyan híd, ame lyen a pá lya le mezt
11,00 m szélességrõl 12,50 m szé les ség re
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Betontag 2006
Beszámoló a bécsi szakmai

konferenciáról

Rege Béla
vezetô fôtanácsos
Közlekedési Fôfelügyelet

� brege@kozut.kff.hu
� (06-1) 486-2149, 01/38-95

A 2 éven kén ti Be ton tag szak mai kon fe ren ci át Bécs ben
2006. 03. 30–31. kö zött ren dez ték meg. A kon fe ren ci át
2176 résztvevõvel 2 szek ci ó ban (ma gas- és mély épí tés)
tar tot ták meg, ame lyen 3 ma gyar elõadás is el hang zott.
Az aláb bi ak ban a mély épí té si szek ci ó ban el hang zott
ér de ke sebb nem ma gyar elõadásokról adok rö vid
tá jé koz ta tót.
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kel lett át épí te ni. Az 50 m ma gas sá gú pil lé -
rek re tá masz ko dó át hi da ló szer ke ze tek
bon tá sa és be to no zá sa ko moly lo gisz ti kai
mód sze re ket igé nyelt, mi vel a ki vi te le zés
idõtartama 5 hó nap volt.

Schimetta G.,
Gabler G.:
Auenbach híd
az A2 au tó pá lyán

A 700 m hos  szú völgy híd íves vo nal ve ze -
té sû, 70 m ma gas pil lé rek re tá masz ko -
dik. A szer ke zet hely szí ni be to no zá sú,
együtt dol go zó pályalemezbõl és acél -

anya gú át hi da lás ból tevõdik ös  sze. Az
acél szer ke ze tet hossz irá nyú be to lás sal
ju tat ták a he lyé re.

Sochatzy G.,
Köhler H.:
Szenny víz csa tor na-épí tés
alag út-épí té si mód  szer rel

Az U1 met ró ke resz te zé sé nél a ta ka rás csak
3 m ér té kû, a 2,6 km hos  szú csa tor na van
mé lyeb ben. A csa tor na kör ala kú, 7,60 m
belsõ átmérõjû, 40 cm vas tag. A fú ró pajzs
mö gött épí tet ték be a tüb bin ge ket. Az íves
sza ka szo kon a leg ki sebb su gár 250 m.

Diewald M.: Wienerwald-alagút
lé te sí té se

Vas úton a Bécs és Sankt Pölten kö zöt ti
menetidõ 40 percrõl 25 perc re fog csök ken -
ni a vas út vo nal mo der ni zá lá sa után. A Bé csi
erdõ nya ra ló he lyi sza ka szán a vas út 10,98
km hos  szú lesz. Az alag út nyu ga ti sza ka szát
fú rás sal, a ke le ti sza kaszt fej tés sel ké szí tik.
A fa lak biz to sí tá sát hely ben ké szí tett, vas be -
ton tüb bin gek fel hasz ná lá sá val vé gez ték.

A kon fe ren ci án elsõ al ka lom mal ma gyar
pa vi lon is volt, amely ben ma gyar
tervezõcégek mu tat koz tak be.
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1. áb ra – S1 gyors for gal mú külsõ kör gyû rû, Rannersdorf-alagút

2. áb ra. – Épí té si te rü let biz to sí tá sa szád fa lak kal, víz alat ti be to no zá sú fe nék le mez zel és cö lö pök kel
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1. Dr. Becker Lász ló GKM-fõosztályvezetõ:
Az elõzõ évek ta pasz ta la tai és a 2007-2013.
évek vas út fej lesz té si fel ada tai c.
elõadásában elsõsorban a TNT-hálózat ki -
fej lesz té sé nek ha zán kat érintõ ré szé re hív ta
fel a fi gyel met. Ezek a Kiev–Trieszt-irány (6.
sz.), a Bécs–Isz tam bul (22. sz.) és a Du na-
pro jekt (18. sz.). Az or szá gos vas úti há ló za -
ti fej lesz té sén kí vül az EU jelentõs mér ték -
ben tá mo gat ja a vá ro si vas úti köz le ke dést
is. A 2007–2013. évek kö zöt ti nagy pro jek te -
ket (50 mil lió euro fe lett) Brüs  szel hagy ja
jó vá. Ezek nél az ún. N + 2, újab ban az N
+ 3 irány elv ér vé nyes, ami azt je len ti, hogy
a meg in dí tás után a pro jek tet 2 év, újab ban
3 év után be kell fe jez ni. A ha gyo má nyos
vas úti rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá -
nak fõbb pa ra mé te rei a következõk: se bes -
ség 160 km/h; ten gely te her 225 kN, biz to sí -
tó be ren de zés: ETCS-2. Az elõvárosi vas utak
fej lesz té sé nél a komp lex alap elv az irány -
adó. Ha zánk a Ko hé zi ós Ala pok ból a 2007-
2013. évek kö zött 3750-4000 mil lió euróra
szá mít hat. Ebbõl a vas úti szek tor ra 50%, a
köz úti szek tor ra 10% jut. A MÁV ál tal üze -
mel te tett vas út vo na lak kö zül a Bu da -
pest–Szé kesfehérvár–Boba, a Szol nok–
Nyír egy háza–Záhony, a GySEV-vasútvonalak
kö zül a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd
fej lesz té sét vet ték fi gye lem be (a szerzõ
meg jegy zé se: a Szom bat hely-Szent gott hárd
vas út vo na lat je len leg a MÁV üze mel te ti). Az
egyes pro jek tek meg va ló sí tás hoz az uni ós
for rá so kon kí vül a ma gyar or szá gi köz pon -
ti költségvetésbõl is for rá so kat kell biz to sí -
ta ni. 
Az elõadáshoz el hang zott hoz zá szó lá sok
kö zül ki emel jük azt, amely hi bás nak tart -
ja az olyan ten der ki írá so kat, ame lyek nek
ös  sze ge mi att a rész vé tel hez a ha zai cé -
gek kény te le nek kül föl di part ne re ket be -
von ni.

2. Kirilly Kál mán fõmunkatárs, MÁV Zrt. A
vas úti biz to sí tó be ren de zé sek ter ve zé sé nek
idõszerû kér dé sei cí mû elõadása utalt a ha -
zai vas úti biz to sí tó be ren de zé sek jelentõs el -
öre ge dé sé re. Ezek nek 51%-a 30 év fe let ti,
27%-a 20–30 év kö zöt ti, 17%-a 10–20 év
kö zöt ti, 5%-a 0–10 év kö zöt ti. A 2007–
2013. évek kö zöt ti vas úti fej lesz té sek biz to -
sí tó be ren de zé si szem pont ból a következõ
ré szek re kon cent rál ha tók:
• kor ri do rok
• törzs há ló za ti vo na lak
• elõvárosi vas úti köz le ke dés a fej pá lya ud -

var ok kal együtt.
A ter ve zés so rán nagy vál toz ta tá sok ra van

szük ség, hogy a vár ha tó fel ada tok nak meg
tud junk fe lel ni. Ezek kö zül a leg fon to sab -
bak:
• új meg ol dá sok
• új rend sze rek, ame lye ket ho no sí ta ni kell
• az ETCS-2 al kal ma zá sa mi att új rend sze -

rek szük sé ge sek
• a tervezõi ka pa ci tás je len leg ki csi és szét -

ap ró zott, a ka ma rai nyil ván tar tás sze rint
je len leg 71 fõ ren del ke zik tervezõi, és 89
fõ szakértõi jo go sult ság gal

• a tervezõi után pót lás kér dé sét az egye te -
mek, szak vizs gák, to vább kép zé sek és
szak mai mû he lyek lét re ho zá sá val kell
meg ol da ni

• a kül föl di tervezõk jo go sult sá gá nak kér -
dé sé vel fog lal koz ni kell, mi vel a szoft ve -
re ket a kül föl di tervezõk is me rik

• a szak mai elõírásokat, ren de le te ket felül
kell vizs gál ni, és azok elérhetõségét biz -
to sí ta ni kell

• a ter vek jó vá ha gyá sá ban részt vevõk to -
vább kép zé sét biz to sí ta ni kell.

3. Tulik Kár oly osztályvezetõ, MÁV Zrt. A
vas úti pá lya ter ve zés idõszerû kér dé sei c.
elõadásában a ré gi és új Or szá gos Vas úti

Sza bály zat kü lönb sé ge i re utalt. A nem zet -
kö zi törzs há ló za ti vo na la kon a jövõben a
vas úti fel épít ményt 60 kg/m sínekbõl épí -
tik. A pá lya ter ve zé si ka pa ci tá si igény je len -
leg 462 vá gány-km, a jövõben ez 460 vá -
gány-km + 30 ál lo más lesz.

4. Vö rös Jó zsef osztályvezetõ, MÁV Zrt. A
vas úti hi dak ter ve zé sé nek idõszerû kér dé -
sei c. elõadásában rö vid át te kin tést adott a
Vas úti híd sza bály za tok idõbeli vál to zá sá ról.
Az elsõ sza bály za tot 1877-ben ad ták ki a
Dé li Összekötõ híd épí té sé vel kap cso lat ban.
A vas úti hi dak élet tar ta mát elõször az 1976.
évi sza bály zat ál la pí tot ta meg, és ez 80 év
volt. A je len leg hasz ná la tos MSZ 07-2306 T
sza bály zat a hi dak élet tar ta mát a nem zet -
kö zi vas úti elõírások alap ján 100 év ben ha -
tá roz ta meg. A ki dol go zás alatt ál ló új vas úti
híd sza bály za ti elõírások az élet tar ta mot 50-
100 év ben ad ják meg, a vas út vo na lak ren-
deltetésétõl függõen. A 2009. évtõl kezd ve
vas úti hi dat csak a Eurocode-elõírások
alap ján sza bad ter vez ni. A ha zai Vas úti híd -
sza bály zat mé re te zé si elõírásai je len leg fel -
tét fü ze tek for má já ban ki dol go zás alatt van -
nak. En nek hasz ná la tá nál elsõsorban a Né -
met Vas utak ta pasz ta la tai le het nek pél da ér -
té kû ek. Fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a
vas úti híd ter ve zé se elõtt a hely szí ni ada tok
fel vé te le el en ged he tet len. Az eset le ges aka -
dá lyok (pl. felsõvezetéki osz lo pok, épü le tek
stb.) be fo lyás sal van nak a híd szer ke ze ti
ter ve zé sé re.

5. Dr. Ka zin czy Lász ló do cens, BME Ter ve -
zé si és ku ta tá si mun kák a BME Út- és Vas -
út épí té si Tan szé kén c. elõadását tör té ne ti
át te kin tés sel kezd te, amely ben a ré gi vas út -
épí té si tan szé kek pro fes  szo ra i ról em lé ke -
zett meg. Be szá molt az utób bi évek egye te -
mi ku ta tá sa i ról, ame lye ket ha zai és kül föl -
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A vas úti ter ve zés
hely ze te, prob lé mái,
gond jai, ne héz sé gei
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A Vas úti Szak osz tály 2006. ja nu ár 26-án,
a Fõmterv Rt. zsú fo lá sig meg telt
tár gya ló ter mé ben, mint egy 140 fõ
rész vé te le mel lett A vas úti ter ve zés
je len le gi hely ze te, prob lé mái tár gyú
szak mai na pot szer ve zett. A szak mai
na pot, me lyen a következõ elõadások
hang zot tak el, dr. Parádi Fe renc, a Vas úti
Szak osz tály el nö ke nyi tot ta meg
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di meg ren de lé sek re vé gez tek el. Ezek kö zül
kü lö nö sen ér de ke sek vol tak az ,,Y” ala kú
vas alj jal 2 éven át, Ba da csony kör ze té ben
vég zett kí sér le tek, ku ta tá sok. Az Or szá gos
Köz for gal mú Vas utak Pá lya ter ve zé si Sza -
bály za tá nak ki dol go zá sa a 2001. év ben
befejezõdött, azon ban azt a mai na pig nem
hagy ták jó vá.

6. Bo dor Pé ter igaz ga tó, MÁVTI Kft. A ma -
gyar vas úti tervezõi ka pa ci tás vizs gá la ta, kü -
lö nös te kin tet tel a tervezõmérnökök kép -
zé sé re c. elõadásában be szá molt ar ról,
hogy a MÁVTI lét szá ma 1953-ban 1100 fõ
volt, amely az 1992. évi át ala kí tás után 200
fõre csök kent. A MÁVTI Kft. to vább ra is az
egyet len komp lex vas úti tervezõszervezet
ha zánk ban. Ren del ke zik önál ló vas úti
szak ágak kal, van nak azon ban a vas út tal
csak rész ben kap cso la tos rész le gei (épí -
tész, geo dé zia, ta laj me cha ni ka) is. A vas úti
pá lya ter ve zé si ka pa ci tást 3 éve fi a tal mér -
nö kök fel vé te lé vel és be ta ní tá sá val nö vel -
ték. A vas úti for ga lom ter ve zé si ka pa ci tá sa
te rü le tén a hely zet kri ti kus, a végzõs mér -
nö kök nem jön nek a vas út hoz. A vas úti
felépítményszerkezetek ter ve zé se át ke rült
a gyár tók hoz. A vas úti vil la mo sí tás te rü le -
tén az ál la mi kép zés hi á nyos (erõsáramú
vil la mos mér nök). A vas úti biz to sí tó be ren -

de zé sek ter ve zé sé hez új szoft ve rek re len ne
szük ség. A távközlõ be ren de zé sek ter ve zé -
sé hez V. éves mér nök hall ga tó kat vet tek fel,
és ki kép zik õket. A je len le gi mû sza ki
felsõoktatás nem iga zo dik az élet hez, kü lö -
nö sen ha zánk EU-csatlakozását fi gye lem be
vé ve. A kredit rend sze rû ok ta tás be ve ze té se
a vas út nak nem ked vez.

7. Ka rá csony And rás irá nyí tó tervezõ,
Fõmterv Rt. Vas úti köz mû ve ze ték egy sé ges
hely szín raj zi/tér in for ma ti kai je lö lé se és
nyil ván tar tá si rend sze re c. elõadásában is -
mer tet te azt a szá mí tó gé pes prog ra mot,
amel  lyel 160 különbözõ faj ta, il let ve
eltérõen je lölt köz mû ve ze ték tart ha tó nyil -
ván. Az egyes köz mû ve ze té kek kü lön-kü lön
is elõhívhatók. A prog ram hoz je lö lé si rend -
szer is tar to zik, és a hely szí ni fel mé ré sek -
hez iga zo dik.

8. Szil va Pé ter Ernõ pro jekt me ne dzser,
Tran-SYS Kft. Új irány za tok a vas úti biz to sí -
tó be ren de zé sek ter ve zé sé ben c. elõ adá sá -
ban is mer tet te az ÖBB-nél ki fej lesz tett ter-
vezõrendszert. Az ÖBB-nél  a vas úti biz to sí -
tó be ren de zé sek te rü le tén ge ne rá ció vál tás
kö vet ke zett be, ma már csak elekt ro ni kus
biz to sí tó be ren de zé se ket ter vez nek. A cél a
költ sé gek, a minõség ja ví tá sa és az elekt ro -

ni kus adat cse re biz to sí tá sa. Az ÖBB tel jes
ter ve zé si igé nyét egyet len 4 fõs
tervezõközpont ki elé gí ti, amely éven te kb.
800 vál tós ter ve zé si ka pa ci tást je lent.
Ma gyar or szá gon a tech no ló gi ai vál to zást
nem kö vet te a ter ve zé si fo lya mat kor sze rû -
sí té se. Hi ány zik a ter ve zé si fo lya mat sza bá -
lyo zá sá nak kor sze rû sí té se is, nin cse nek jó -
vá ha gyott ter ve zé si irány el vek. A be ren de -
zé sek hez tar to zó fel tét fü zet egye di leg, hosz  -
szú ide ig ké szül. Fel tét le nül szük ség van
szoft ve rek be ve ze té sé re,  eh hez azon ban a
sza bá lyo kat, irány el ve ket ki kell dol goz ni,
és azo kat jó vá kell hagy ni. A fej lesz tést az
ÖBB-nél is így kezd ték.

A fel kért hoz zá szó lók kö zül fi gye lem re
mél tó volt Mangel Já nos, volt EU projekt-
fõigazgató, MÁV Zrt. ismertetõje. Töb bek
kö zött rá mu ta tott ar ra, hogy a jól
elõkészített pro jek tek nél is elõfordultak
olyan ese tek, hogy hos  szú ide ig tar tott az
egyes köz be szer zé si el já rá sok ügyé ben a
dön tés meg ho za ta la. Meg hos  szab bít ja a
pro jek tek át fu tá si ide jét a be ru há zói jó vá -
ha gyás idõtartama is. 
A szak mai nap ta pasz ta la ta it ös  sze fog lal va a
szak osz tály el nök sé ge a következõ aján lá so -
kat fo gal maz ta meg, ame lyet a dön tés ho zók
ré szé re is meg kül dött.
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Összefoglalás

A vas úti ter ve zés je len le gi hely ze te, prob lé mái címû szak mai nap aján lá sa i ról
1. A 2007-2013 kö zöt ti idõszakban a vas út fej lesz té sé re szánt for rá sok, elsõsorban EU in teg rá ci ós for rá sok ból az el múlt idõszakhoz

ké pest jelentõs mér ték ben meg nö ve ked nek.
2. Ezen for rá sok fel hasz nál ha tó sá gá hoz a vas úti fej lesz té sek in ten zív és gyors üte mû elõkészítésére van szük ség, amely a vas úti tervezõ

szak em be rek kel és in téz mé nyek kel szem ben fo ko zott kö ve tel mé nye ket tá maszt.
3. A pro jek tek elõkészítését, ezen be lül a mû sza ki ter ve zést fel kell gyor sí ta ni, és ha té ko nyab bá kell ten ni.
4. Az eu ró pai ten den ci á kat is fi gye lem be vevõ vas út fej lesz té si stra té gi át kell ki dol goz ni, mind a pá lya kor sze rû sí tés, a vasútvillamosítás,

mind pe dig a vas úti irá nyí tás tech ni ka (adat át vi tel, biz to sí tó be ren de zé sek, vo nat be fo lyá so lás, for ga lom irá nyí tás stb.) te rü le tén. 
5. A vas úti ter ve zés min den te rü le tén felül kell vizs gál ni a ter ve zés kor sze rû sí té sé nek lehetõségeit, és meg kell ho no sí ta ni a kor sze rû

(más vas utak te rü le tén be vált), in for ma ti kai esz kö zök kel tá mo ga tott ter ve zé si mód sze re ket. Ezen be lül 
� egy ér tel mû en kell ki tûz ni a ter ve zé si fel ada to kat, és ke rül ni kell a cél ki tû zé sek gya ko ri vál toz ta tá sát; 
� felül kell vizs gál ni a tervezhetõségeket is rögzítõ kö ve tel mény rend szert, adott eset ben kor sze rû sí te ni kell, il let ve ki kell dol goz ni,

és az il le té kes szer ve ze tek jó vá ha gyá sá val kötelezõ ér vén  nyel ki kell ad ni;
� kor sze rû sí te ni kell, il let ve ki kell dol goz ni a ter ve zé si irány el ve ket;
� kor sze rû sí te ni, pon to sí ta ni kell az en ge dé lye zés hez, a ten der ki írás hoz, a gyártás-elõkészítéshez, il let ve a ki vi te le zés hez szük sé ges

ter vek kö rét, ezen be lül a for má tu mát és tar tal mát;
� a ter ve zést tá mo ga tó prog ra mo kat kell rend szer be ál lí ta ni;
� ki kell dol goz ni az egyes szak te rü le tek ter vei, va la mint a tervezõ és kivitelezõ kö zöt ti adatcsereszabványokat;
� lé pé se ket kell ten ni az el ké szült ter vek elekt ro ni kus úton történõ be nyúj tá sá nak és en ge dé lye zé sé nek irá nyá ba. 

6. A tervezõi után pót lás biz to sí tá sa ér de ké ben sürgõs in téz ke dé se ket kell ten ni a tervezõk ki kép zé se, to vább kép zé se vo nat ko zá sá ban.
7. Erõsíteni kell a vas úti szak em be rek kép zés nek egye te mi, fõiskolai hát te rét, vis  sza kell ál lí ta ni az önál ló vas út épí té si tan szé ket.
8. A megnövekedett fel ada tok hoz nö vel ni kell a vas úti ha tó ság ka pa ci tá sát, ugyan ak kor mun ká ja ha té kony sá gá nak nö ve lé sét egy ér tel mû

kö ve tel mény rend szer rel és ter ve zé si irány el vek kel kell tá mo gat ni.
9. A MÁV Zrt.-nél a ter ve ket dön té si jog kör rel rendelkezõ szak mai bi zott ság hagy ja jó vá. 

Ös  sze ál lí tot ta:
dr. Parádi Fe renc, a szak osz tály el nö ke és Re ge Bé la, a Vas úti Szak osz tály el nök he lyet te se
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Vál to zó rend sze res ség gel ko moly ár vé de ke -
zé si fel adat je lent ke zik a Du ná nál-Ti szá nál,
de idõnként az olyan, egyéb ként lát szó lag
csen des, nyu godt, kis víz ho za mú fo lyók kal
is meg gyû lik a ba junk, mint az Ipoly, a
Zagy va, vagy a Tápió.
A vas úti töl tés sok he lyen azo nos az
elsõrendû ár vé del mi töl tés sel, így vas utas -
ként a felelõsségünk a vas út vo nal vé del me
mel lett ki ter jed a men tett ol da lon fekvõ te -
le pü lé sek, te rü le tek vé del mé re is.
A Bu da pest-He gyes ha lom vas úti fõvonal
Szõny és Ko má rom kö zöt ti sza ka sza
(987+00 és 1028+00 szel vé nyek kö zött)
szin tén olyan pá lya rész, ame lyet min den
ko mo lyabb, 500 cm-t meg ha la dó I. fo kú
ár víz vé del mi ké szült ség el ren de lé sét
indokló víz szint ese tén érin ti a vas úti töl -
tést, és szük sé ges sé te szi a vé de ke zést.
Te rü le tün kön a Ti sza leg in kább kri ti kus
sza ka sza vas úti szem pont ból a Szolnok-
Szajol kö zöt ti pá lya rész. Itt a Ti sza ára dá sa -
kor – mi vel a vas úti pá lya merõleges a fo -

lyó ra, nincs men tett ol dal – a vas úti töl tést
mind két ol dal ról áz tat ja a víz. To váb bi ve -
szélyt je lent, hogy az ára dó Ti sza a Zagy va
gyors le fo lyá sát aka dá lyoz za, a fo lyót vis  sza -
duz zaszt ja. 
Ezen a sza ka szon a töl tés vé del mén túl ko -
moly fel ada tot je lent a két nagy híd (szol no -
ki Zagy va-híd, szajoli Ti sza-híd) vé del me is.
Ma ga sabb víz szint ese tén a Zagy va híd já nak
nem csak a sa rui, de al só övei is víz alá ke -
rül het nek.
A ko ráb bi évek ár ví zi ta pasz ta la tai, a víz -
ügyes és me te o ro ló gi ai elõrejelzések alap -
ján 2006 ta va szán is nagy ár víz re kel lett fel -
ké szül ni. 
Az 1995 évi LVII. tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott, 46/1999. (III. 18) korm.-rendelet ér -
tel mé ben Ár víz vé del mi In téz ke dé si Terv
meg al ko tá sá val a Te rü le ti Köz pont idõben
fel ké szült a vár ha tó ár víz vas út vo na la in kat
ká ro sí tó ha tá sa i nak mér sék lé sé re.
A Bu da pes ti Te rü le ti Köz pont Mér nö ki Lé te -
sít mé nyi Al osz tály a mér nök sza ka szok kal

kö zö sen el ké szí tet te a szük sé ges vé de ke zé si
do ku men tá ci ó kat, és ár ví zi ké szen lé ti szol -
gá la tot ál lí tott fel a gyor san vál to zó ese mé -
nyek fi gye lem mel kí sé ré sé re, szük ség sze -
rin ti in téz ke dé sek meg ho za tal ára, se gí té sé -
re és a zökkenõmentes kap cso lat tar tás biz -
to sí tá sá ra. Ár ví zi ügye le tünk a ha gyo má -
nyos disz pé cse ri szol gá la tot te her men te sí -
tet te, to váb bá a vé de ke zés hez szük sé ges, il -
let ve an nak so rán ke let ke zett in for má ci ó -
kat to váb bí tot ta ren de zett for má ban a
PMLI-ben fel ál lí tott Köz pon ti Ár víz vé del mi
Ügye let (KÁVÜ) ré szé re.

Ár víz a Du nán

Te rü le tün kön elsõként a leg ko ráb ban a Du -
na Szõny-Komárom kö zöt ti sza ka szán je -
lent kez tek az ár ví zi fel ada tok. A víz szint
emel ke dé se a ko má ro mi víz mér cé nél egy
hét alatt (már ci us 24-31.) 373 cm volt. A
2002. évi ár ví zi ta pasz ta la tok alap ján 2003
év ta va szán a Ta tai Víz ügyi Sza kasz mér nök -
ség és a Gyõri PGF kö zö sen el ké szí tet te a
he gyes hal mi fõvonal és a Du na (a két szak -
ma eltérõ szel vé nye zé si rend sze rét har mo -
ni zá ló, va la mint a pad kák ma gas ság hi á nyos
he lye it egy ér tel mû en, mind két fél szá má ra
be azo no sít ha tó) ár víz vé del mi do ku men tá -
ci ó ját.  A vo nal sza ka szon az ár víz ál tal érin -
tett át ere sze ket idõben si ke rült le zár ni, va -
la mint a ko má ro mi hi dász fõpályamesteri
sza kasz a vé de ke zé si elõkészületek so rán
el kezd te (és mi vel idõben el kezd te, még ép -
pen be is fe jez te!!!) az érin tett pad kán a bo -
kor és cser je ir tá sát, a pad ka jól jár ha tó vá
té te lét, így ké szít ve elõ a te rü le tet a ho mok -
zsák fal épí té sé hez.  Kü lön le ges fi gyel met és
fel ada tot csak a 993+36 szel vény ben lévõ
zsi lip mû tárgy - 2,00 m  bol to zott híd - oko -
zott mi vel az ön kor mány zat ke ze lé sé be tar -
to zó zsi lip nem zár, így a víz át jut raj ta.
Ezért 2006. 03. 30-án kétlépcsõs el len nyo -
mó me den ce ké szült, majd 04. ½. éj sza ka
el ké szült a har ma dik el len nyo mó me den ce
is (1. kép).
A víz szint emel ke dé sé nek megfelelõen ezen
a sza ka szon a vé de ke zés 2006. 03. 31.
0700-tól, a fo ko zott fel ügye let 2006. 03. 31.
0800-tól vált in do kolt tá. A III. fo kú ár víz vé -
del mi ké szült ség elrendelõje az Észak-Du -
nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
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Ár víz 2006-ban,
a Bu da pes ti Te rü le ti
Köz pont vas út vo na lai
men tén

Szánthó Géza
mûszaki szakelõadó
MÁV Zrt. Bp. TK. ML Alosztály

� szanthog@mav.hu
� (06-1) 511-1920, 01/19-20

A MÁV Zrt. Bu da pes ti Te rü le ti Igaz ga tó ság te rü le tén
(bár nem ugyan ilyen név alatt, és nem is ugyan ezek kel
a te rü le ti ha tá rok kal) év ti ze dek óta nagy gon dot, ko moly
fel ada tot je lent az ár víz el le ni vé de ke zés.

1. kép – A 993+36 szel vény ben lévõ zsi lip men tett ol da la az el len nyo mó
me den cé vel 04. 01-én. (Fo tó: Bo ros Sándor)
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tó ság tól (Édukövizig) Koltai Gá bor, a Ta tai
Sza kasz mér nök ség vezetõje.
A vé de ke zés ide jé re a jobb vá gányt Szõny
mh. és Ko má rom ál lo más kö zött a for ga -
lom ból ki zár tuk, hogy a vé de ke zés ki szol gá -
lá sá hoz szük sé ges (TVG, anyag vo nat) köz le -
ke dést za var ta la nul és kés le ke dés nél kül le -
hes sen le bo nyo lí ta ni.
Az ár ví zi prob lé ma kör in for má ci ó i nak át te -
kin té se után – va la men  nyi érin tett vas út vo -
nal ese té ben – 2006. már ci us 30-31-re
nyil ván va ló vá lett, hogy a társ üz let ágak nak
is meg kell ten ni ük a szük sé ges ope ra tív in -
téz ke dé se ket, me lyek ré vén si ke rült a vé de -
ke zés so rán vé gig az üz let ági szin tû alap fel -
ada tok el lá tá sát meg va ló sí ta ni. 
A töl tés szük ség sze rin ti meg tá masz tá sá hoz
az or szág több pont já ról ös  sze sze dett
köveskocsik (2 db Fd és 6 db Fad ko csi Ko -
má rom ál lo más rendezõn  már 04. 03-án

ren del ke zés re állt. Irány vo nat tal Szob ról 25
db to váb bi zú zott kö ves ko csi ér ke zé sé re le -
he tett szá mí ta ni. A vé de ke zé si ter vek sze -
rin ti tel jes igény egyéb ként 80 ko csi kö vet
je lent. (A leg szük sé ge sebb meg tá masz tá si
he lyek vas úti szel vé nye i nek jegy zé ke a te rü -
le ten lévõ vas úti vezetõnél fo lya ma to san
megtekinthetõ.) A víz ügy szak em be re i vel
kö zö sen az a dön tés szü le tett, hogy a kö vet
nem en ged jük le, mi vel az a töl tés el mé le ti
szakadólapját érin tet te vol na, több mint 1
ton nás fo lyó mé te ren kén ti ter he lés sel. A
zúzottkõ tá masz tó ha tá sá nak jelentõsége
hos  szú ár víz ese tén el ve szett vol na, a
szakadólapra gya ko rolt ká ros kö vet kez mé -
nyek kel ös  sze ha son lít va.
A bal vá gá nyon, a te her for ga lom tel jes ki zá -
rá sa mel lett – csu pán a gyors vo na ti for ga -
lom le bo nyo lí tá sá ra – 40 km/h se bes ség -
kor lá to zás lé pett élet be. A zsi lip mû tárgy

kör nye ze té ben azon ban a mû tárgy ál la po ta
mi att csak 20 km/h se bes ség gel köz le ked -
het tek a vo na tok. A sze mély for ga lom töb bi
ré szét pótlóbuszokkal kel lett meg ol da ni.
2006. 04. 01. 0700 -tól – fo lya ma tos mun -
ka vég zés sel – 04. 03. 0700-ra ki épült az
ide ig le nes védmû, Szõny meg ál ló hely–Ko -
má rom ál lo más vi szony la tá ban a
987+00–1028+00 szel vé nyek kö zött. Az
ide ig le nes védmû elõbb öt, majd nyolc zsák
ma gas fó li á zott ju ta zsák fal. Mi vel a leg ma -
ga sabb víz szint vár ha tó mér té ke több ször is
vál to zott (és min dig csak fel fe lé, a már ci us
30-án a ma gas ság hi á nyos he lyek re be épí -
tés re ter ve zett 7-10 ezer ho mok zsák he lyett
vé gül 220 000 zsák ból ké szült el az kez det -
ben lo ká lis jel le gû, de vé gül is fo lya ma tos –
a 2002. évi leg na gyobb víz szint re (LNV) ki -
épí tett ma gas sá gú – védmû.
Áp ri lis 3-án a mgyar kor mány rend kí vü li
hely ze tet hir de tett ki a Du na men tén az ár -
víz zel érin tett te rü le te ken. 
A vé de ke zés ben az idõ elõrehaladtával, a
víz szint emel ke dé sé vel és a védmûvek át -
ázá sá val pár hu za mo san újabb fel ada tok je -
lent kez tek.
Ko má rom ál lo más XIV. sz. vá gá nyát
„csõbuzgár” vi ze lep te el, kb. 450 m hossz -
ban. A csõbuzgár azt je len ti, hogy a fürdõ
szen  nye zett vi zét egy rendezõ pá lya ud var
alat ti csa tor na gra vi tá ci ós úton jut tat ja a
Du ná ba. A fo lyó ilyen ma gas víz szint mel -
lett ér te lem sze rû en nem tud ta be fo gad ni a
ter mál vi zet, így az a XIV. sz. vá gány kö ze lé -
ben lévõ ak nán át ke re sett és ta lált utat a
fel szín re. A víz kel le mes hõfokából az
elõzõekben le ír tak alap ján kön  nyen le he -
tett kö vet kez tet ni a hi ba oká ra és oko zó já ra.
Itt ho mok zsák ra kat tal – több szö ri mó do sí -
tott meg ol dá sok kal – vet ték kör be a buz -
gárt; a szi vat  tyú zás ered mé nye ként áp ri lis
4-re ál la po ta jelentõsen ja vult, a buz gárt si -
ke rült „el fog ni”. A prob lé ma jelentõségét az
ad ja, hogy meg volt az esé lye a Ko má rom ál -
lo más kezdõpont felõli ol da li biz to sí tó be -
ren de zé sé nek be ázá sá ra, amely nek kö vet -
kez mé nyei rend kí vül sú lyo sak let tek vol na
a már erõsen le kor lá to zott he gyes hal mi
fõvonal me net ren di ka pa ci tá sá ra. (2. kép).
Almásfüzítõ-Tata ál lo más köz ben, a 885-ös
szel vény ben, a Fé nyes-pa tak bal ol da li
védmûve meg sé rült, és a bal vá gány al épít -
mény ét át áz ta tás sal ve szé lyez tet te. Fó li á zás -
sal, ho mok zsák ok kal a zsi lip ka pu nál a víz
ki zá rá sa meg tör tént, a hely ze tet si ke rült
gyor san nor ma li zál ni.
Szé kes fe hér vár-Ko má rom vas út vo nal be já -
ra ti ívé nél a buz gá ros rész ál la po ta rom lott
a víz nyo más alatt, és a fi nom szem csés
frak ció ki hor dá sá val tört be. Víz ügyi szak -
em be rek fo lya ma tos meg fi gye lés alatt tar -
tot ták, be avat ko zás ra vé gül sze ren csé re
nem volt szük ség.
A töl tés át ázá sa mi att a men tett ol da lon egy -
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2. kép – Ko má rom, XIV. vá gány, a kör be zsá kolt buz gár és az el ön tött
vá gány sza kasz (Fo tó: Bo ros Sándor)

3. kép – A Du na tetõzése áp ri lis 3-án 1800–1900 kö zött  
(Fo tó: Viszló Titusz)
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re több he lyen je lent meg a víz. Az
Édukövizig szak em be re i nek irá nyí tá sa mel -
lett a pá lyás- és hi dász kol lé gák na pi 24 órá -
ban fo lya ma to san járõröztek, fi gyel ték a
vas úti töl tés ben, il let ve pá lyá ban be kö vet -
ke zõ eset le ges vál to zá so kat. Sze ren csé re
már csak ki sebb be avat ko zá sok ra volt szük -
ség, buz gár el fo gás ho mok zsák me den ce
épí té sé vel, il let ve a „ka taszt ró fa tu ris ták” ál -
tal le ta po sott ho mok zsák nyúl gát meg iga zí -
tá sa.
A ko má ro mi víz mér ce ada tai sze rint a Du -
na áp ri lis 3-án 1800 és 1900 kö zött tetõzött
782 cm-rel, 7314 m3/sec víz ho zam mal,
majd 4-én 1900-kor 767, 5-én 1900-kor
746 cm-t mér tek, 10-én 1800-ra az I. fo kú
ár víz vé del mi ké szült ség szint je alá (500
cm) apadt (3. kép).
Né hány nap el té rés sel Te rü le ti Köz pon tunk
te rü le tén más Du na-par ti, Du ná hoz kö ze li
he lye ken is je lent kez tek gon dok. 
Adony–Adony-Dunapart vas út vo na lat az ár
a 24+00 km-szelvénytõl vé gig el ön töt te
(ezen a vas út vo na lon egyéb ként a for ga lom
2005. no vem ber vé ge óta szü ne tel, áru hi -
ány mi att).
Du na új vá ros kikötõ–HM összekötõ vá gány
víz alá ke rült. 
Adony von ta tó vá gány víz alá ke rült, majd az
ára dás le vo nu lá sa után 60 m hossz ban,
sínkoronaszint fe lett 15 cm iszap ban állt.
Ka vics bá nya há rom vá gá nyát a tetõzéskor
tel je sen el lep te a víz és az ára dás le vo nu lá -
sa után szin tén iszap ban állt, sín ko ro na fe -
lett  5–10 cm vas tag ság ban;
To kod-Esz ter gom vo na lat – mi vel az ár víz a
pá lyát el lep te – tel jes hos  szá ban le kel lett
zár ni. 
Ez alatt az idõ alatt a vas úti pá lyát meg kö ze -
lí te ni sem le he tett, ér de mi mun kát le he tet -
len volt vé gez ni. Ezért a he lyi
fõpályamesteri sza kasz, to váb bá a szõnyi ol -
dal ról ki vett 2+10 fõvel és a Mávgép Kft.

egy csa pa tá val Szent end re vá ros vé de ke zé -
sé ben vet tek részt – si ke re sen –, ahol éj jel-
nap pa los mun ka vég zés mel lett véd ték a vá -
ros mé lyeb ben fekvõ te rü le te it.
Ezen a vo nal sza ka szon csak áp ri lis 22-én
0000 órá tól állt hely re a for ga lom az ere de -
ti se bes ség gel, a vo nal al épít mény ének vizs -
gá la ti (szon dá zás, georadaros vizs gá lat)
ered mé nye alap ján, a következõ kor lá to zá -
sok kal;
– Almásfüzitõ-Neszmély ál lo má sok kö zött,
a 15+00–18+00 szel vény ben 10 km/h.
– Neszmély-Süttõ ál lo má sok kö zött, a
143+00–147+00 szel vény ben 10 km/h
se bes ség gel.

Ár víz a Ti szán

A du nai ár víz még le sem vo nult, ami kor a
Ti sza gyors víz szint emel ke dé se mi att (36
cm/24 óra) áp ri lis 8-án Szol nok nál el ér te a
800 cm szin tet. Így 0600 órá tól itt is élet be
lé pett a III. fo kú ár víz vé del mi ké szült ség.
(Elrendelõje: Ivaskó La jos, Kö zép-Ti sza vi -
dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság (Köti-Kövizig) mû sza ki igaz ga tó he lyet -
tes, védelemvezetõ)
A te rü le tün kön le vo nu ló ti szai ár víz vis  sza -
duz zasz tó ha tá sa mi att ki hat a Zagy va fo lyó -
ra is (tor ko la ta Szol nok bel vá ro si ré szén,
kb. 2 km-re van a Bu da pest-Zá hony vas út -
vo nal Zagy va-híd já tól), amely tar tós ár víz
ese tén a Tápiót duz zaszt ja vis  sza. 
A ti szai ár víz a következõ mû tár gya in kat
érin ti Szolnok-Szajol ál lo más köz ben 
• Szol nok bel te rü le tén a 1030+00 és

1032+00 vas úti szel vé nyek kö zött lévõ
Zagy va-hi dat, 

• a 1079+00 és 1082+00 szel vé nyek kö -
zött fekvõ Ti sza-hi dat, 

• il let ve a Ti sza-híd és Szajol be já ra ta kö -
zött 2 db vb. teknõhidat (6,00 m, il let ve
5,58 m nyí lá sú ak).

Az elõzetes víz ügyi elõrejelzések alap ján
tar tó san ma gas víz ál lás ra kel lett fel ké szül -
ni, an nak min den ha tá sá val együtt. Az ilyen
eset ben felmerülõ gon dok le het nek a már
em lí tett vis  sza duz zasz tó ha tá son túl a töl tés
át ázá sa, töl tés sza ka dás, a hul lám ve rés
rom bo ló ha tá sa.
A Ti sza ál tal érin tett vas út vo na lak men tén
dol go zó kol lé gák nak – saj nos és sze ren csé -
re – igen nagy ru tin juk van az ár ví zi vé de -
ke zés ben, így már szin te min den ki tud ta a
dol gát.
Az ár ví zi vé de ke zés re fel ké szül ve a szajoli
hi dász sza kasz dol go zói 7000 m2 ré zsû fe lü -
le tet tisz tí tot tak meg gaz tól, cserjétõl, bo -
kor tól, ez zel té ve lehetõvé a ré zsû gyors,
szak sze rû fó lia vé del mé nek ki ala kí tá sát.
Ez után a Szol nok sze mély pu.
fõpályamesteri sza kasz, a Szajol te lep he lyû
hi dász ki ren delt ség, va la mint a MÁV FKG
Kft. dol go zó i nak mun ká já val már vi szony -
lag gyor san el ké szül he tett a leg in kább ve -
szé lyez te tett sza ka szon – a 1099+03 és
1111+00 szel vé nyek kö zött – a védmû,
mint egy 300 m hossz ban (fó lia te rí tés ho -
mok zsák meg tá masz tás sal), amely a 4. szá -
mú fõközlekedési út fe lül já ró já nak
vízelvezetõ rend sze ré be lett be köt ve. Kü lön
ne héz sé get je len tett a ká bel csa tor na „víz -
men tes” zá rá sa a vo nó ve ze té kek és ká be lek
mel lett és kö zött.
A Ti sza víz szint je áp ri lis 8-án ér te el a 800
cm szin tet, amely nek alap ján a Kötikövizig
védelemvezetõ-helyettese 600-kor el ren del -
te a III. fo kú ár víz vé del mi ké szült sé gi fo ko -
za tot (4. kép).
Az el ké szült védmûvek vé del mé re, il let ve a
szük ség sze rin ti be avat ko zá sok el vég zé sé re
a he lyi fõpályamesteri sza kasz és a szajoli
hi dász sza kasz dol go zó i ból éj jel-nap pa los
figyelõszolgálatot szer vez tünk, akik na pi 24
órá ban jár ták a ve szé lyez te tett pá lya sza -
kaszt, kü lö nös fi gye lem mel a hi dak és át -
ere szek kör nye ze té re.
Az egy re emelkedõ víz szint mi att 2006. 4.
15-én 1200-tól a Szolnok–E-elágazás Szajol
kö zöt ti pá lya ré szen a bal vá gányt ki kel lett
zár ni a for ga lom ból, va la mint a bal vá gány fe -
let ti felsõvezetéket szin tén ki kel lett kap csol -
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Géza Szánthó
Inundation at 2006
at the territory of
Budapest

The article presents the process of
the inundation of Danube and Tisza
rivers at 2006 and its effects on the
bridges and structures of railway
lines operated by Regional Centre of
Budapest. It shows chronologically
the main steps of defend and the
performed tasks.

4. kép – Hul lám ve rés el le ni fó lia ta ka rás, ho mok zsák meg tá masz tás sal,
Szajol be já ra tá nál (Fo tó: Mu ha ri Zoltán)
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ni, mi vel 1031+33 km-szel vény ben fekvõ
Zagy va-hid ra 2 db FADD + 4 db Dozátor
kõszállító ko csi, a 1094+45 km-szel vény ben
a 6,00 m. nyí lá sú, és az 1099+03 km-szel -
vény ben az 5,58 m. nyí lá sú vb., teknõhidakra
2-2 db dozátoros ko csi ke rült, a híd szer ke ze -
tek le ter he lé sé re (5. kép).
A vá ros bel te rü le tén fekvõ Zagy va-hi dat
már-már ide gen for gal mi lát vá nyos ság ként

lá to gat ták a he lyi és nem he lyi la ko sok,
akik ese ten ként a ho mok zsák fa lat ta pos ták
le, il let ve a gye re kek a kö ves ko csik ra fel -
mász va okoz tak köz vet len bal eset ve szélyt,
amely nek el há rí tá sá hoz vé gül a rendõrség
se gít sé gét kel lett igény be ven ni. 
2006. áp ri lis 14-én 1300-kor, 962 cm-es
víz ál lás nál, a kor mány rend kí vü li ár víz vé -
del mi ké szült sé get ren delt el.
A Zagy va ma gas víz ál lá sa mi att a vas úti híd
al só öve víz alá ke rült, az öv szek rény ben állt
a víz (6. kép).
A Ti sza Szol nok nál a ko ráb ban elõre jel zett
áp ri lis 17. he lyett csak áp ri lis 21-én 1000
óra kor tetõzött 1013 cm-rel, igaz, ak kor az -
tán majd nem két na pig, 23-án 0300 órá ig. 
Az apa dás rend kí vül las sú (3-5 cm/24 óra),
hos  szan el hú zó dó volt idõben is, és tér ben
is (a víz szint III. fo kú ké szült sé gi szint alá
sül  lye dé se má jus 5. és 10. kö zött vár ha tó).
A tér be ni el hú zó dás oka az volt, hogy a Du -
na ko ráb bi ár hul lá ma ek kor tájt ér ke zett a
Duna–Tisza-torkolathoz, a Ti szát vis  sza -
duz zasz tot ta, le he tet len né té ve a ti szai ár
gyors le fo lyá sát.

Ez a vis  sza duz zasz tó ha tás or szá go san na -
gyon meg ne he zí tet te a vé de ke zést, amely
így szin te egy idõben és hos  szan je lent ke -
zett a Du na-tor ko lat fe let ti ös  szes fo lyónk
szin te tel jes part sza ka szán, a Ti szán kí vül a
Zagy ván, a Táp ión és a Kö rö sö kön, ez zel ko -
moly ne héz sé ge ket ró va az egy re job ban át -
ázó gá tak ra és az ár ví zi vé de ke zés ben részt
vevõkre egy aránt.
Ös  szeg zés
A már-már rend sze re sen jelentkezõ ár ví zi
gon dok kal kap cso lat ban több, mi nél elõbb
meg vá la szo lan dó kér dés is fel me rül. 
• El mé le ti fel ve tés, de tény, hogy a 2002. és

a 2006. évi du nai ár vi zek vé de ke zé si
költ sé ge ös  sze von tan az Al más fü zi -
tõ–Esztergom vas út vo na lat hos  szú tá von
biz ton sá gos sá te het né az ár vi zek kel
szem ben.

• Az ár ví zi vé de ke zés költ sé ge i hez, to váb bá
a ki esett for ga lom ból eredõ ká rok hoz ön -
ma gá tól hoz zá adó dik – pél dá ul az
Esztergom–Tokod-vonal ese té ben – a
nem forintosítható presz tízs- és er köl csi
kár tö me ge is.

• Ha va ló ban fon tos a fu va ro zók ál lan dó
ma gas szín vo na lú, meg bíz ha tó ki szol gá -
lá sa, ak kor az olyan mér té kû ár vi zek el -
len, ame lyek nem tekinthetõk kü lö nö sen
ext rém nek, vég le ges meg ol dá so kat kell
ta lál ni, és eze ket lét re is kell hoz ni.

A ko má ro mi tér ség vo nat ko zá sá ban ös  sze -
vont víz jo gi en ge dé lye van a vég le ges védmû
épí té si ter ve i nek, azon ban a for rás ren del -
ke zés re ál lá sá nak, il let ve az épí tés meg -
kezd he tõségének idõpontja még nem tud -
ha tó.
A Szolnok–Szajol-vonal re ha bi li tá ci ó ja so -
rán a pá lya szint eme lé se, a töl tés
megerõsítése nyújt hos  szú tá vú meg ol dást.
Az ár ví zi vé de ke zés ben részt vett kol lé gák
szak ér tel mén, ta pasz ta la tán és – nem ke -
vés bé – hoz zá ál lá sán nagy rész ben múlt a
vé de ke zés si ke re. Saj nos a mun ka kö rül -
mé nyek rõl, a töl té sek vas úti védmûvek ál -
la p o tá ról, az ár ví zi vé de ke zés egyéb
feltételeirõl ez nem min den eset ben
mond ha tó el.
Kol lé gá ink, nem utol só sor ban az uta sa ink,
fuvaroztatóink meg elé ge dé sé re szol gál na,
ha az ár ví zi vé de ke zés al kal mi jel le ge he -
lyett vég le ges meg ol dá sok kal ta lál koz hat ná -
nak, és nagy se bes ség gel su ha nó, tisz ta,
kor sze rû vo na tok ab la ká ból
tekinthetnénerk a kor sze rû védmûvek mö -
gött erõlködõ ára dat ra.

Fény ké pek:
Bo ros Sán dor – Hi dász fõpályamester,
Bp.TK. ML. Alo. (Ko má rom)
Mu ha ri Zol tán – Hídszakértõ-mérnök,
Bp.TK. ML. Al osz tály
Viszló Ti tusz – Pá lya mes ter, Bp.TK. ÜO.
Nyu gat Alo. (Ko má rom)
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Szánthó Gé za
A Szak kö zép is ko la el vég zé se után,
elsõ mun ka he lye a MÁV Bu da pes ti
Híd fenn tar tó Fõnökség, ahol tech ni -
kus, majd építésvezetõ, a fõnökség
meg szû né sé ig. Idõközben tech ni ku si
minõsítést sze rez, il let ve el vég zi a
MÁV Tisztképzõ tan fo lya mát,
hídszakértõ tech ni kus. Ti zen négy éven
ke resz tül a fe renc vá ro si te rü let (Pft,
PGF, OM) hi dász építésvezetõje. Je len -
leg a Bu da pes ti Te rü le ti Köz pont Mér -
nö ki Lé te sít mé nyi Al osz tály sza-
kelõadója.

5. kép – FADD és  dozátoros ko csik a Zagy va-hí don (Fo tó: Mu ha ri Zoltán)

6. kép – A Zagy va-híd al só öve víz ben áll (Fo tó: Mu ha ri Zoltán)



40 Árvíz

A MÁV Zrt. PVÜ Deb re ce ni Te rü le ti Köz pont
ke ze lé sé ben lévõ következõ vo na la kat érin -
tet te az ára dat: 

1. 100/c. sz. vas út vo nal Tokaj–Rakamaz
kö zöt ti vo nal sza kasz és a To ka ji Ti sza-
híd, La dik híd, Gör be híd, Aranyospatak
híd

2. 02. sz. vas út vo nal Kisköre–Abádszalók
kö zöt ti pá lya sza kasz és a Kis kö rei Ti sza-
híd és ár té ri szer ke ze tek

3. 108. sz. vas út vo nal Tiszafüred–Poroszló
kö zöt ti vo nal sza kasz és az Ár té ri-híd, ti -
sza fü re di Ti sza-híd, Szomorka híd,
Egerpatak híd

4. 118. sz. vas út vo nal Kótaj–Balsa kö zöt ti
pá lya sza kasz és azok mû tár gyai.

Fo ko zott fel ügye let, vé de ke zés  

A MÁV Zrt. Ve zér igaz ga tó sá ga ál tal a P-
2300/2006. sz. alatt ki adott PMLI in téz ke -
dé si terv sze rint haj tot tuk vég re az ár víz vé -
del mi elõkészületeket, il let ve a vé de ke zést
és a fel ügye le ti te vé keny sé get. A Deb re ce ni
Te rü le ti Köz pont te rü le tén az ár ví zi fo ko zott
fel ügye let és vé de ke zés 2006. 04. 03-án
kezdõdött, és az aláb bi te rü le ti és kro no ló -
gi ai sor rend ben zaj lott le:

2006. 04. 03.-tól fo ko zott fel ügye let
To kaj és Balsa tér sé gé ben

Fo ko zott fel ügye le tet kel lett el ren del ni a
Tokaj-Rakamaz és a Kótaj–Herminatanya
ál lo más köz ben (a Ti sza fo lyó mi att vis  sza -
duz zadt Lónyai-fõcsatorna ára dá sa mi att)
és a hoz zá tar to zó mû tár gya kon. 2006. 04.
04-én a víz szint emel ke dé se mi att (to ka ji
víz mér ce: 858 cm, ed di gi 2002-ben mért
víz szint alatt –60 cm, 2006. 04. 04. 6.00
óra kor) újabb kor lá to zá so kat kel lett be ve -
zet ni. A Nyíregyháza–Balsa vas út vo na lon a
178+00 – 181+00 szel vé nyek kö zött
2006. 04. 04.-én 12.30 órá tól 20 km/h ide -
ig le nes se bes ség kor lá to zást ve zet tünk be a
ma gas víz ál lás mi att. 2006. 04. 07-én újabb

kor lá to zá so kat kel lett be ve zet ni.  A Nyír egy -
há za–Balsa vas út vo na lon a 178+00 –
181+00 szel vé nyek kö zött 2006. 04. 07-én
12.00 órá tól 15 km/h ide ig le nes se bes ség -
kor lá to zást ve zet tünk be a ma gas víz ál lás és
az ár ví zi töl tés – itt egy ben vas úti al épít -
mény – ál la po ta mi att.  A Nyír egy há za – Bal -
sa vas út vo nal, Kótaj–Buj ál lo má sok kö zött
a 153–156 szel vé nyek kö zött 15 km/óra se -
bes ség kor lá to zást ve zet tünk be a Lónyai-
csatorna ma gas víz ál lá sa mi att. Be ve ze tés
idõpontja: 2006. áp ri lis 07. 10 óra 45 perc.
A 155+12 szel vény ben lévõ 3,00 m nyí lá sú
vb. teknõhíd felszerkezet al só élé nek ma -
gas sá gát meg ha lad ta a víz szint, ár víz vé del -
mi töl té sen be lül a vas úti al épít mény víz -
ben állt (1. kép).
A Mezõzombor–Nyíregyháza vas út vo na lon,
Tokaj–Rakamaz ál lo má sok kö zött a
183–220 szel vé nyek kö zött 40 km/óra se -
bes ség kor lá to zást ve zet tünk be a Ti sza és
ár te rü let ma gas víz ál lá sa és a hul lám zás ve -
szé lye, va la mint a töl tés nem megfelelõ haj -
lá sa mi att. Be ve ze tés idõpontja: 2006. áp ri -
lis 07. 13 óra. A víz szint 36 cm-rel ala cso -

nyabb volt, mint az Ara nyos híd pil lé re i nek
felsõ sík ja (2. kép). 2006. 04. 09-én ér te el
a Tokaj–Rakamaz ál lo más köz ben a víz ál lás
a 2006. évi ma xi mu mot, to ka ji víz mér ce:
892 cm, (2006. 04. 09. 06.00 óra kor) ed di -
gi leg na gyobb 2002-ben mért víz szint alatt
–26 cm, az Aranyospatak híd pil lé rén.
(3. kép). A vo nal sza ka szon ez a mû tárgy
van a leg ala cso nyab ban. 

Ak tív vé de ke zés
a Deb re cen–Fü zes abony vas út vo na lon

2006. 04. 12-én a Deb re cen–Fü zes abony
vas út vo na lon Tiszafüred–Poroszló ál lo má -
sok kö zött a 748+00–753+00 szel vé nyek
kö zött a rend kí vül sze les-vi ha ros idõjárás
okoz ta 60-80 cm ma gas hul lám ve rés a  vas -
úti pá lya al épít mény ét alá mos ta és meg -
bon tot ta, így az a vas úti for ga lom le bo nyo lí -
tá sá ra al kal mat lan ná vált, ezért 2006. 04.
12-én 14.00 órá tól a vas úti pá lyát a for ga -
lom ból ki zár tuk Tiszafüred–Poroszló ál lo -
má sok kö zött. Megkezdõdött a hely re ál lí tás,
a zú zott kö ves sze rel vény Po rosz ló ál lo más -
ra ke rült ki ál lí tás ra, majd on nan az UDJ Ks
ko csi já val szál lí tot tuk a hely szín re a mû -
anyag zsá kok ba ra kott zú zott kö vet. Ös  sze -
sen 9000 db mû anyag zsák ke rült be épí tés -
re, 34 Fd ko csi zú zott kö vet ürí tet tünk ki a
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Ár víz 2006

Vé de ke zés a Deb re ce ni
Te rü le ti Köz pont
te rü le tén

Báló End re
hi dász mû sza ki szakértõ
ár ví zi ügye le tes

� baloe@mav.hu
� (06-1) 513-1256, 03/12-56

2006 ta va szán Ma gyar or szá gon a Du nán és a Ti szán ed dig
so ha nem lá tott, egy ide jû ár ví zi hely zet ala kult ki, amely
a ma gyar or szá gi vas út vo na la kat sem kí mél te.

1. kép – Nyíregyháza–Balsa vas út vo nal 155+12 szel vény, Kótaj
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mû anyag zsá kok meg ra ká sá hoz és a part
(vas úti al épít mény) vé del mi mun kák hoz.
Ezen a vo nal sza ka szon a vég le ges al épít -
mény vé del met a ré zsû tel jes bur ko lá sa és
hullámtörõ kõszórás be épí té se je lent he ti.
A ki tar tó mun ká nak köszönhetõen 2006.
04. 16-án 11.00 órá tól a vas úti pá lya
Tiszafüred–Poroszló ál lo má sok kö zött a
sze mély for ga lom nak vis  sza adás ra ke rült, a
te her for ga lom azon ban to vább ra is ki volt
zár va. A 748–753 szel vé nyek kö zött 10
km/h las sú je let kel lett be ve zet ni.

Apad a víz a Felsõ-Tiszán

2006. 04. 20-ra az aláb bi hely zet ala kult ki:
a Felsõ-Tiszán és a Lónyai-fõcsatornán 1,0 -
1,5 m-es apa dás kö vet ke zett be, ezért a ko -
ráb bi ak ban be ve ze tett kor lá to zá so kat meg -
szün tet tük. A 100/c vo na lon To kaj –Ra ka -
maz ál lo más köz ben a fo ko zott fel ügye le tet
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2. kép – Tokaj–Rakamaz
ál lo más köz

Aranyospatak híd

3. kép – Aranyospatak
híd pillére

4. kép – Kis kö rei köz úti-vas úti Ti sza-híd meg sül  lyedt Abádszalók felõli hídfõje
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2006. 04. 21-én 12 órá tól vis  sza von tuk, a
Ti sza víz ál lá sa a tetõzéshez ké pest már 120
cm-t apadt. A 40 km/h ide ig le nes se bes ség -
kor lá to zás az át ázott töl tés mi att to vább ra is
ér vény ben ma radt. A 118. sz. vo nal
Nyíregyháza–Balsa vas út vo na lon a 153
–156. szel vé nyek kö zött az ide ig le ne sen be -
ve ze tett 15 km/h se bes ség kor lá to zást le -
mond tuk 2006. 04. 20-án 14.30-tól, itt a
pá lya se bes ség is mét 30 km/h. A Nyír egy há -
za–Ba lsa vas út vo na lon a 178–181. szel vé -
nyek kö zött az ide ig le ne sen be ve ze tett 5
km/h se bes ség kor lá to zást le mond tuk

2006. 04. 20-án 14.30-tól, itt a pá lya se bes -
ség is mét 20 km/h. A Lónyai-fõcsatorna víz -
szint je 100 cm-t apadt.

A Kö zép-Ti szán to vább árad a fo lyó

A Kö zép-Ti sza vi dé kén – Kiskörétõl a dé li
or szág ha tá rig – a ma gyar kor mány ár ví zi
ve szély hely ze tet hir de tett ki a so ha nem ta -
pasz talt ára dás mi att. Ez az ár ví zi hely zet
érin tet te a 102-es Kál-Kápolna–Kisújszállás
vas út vo na lat is. A 102-es vo na lon: a Kis kö -
rei kö zös köz úti-vas úti Ti sza-híd Abád sza -
lók felõli hídfõjénél az ár víz vé del mi gá ton
átvezetõ vas úti pá lya sza kasz to váb bi ká ro -
so dást szen ve dett a rend kí vül ma gas víz ál -
lás mi att, ár ví zi ve szély hely zet volt ér vény -
ben. Itt ta lál ha tó a MÁV egyet len kö zös köz -
úti-vas úti híd ja. A sín ko ro ná hoz ké pest a

köz úti pá lya bur ko lat szint je he lyen ként 10
cm-t (!) sül  lyedt, hos  szú süp pe dé sek kel (4.
kép). A je len le gi 20 km/h vas úti se bes ség -
kor lá to zás fenn tar tá sa to vább ra is in do kolt,
és mielõbb el kell vé gez ni az ár víz vé del mi
töl tés fe let ti 24 m hos  szú, va la mint a csat -
la ko zó, szin tén 24 m hos  szú kö zös köz úti-
vas úti pá lya sza kasz tel jes cse ré jét.  A csat la -
ko zó mû tárgy szi vár gó ján folyt át a Ti sza vi -
ze a men tett ol dal ra (5. kép).

5. kép – Kis kö rei kö zös
köz úti-vas úti Ti sza-híd
Abádszalók felõli hídfõ,
a men tett ol dal ra fo lyik
a Ti sza vi ze az alul já ró-
hát töl tés szi vár gó ján
ke resz tül

1978-ban szer zett ok le ve let a Gyõri
Köz le ke dé si és Táv köz lés Mûszaki
Fõiskola Köz le ke dés épí té si In té zet
Vas út épí té si és Fenn tar tá si Sza kán.
1978 óta a MÁV, MÁV Rt., ill. MÁV Zrt.
al kal ma zott ja. 
1980–1983 kö zött a Deb re ce ni Pá lya -
fenn tar tá si Fõnökségen hi dász sza -
kasz mér nök, 1984–1992-ig Deb re ce ni
ÉHF-en hi dász fõépítésvezetõ, 1993–
2003-ig a Deb re ce ni Pá lya gaz dál ko dá -
si Fõnökségen hi dász sza kasz mér nök,
2003-tól a Deb re ce ni Te rü le ti Köz pont -
ban hi dász vo nal biz tos /mû sza ki
szakértõ.
A Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra tag ja. 
Né met kö zép fo kú, an gol alap fo kú
nyelv vizs gá val ren del ke zik.

Endre Báló
Inundation at 2006
at the territory of
Debrecen

The big inundation of Danube and
Tisza rivers haven't spare the railway
lines of MÁV. The Regional Centre of
Debrecen had to introduce increased
supervision from 03.04.2006. The
Tisza river culminated at the area of
Tokaj and Balsa at 09.04.2006 where
speed limits had to be introduced.
The stormy weather partially swept
away the substructure between
Tiszafüred and Poroszló stations,
because of this the railway traffic
was stopped between 12th and 16th
of April. The embankment of the
abutment of bridge across the Tisza
on the Kál-Kápolna-Kisújszállás rail-
way line was damaged because of
the extremely high level of water, the
organization of final repairing will be
started shortly. 

Ös  sze fog la lás

A MÁV Zrt. Deb re ce ni Te rü le ti Köz pont
te rü le tén a 2006 ta va szán a Ti szán le -
vo nu ló ár víz el le ni vé de ke zés jelentõs
erõk ös  sze vo ná sát igé nyel te a MÁV
Zrt. Pá lya vas úti Üz let ágá nak Deb re ce ni
Te rü le ti Köz pont já tól.
A fo ko zott fel ügye let, a meg ron gá ló -
dott töl tés sza ka szok ide ig le nes hely re -
ál lí tá sa jelentõs erõket kö tött le. A Bu -
da pes ti Te rü le ti Köz pont hoz tar to zó
Szolnok–Szajol ál lo más köz ben le zárt
bal vá gány mi att a tel jes Észak-al föl di
IC-for ga lom a Tokaj–Rakamaz egy vá -
gá nyú ál lo más köz ben bo nyo ló dott le
az amúgy is ká ro so dott al épít mé nyen
3 hé ten ke resz tül. En nek fi gye lem be -
vé te lé vel is si ke rült a vas úti for gal mat
a Deb re ce ni Te rü le ti Köz pont te rü le tén
fenn tar ta ni, az el te relt vo na tok ál tal
oko zott új, elõre nem lá tott for gal mi
hely ze tet ke zel ni, és az el mo sott töl tés -
sza kasz ide ig le nes hely re ál lí tá sá val a
Deb re cen–Fü zes abony vas út vo na lon a
pá lya el zá rást mi ni má lis ide jû re csök -
ken te ni.
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A víz meg csak jött, jött és egy re emelkedõ
szint jé vel egy más után dön töt te meg a több
év ti ze des re kord víz ál lá so kat, kö ze lé be ke -
rül ve a va la ha mért leg na gyobb ér té kek nek,
he lyen ként pe dig túl is szár nyal va azt.
Azért, hogy az amúgy is több száz mil lió fo -
rin tos károk ne több tíz mil li árd ra rúg ja nak,
hogy az összedõlt csa lá di há zak, ott ho nok
szá ma ne le gyen több tíz ezer, tö me gek fog -
tak la pá tot és töl töt ték a ho mok zsá ko kat,
biz to sí tot ták a gá tak sta bi li tá sát. Idõt, fá -
radt sá got nem is mer ve és ön ma gu kat nem
kí mél ve tí zez rek dol goz tak fo lya ma to san,
éjt nap pal lá té ve, az or szág nagy fo lyó i nak
ár víz vé del mi töl té se in, hogy meg fé kez zék a
Du nát, Ti szát, Bod ro got. (Saj nos a cikk
meg írá sá nak idõpontjában a Ti sza még
nem tetõzött. Így ott még min dig szük ség
van a ke mény, ál do za tos mun ká ra. Bí zunk
ben ne, hogy az erõfeszítéseket ott is si ker
ko ro náz za.) Az ál do za tos mun ka – ha vesz -
te sé gek vol tak is – el ér te cél ját. A gátvédõ
em be rek mel lett az ele ink ál tal meg épí tett
gá tak is jól vizs gáz tak. Ki áll ták a több ször
meg úju ló, egy re erõsebb ro ha mo kat. Most
még igen! De ez már a so ka dik volt. És úgy
van ez zel a sok szor megismétlõdõ igény be -

vé tel lel a töl tés is, mint a bok szo ló, aki, ha
nem is kap egy szer re ak ko ra ütést, hogy
pad ló ra ke rül jön, a sok-sok ap ró ütéstõl
elõbb-utóbb meg rog  gyan. És a meg rog  gyant
gát fö lött a víz az úr!
A kér dés az, hogy med dig bír ják még gát ja -
ink az egy re gyak rab ban, egy re in ten zí veb -
ben jelentkezõ igény be vé telt.
Most na gyon gyor san ne ki kel le ne lát ni azon
fel ada tok meg fo gal ma zá sá nak és meg va ló -
sí tá sá nak, ame lyek a vég le ges, biz ton sá gos
mû sza ki meg ol dást je len tik a jövõre néz ve,
az idén ta pasz talt hi á nyos sá gok tük ré ben. 
Az em be ri agy úgy sze lek tál, hogy a nem lé -
nye ges dol go kat el fe lej ti. Így eset leg meg fe -
led kez tünk az elvégzendõ fel ada tok ról. Ne -
künk mû sza ki ak nak vi szont kö te les sé günk
meg aka dá lyoz ni, hogy for gal mi ve szély hely -
zet ala kul jon ki.
Az idei ár víz hely zet mi att ag go da lom mal fi -
gyel tük a Sá ros pa tak és Sá tor al ja új hely kö -
zöt ti vo nal sza kaszt, mely a va la ha sok kal
szebb és fon to sabb na po kat lá tott  Bu da -
pest – Mis kolc – Sá tor al ja új hely – Csap –
Ung vár – Mun kács  (volt) nem zet kö zi
törzs há ló za ti vo na lon fek szik.
Az ag go da lom ra pe dig min den okunk meg -

volt, hi szen az ár víz ko moly fenn aka dá so -
kat oko zott már ezen a vo nal sza ka szon a
vas úti for ga lom ban. Rit ka az az év, hogy ne
ke rült vol na sor va la mi lyen kor lá to zó in téz -
ke dés be ve ze té sé re. Az utób bi évek leg em -
lé ke ze te sebb idõszaka a 2000-es esztendõ
volt, ami kor a víz szint je el ér te a pá lya szin -
tet, erõs szél ben a hul lá mok át csap tak a
sín ko ro na fö lött. Ezért 2000. IV. 2 – V. 5. kö -
zött ten gely ter he lés és 
10-60 km/óra kö zöt ti mér té kû se bes ség -
kor lá to zá so kat kel lett el ren del ni a 404-441
szel vé nyek kö zött. A föld mû át ázá sa mi att a
vá gány geo met ri á já ban dur va tor zu lá sok
ala kul tak ki. A hul lám ve rés kö vet kez mé -
nye ként az alj fe jek nél sok he lyen ágya zat hi -
ány ke let ke zett. A hi á nyos ság fel szá mo lá sá -
ra tel jes hossz ban nagy gé pes vá gány sza bá -
lyo zást kel lett vé gez ni és 1000 ton na zú zott -
kö vet kel lett pó tol ni.
A Sze rencs – Sá tor al ja új hely kö zöt ti 45 km-
es sza kaszt 1871. ok tó ber 24-én, a Sá tor al -
ja új hely – Csap – Ung vár kö zöt ti 63 km-es
sza kaszt 1872. au gusz tus 25-én, a Sá tor al -
ja új hely – Legenye – Alsómihályi  16 km-es
vo nal sza kaszt 1872. ja nu ár 7-én he lyez ték
for ga lom ba. A növekvõ for ga lom mi att
1892-ben meg épí tet ték a má so dik vá gányt
is. 1980. ja nu ár 3.-tól a Mezõzombor – Sá -
tor al ja új hely vo nal sza ka szon egy vá gá nyú
for gal mi rend ke rült be ve ze tés re a jobb vá -
gány kor sze rû sí té se, il let ve a bal vá gány le -
zá rá sa után.
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Ár víz 2006

Ár víz Sá ros pa tak–
Sá tor al ja új hely
kö zött

Szilágyi Sándor
mûszaki szakelõadó
MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi
Központ Miskolc
Üzemeltetési Osztály
PML Üzemeltetési Alosztály
� (06-30) 398-3785, 04/52-86

Jön az ár víz! Jön az ár víz! ki a bál a meg ré mült tö meg
Petõfi Sán dor A Ti sza cí mû ver sé ben.
Ezt a kö zel múlt ban szin te az egész or szág,
be le ért ve most még fõvárosunk la kos sá gát is.

1. kép – A vasúti pálya a Bodrog folyó árterületén fekszik



Sá ros pa tak és Sá tor al ja új hely ál lo má sok
kö zött, a vas úti pá lya a 381+85 és a
443+70 szel vé nyek ben fekvõ út át já rók kö -
zött 6,185 km hos  szon a Bod rog fo lyó ár te -
rü le tén fek szik (1. kép).
Ebbõl a hossz ból a 400 – 441 szel vény tar -
to má nyok kö zöt ti sza kasz ki mon dot tan ár -
víz ve szély nek ki tett te rü let nek minõsíthetõ,
ahol a biz ton sá gos köz le ke dés ér de ké ben,
rend sze re sen for ga lom kor lá to zó in téz ke -
dést kell be ve zet ni.
Elõdeink tisz tá ban vol tak a helyzetbõl adó -
dó ve szé lyek kel, ezért azon túl, hogy a vas úti
pá lya föld mû vé nek épí té se so rán ki hasz -
nál ták a kö ze li Zemp lén-hegy ség vul ká ni -
kus ta lap za ta ad ta lehetõséget, a ve szély nek
leg in kább ki tett sza kasz töl tés épí té sét
kõalappal tet ték biz ton sá go sab bá, állé ko -
nyab bá.
Köz is mert tény, hogy Sá tor al ja új hely vá ros a
sze lek vá ro sa. Ugyan ez el mond ha tó az ár -
víz ve szé lyes vo nal sza kasz ról is. Nem rit ka
er re fe lé a 80-100 km/órás szélerõsség, ami
leg gyak rab ban észak, észak-ke le ti irá nyú. Ez
pe dig ma gas víz ál lás mel lett igen csak ko -
moly gon do kat okoz hat mind a vas úti töl tés,
mind a zúzottkõágyazat vo nat ko zá sá ban.
Azért, hogy a vas úti töl tést az erõs hul lám zás
ne kezd je ki, az ural ko dó szél irány szem -
pont já ból leg kri ti ku sabb nak ítélt ré szen, a
404-421 szel vé nyek kö zött a pá lya bal ol da -
lán, a töl tés ré zsû terméskõvel van
burkolva.. A to váb bi pá lya ré szen és a töl tés
jobb ol da lán szin te tel jes hossz ban, nagy -
men  nyi sé gû terméskõszórás véd az erõs
hul lám ve rés el len. Egyet len hi bá ja van a je -
len le gi vas úti pá lyá nak. Még pe dig az, hogy
nem épült elég ma gas ra a vas úti töl tés. Emi -
att pe dig egy re gyak rab ban okoz ko moly
gon do kat az ár víz a vas úti köz le ke dés ben.

Ezen a vo nal sza ka szon 5 db kiegyenlítõ
mû tárgy van, hi szen a vas úti töl tés nem
funk ci o nál ár víz vé del mi töl tés ként. Ezt a
fel ada tot rész ben a volt kis vas út föld mû ve,
rész ben a 37-es szá mú fõközlekedési út
föld mû ve és rész ben a kö ze li Zemp lén-
hegy ség lát ja el.
Az ere de ti mû tár gyak 1912-ben épül tek és
a 401+85, a 406+86, a 414+04, a
426+86 és a 439+38 szel vé nyek ben ta lál -
ha tó ak. Ezen mû tár gyak ere de ti leg 1,0 –
1,8 m nyí lá sú kõboltozatok vol tak.
A 2000. év so rán be kö vet ke zett ár- és bel víz
ál tal a szer ke zet ben oko zott károk mér té ké -
nek meg ál la pí tá sa és a le het sé ges hely re ál lí -
tás mód já nak meg ha tá ro zá sa cél já ból a MÁV
KFV Kft. Híd Osz tá lya vizs gá la tot vég zett. En -
nek so rán több olyan hi á nyos sá got ál la pí tott
meg, ame lyek alap ján a szer ke ze tek
megerõsítése vagy át épí té se vált szük sé ges sé.
A vizs gá lat ál ta lá nos meg ál la pí tá sai a
következõk vol tak:

• az át nem épí tett ré sze ken a kö vek fu ga -
hi á nyo sak, mo zog nak, il let ve ki sebb
rész ben ki es tek,

• a leg utób bi ár a fo lyás szint kör nye ze té -
ben olyan ká ro so dá so kat oko zott, me lyek
kö vet kez té ben a kö vek egy ré sze ki mo só -
dott, a mû tár gyak fa la za ta mö göt ti te rü let
va ló szí nû leg rész ben kiüregelõdött, a be -
fo lyá si ol da lon a hom lok fa la kat al ko tó
kö vek a fo lyás szint kör nye ze té ben re pe -
de zet té vál tak,

• a mû tár gyak nál lévõ kõburkolatokat a víz
rész le ge sen ki mos ta, alá mos ta.

A vizs gá lat be fe je zé se után a mû tár gyak ál -
la po tá ban be kö vet ke zett vál to zá sok mi att
40 km/óra se bes ség kor lá to zást kel lett be ve -
zet ni.
A 80 km/óra ki épí té si pá lya se bes ség vis  sza -
ál lí tá sá ra csak a szer ke ze tek megerõsítése
vagy tel jes át épí té se után ke rül he tett sor. A
megerõsítés a kis nyí lá sok mi att fi zi ka i lag
nem volt gaz da sá go san meg old ha tó és a
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Sándor Szilágyi
Inundation at 2006
between Sárospatak–
Sátoraljaújhely

After the big inundation of the year
2000, which was the cause of seri-
ous problems, there was a danger
again ahead the Sáros pa tak–Sá tor al -
ja újhely railway line on a 6.2 km
long section. First, increased track
supervision was introduced because
of the high water level. The water
reached the track level to 16 cm.
The passenger traffic hadn't be
stopped thanks to the orderly,
thorough work, only restrictions
was introduced.
The flood took off, but there is a lot
of things to be done at the
approaching period in favour of
avoid analogous cases.

Árvíz

2. kép – A 4,16 m-es mederfenék-pályaszint különbségbõl csak az ágyazat látszik

3. kép – Ha korlátozással is, de a személyforgalmat biztosítottuk
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nyí lás to váb bi csök ken té se sem lett vol na
cél sze rû meg ol dás, me lyet a ko ráb bi víz -
ügyi szak vé le mé nyek is alá tá masz tot tak.
Fen ti ek mi att a mû tár gyak tel jes át épí té sé re
ke rült sor. En nek so rán – a pá lyá za tok el bí -
rá lá sa után – Dr. Ha lász Jó zsef ter vei alap -
ján, a Keller Plusz Kft. ki vi te le zés ében,
Tubosider szer ke ze te ket épí tet tek be a fen -
tebb fel so rolt szel vé nyek ben 2001. má jus
5–12. kö zöt ti idõszakban.

Az át épí tett mû tár gyak, re mé nye ink sze rint
hos  szú ide ig megfelelõen fog nak mû köd ni.
Saj nos nem mond hat juk el azt, hogy az ár -
víz zel kap cso la tos ag go dal ma ink vég leg el -
osz lot tak. Ugyan is, mint fen tebb ar ról már
volt szó, az utób bi évek ta pasz ta la tai alap -
ján a je len le gi töl tés ma gas ság nem
elegendõ. Ala csony nak bi zo nyult a töl tés a
2004. évi, de az idei, 2006 évi ár víz ese té -
ben is, ami kor is az ed di gi 2000. évi re kord
víz ál lás hoz kö ze li víz szin tet mér tünk ezen a
pá lya sza ka szon.
A medrébõl rend kí vü li gyor sa ság gal kilépõ
– a tér ség ben he lyen ként or szág ha tár sze -
re pet is betöltõ – Bod rog fo lyó pil la na tok
alatt bir tok ba vet te a ré szé re ár te rü let ként
ki je lölt több száz hek tá ros te rü le tet, így kö -
rül ölel ve az ár te rü le ten hú zó dó vas úti töl -
tést is. Köz ben ter mé sze te sen igen ko moly
erõpróba elé ál lít va is azt mind ad dig, amíg
pá lya szint – 16 cm ma gas ság ban nem
tetõzött és egyenlítõdött ki a víz ma gas ság.
Eb ben az idõszakban az egy ol da lú – Bod -
rog fo lyó felõli – ha tal mas víz nyo más je len -
tet te a fõ ve szélyt, a ma ga 3-3,5 m-es ma -
gas sá gá val. De a mû tár gyak kör nyé kén
jelentkezõ igen nagy át fo lyá si- áram lá si se -
bes ség is jelentõs ve szély for rás volt. A víz -

ma gas sá got jól szem lél te ti a 406+86 szel -
vény ben lévõ mû tárgy ról ké szült fel vé tel is.
A mû tárgy ma gas sá ga 256 cm, a te rep
/mederfenék/- pá lya szint kö zöt ti épí té si
szint kü lönb ség 4,16 m (2. kép).
2006. már ci us 31-én a ko ra dél utá ni órák -
ra a víz szint el ér te az al épít mé nyi ko ro na -
szint alat ti 20 cm-es ér té ket, ezért a
404+00 – 439+50 szel vé nyek kö zött 40
km/óra ide ig le nes se bes ség kor lá to zást ve -
zet tünk be, va la mint fo ko zott fel ügye le tet
ren del tünk el és meg szer vez tük a négy -
órán kén ti víz ál lás-mé rést. A víz szint ro ha -
mos emel ke dé se mi att (órán ként 2 cm) to -
vább kor lá toz tuk a vas úti for gal mat. Elõbb
20, majd áp ri lis 6.-tól 10 km/órás se bes -
ség kor lá to zást ve zet tünk be, il let ve ezen
idõponttól le til tot tuk a te her vo na ti for gal -
mat.
A víz szint ek kor már el ér te a pá lya szint alat -
ti 16 cm-es ma gas sá got (3. kép).
Amint a fo tón lát szik, az el bon tott bal vá -
gány meg ma radt zúzottkõ ágya za ta tel jes
egé szé ben víz alá ke rült.
Ezen a szin ten tetõzött is a Bod rog. Áp ri lis
8-án megkezdõdött az apa dás.
11-én 12 óra kor pá lya szint alat ti 48 cm-es
ér té ket mér tünk. Ek kor úgy ha tá roz tunk,
hogy a sze mély vo nat ok ré szé re 20 km/órás
se bes sé get en ge dé lye zünk, a te her vo na ti
köz le ke dés to váb bi til tá sa  és fo ko zott fel -
ügye let fenn tar tá sa mel lett.
A vas úti pá lya sta bi li tá sá nak biz to sí tá sá ra és
a hul lám zás mi att el mo sott zúzottkõ ágya -
zat pót lá sá ra fo lya ma to san anyagoltuk a zú -
zott kö vet. Ezen idõszak alatt 924,7 ton na
ágya za ti anya got pó tol tunk (4. kép).
A víz szint to vább sül  lyedt. De mi ahe lyett,
hogy nagy levegõt vé ve ki fúj nánk ma gun -
kat és meg kö szön nénk mun ka tár sa ink -
nak a tisz tes helyt ál lást, is mét ag gód ni
kez dünk.
Fé lünk, hogy pénz hi ány mi att leg fel jebb
csak a tel jes for ga lom fel vé tel éhez szük sé -
ges „tûz ol tás” jel le gû mun ká kat vé gez zük
el (vá gány sza bá lyo zás és zúzottkõpótlás).
A 2000. évi ár víz után a 37-es szá mú
fõközlekedési út Sá ros pa tak és Sá tor al ja új -
hely kö zöt ti ár víz ve szé lyes sza ka sza át épült,
a föld mû vet megerõsítették, és az új pá lya -
szint jét meg emel ték (5. kép).
Mi is el gon dol kod tunk a mû sza ki szem -
pont ból leg jobb, hos  szú tá von leg na gyobb
biz ton sá got nyúj tó, a for gal mi igé nyek nek
leg in kább megfelelõ meg ol dá son. Ez pe dig
a je len le gi pá lya szint mint egy 1 mé ter rel
történõ meg eme lé se len ne. Az idei ár víz -
hely zet mi att is mét elõtérbe ke rül tek a vég -
le ges meg ol dást szor gal ma zó el gon do lá sok.
At tól fé lünk azon ban, hogy fel ve té sünk csak
pusz tá ba ki ál tott szó lesz, a vis  sza vo nu ló
ár ral együtt el úszik a meg va ló sí tás ba ve tett
hi tünk és re mé nyünk is.

Mis kolc, 2006. áp ri lis 19.
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Szak mai be mu tat ko zó
• 1975. Vas út épí té si Köz le ke dé si és Hír -

adás tech ni kai Szak kö zép is ko la út- és
vas út épí té si ta go zat, érett sé gi

• 1975. VIII.18. MÁV-szol gá lat ba lé pés
ide je

• 1975–1979. tech ni kus a Sá tor al ja új he -
lyi Pá lya fenn tar tá si Fõnökségen

• 1979–1980. pá lya mes ter a Sá tor al ja új -
he lyi Pá lya fenn tar tá si Fõnökségen

• 1980–2005. vonalkezelõ a Sá tor al ja új -
he lyi, majd a Mis kol ci Pá lya fenn tar tá si,
il let ve Pá lya gaz dál ko dá si Fõnökségen

• 2005-tõl je len leg is a PML Üze mel te té si
Al osz tály mun ka tár sa

4. kép – Az ágyazathiány pótlására folyamatosan anyagoltuk a zúzottkövet

5. kép – A közút pályaszintje megemelésre került
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Tér sé gün ket több fo lyó egy más ra gya ko rolt
ha tá sa és or szá go san vi szony lag sok na gyobb

nyí lá sú acél szer ke ze tû híd jel lem zi. Mind a
Du na, a Ti sza és a Kö rö sök ár ví zi ve szély hely -

ze tet idéz nek elõ a vas úti pá lya al épít mé nye -
i ben és mû tár gya i ban. Más kor a Felsõ-Tiszán
mér ték a re kor do kat, most, 2006 ta va szán a
Du na erõs vis  sza tar tó ha tá sa mi att Szol nok
alatt és Sze ged nél kö vet ke zett be rend kí vü li
ár ví zi hely zet. A Kö rö sök fel duz zasz tá sa a ti -
szai ár víz hely zet rom lá sá nak volt
köszönhetõ, amit a túl töl tött nagy vá ra di víz tá -
ro zó vi zé nek ,,elengedése” oko zott. 
A me te o ro ló gi ai elõrejelzések sze rint „a Föld -
kö zi-ten ger felõl érkezõ cik lon csa pa dék zó ná -
ja hol nap ra el éri a tér sé get. Az er dé lyi
vízgyûjtõkön több fe lé esõ, zá por vár ha tó, a
csa pa dék men  nyi sé ge te rü le ti át lag ban 10–20
mm kö zött va ló szí nû, a 20 mm a Ma ros völ -
gyé ben.
A Ti sza sze ge di szel vé nyé hez tar to zó vízgyûjtõ
te rü le te ken a hó ban tá rolt víz kész let 0,8
km3, ami 50%-kal több az át la gos nak
tekinthetõ ér ték nél. A Ma ros völ gyé ben mért
0,2 km3 mint egy 80%-a a sok éves át lag nak, a
Kö rö sök vízgyûjtõjén mért 0,04 km3 vi szont
is mét több az át lag nál, mint egy 20%-kal.
A Ti sza al só sza ka szán rend kí vü li, a Ti sza
mel lék fo lyó in rend kí vü li és har mad fo kú
ár víz vé del mi ké szült ség van ér vény ben.”
A MÁV Zrt. Sze ge di Pá lya vas úti Te rü le ti Köz -
pont Üze mel te té si Osz tá lyá ra ilyen és ha -
son ló tar tal mú – ag gasz tó – hid ro ló gi ai
elõrejelzések ér kez tek áp ri lis ban.
Az ár vé del mi ri asz tást vas úti mû tár gya ink,
lé te sít mé nye ink biz ton sá gos üze mel te té se
mi att igé nyel jük. Ki emelt jelentõséggel ke -
zelt ese mé nyek szín he lyei vol tak:

Ba jai Du na-híd

A rend kí vü li ti szai ár víz elõzménye a Du -
nán le vo nu ló ár víz volt, mely nek ha tá sá ra
áp ri lis elsõ fe lé ben Baja-Pörböly-
vonalszakaszon  – a ma gas víz és a hul lám -
té ren lévõ Ge men ci erdõ menekülõ ál la ta i -
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Rendkívüli árvíz
az Alföldön

Lakatos István
hidász területi mérnök
PV TK Szeged

Füle Attila
mûszaki elõadó
PV TK Szeged

A legidõsebb em be rek sem em lé kez nek
már ar ra, ami kor a Du nán és a Ti szán
egy szer re volt nagy ár víz. A mos ta ni rend -
kí vü li ár ví zi hely ze tet azon ban nem csak
a más kor idõben eltérõ ár hul lá mok ta lál -
ko zá sa okoz ta.

1. kép – A bajai Duna-híd pilléreibõl ennyi látszik a 2006. évi árvíz idején (fotó:
Füle Attila )

2. kép– Vadak a Gemenci erdõben (fotó: Füle Attila)
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nak vé del mé ben – fo ko zott fel ügye le tet és
20 km/óra se bes ség kor lá to zást kel lett be ve -
zet ni a 100 km/órás vo na lon, a Baja-Duna-

part-vonalat pe dig le kel lett zár ni.
A ba jai Türr Ist ván kö zös vas úti-köz úti Du -
na-hí don a köz úti for ga lom szü ne telt, a

vas úti for gal mat nem kel lett kor lá toz ni.
Az 55. sz. út egyes sza ka szai és a Du na-híd
elõtt, a köz utat a vas úti töl tés ben átvezetõ
alul já ró víz ben állt, a vad ál lat ok tö me ge sen
úsz tak ki a vas úti töl tés re és a szá raz út sza -
kasz ok ra.
Rend kí vül ne héz kö rül mé nyek kö zött zaj -
lott az ál la tok men té se.
A leg na gyobb le ol va sott ér ték a ba jai víz -
mér cén 952 cm volt (1–2. kép).

Szeg hal mi Be ret  tyó-híd

A Ti sza (idé zet)
„Sze gény Ti sza, mi ért is bánt já tok?
An  nyi ros  szat ki a bál tok ró la,
S õ a föld leg jám bo rabb fo lyó ja.”

Pár nap múl va fél szendergésembõl
Fél re vert ha rang zú gá sa vert föl.
Jön az ár víz! jön az ár víz! hangzék,
S ten gert lát tam, ahogy kitekinték.
(Pest, 1847. feb ru ár.)

Petõfi so rai sej let tek fel 2006. áp ri lis 17-én
éj jel. Ez a húsvéthétfõ em lé ke ze tes ma rad
az ár ví zi ügye let ben részt vevõ
vasutaskollégák éle té ben. 
– 01 óra 10 perctõl a Kö rös Vi dé ki Tér sé gi
Vas út hoz tar to zó szeg hal mi Be ret  tyó-híd ge -
rinc le me zes szer ke ze te i nek al só élét 3 cm-
re meg kö ze lí tet te a rend kí vül erõsen ára dó
fo lyó. A kis ön sú lyú, ge rinc le me zes szer ke -
ze tek ve szély be ke rül tek. Azon na li in téz ke -
dés sel a hi dat 7 db FACCPS típ. ra kott te her -
ko csi val le kel lett ter hel ni, a vo nal sza kaszt
a for ga lom ból ki kel lett zár ni, és ál lan dó
szol gá la tot kel lett tar ta ni az usza dé kok el tá -
vo lí tá sa mi att. A víz mér ce le ol va sá si ér té ke
611 cm volt (3–4. kép).
Ugyan csak húsvéthétfõ dél után já nak ese -
mé nyei kö zé ke rült a tér sé günk leg utol só
nagy híd épí té se kap csán is mert té vált hely -
szín.

Kun szent már to ni
Hármas-Körös-híd

– 15 óra 30 perctõl a Hár mas-Kö rös kun -
szent már to ni vas úti híd ja ge rinc le me zes
szer ke ze te i nek al só övét az ára dó, usza dé -
kot ho zó fo lyó 15 cm-re meg kö ze lí tet te, a
sa ruk víz ben áll tak, ezért 20 km/óra se bes -
ség kor lá to zást kel lett be ve zet ni, és 14 db
ra kott ko csi ból ál ló sze rel vényt kel lett a vá -
ros ba irá nyí ta ni.
Ál lan dó figyelõszolgálatot kel lett el ren del ni.
A ki ren delt mun ka társ fo lya ma to san mér te
a híd szer ke zet és a víz kö zöt ti – ro ha mo san
fo gyó - sza bad ma gas sá got, irá nyí tot ta és el -
tá vo lí tot ta az usza dé kot.
A kis ön sú lyú, ge rinc le me zes szer ke ze tek
ke rül tek ve szély be.
– 24 óra 00 perc kor a víz el ér te az al só öve -
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3. kép – A Berettyó-híd leterhelése Szeghalomnál
(fotó: Lakatos István 2006.04.17.)

4.kép – A tetõzéskor nem látszanak az eredetileg 1890-ben épült ártéri hidak
sarui (fotó: Lakatos István 2006.04.17.)

5. kép A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd leterhelése az ártéri szerkezetek
felõl nézve (fotó: Füle Attila 2006.04.20.)
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ket, így a hi dat a for ga lom ból ki kel lett zár ni. 
18-án 01 óra 30 perc kor ke rült sor a Kö rös-
híd le ter he lé sé re.
A víz mér ce le ol va sá si ér té ke 1022 cm volt
(5–6. kép).
Kunszentmártonban a fo lya ma to san ma gas
víz ál lás ha tá sá ra a híd hoz csat la ko zó töl tés -
sza ka szok, ame lyek a véd vo na lon be lül
van nak, meg re ped tek.
Acél híd ja in kat más he lye ken is meg kö ze lí -
tet te az ár.

Algyõi Ti sza-híd

Az elsõ kép a tél vé gén ké szült, ami kor a hi -
dász fõpályamesteri sza kasz dol go zói az ár -
té ren te rü let ren de zést vé gez tek. A híd alatt
és a pil lé re ken kí vül 5-5,0 m-ig, a híd dal
pár hu za mo san a bo zó tot ki ir tot ták, ez zel
biz to sí tot ták a za var ta lan víz el ve ze tést, és
elõkészítették a híd al épít mé nye i nek kör -
nyé két 2006-ban ak tu á lis 10 éves cik lu sú
hídszakértõi vizs gá lat ra (7–8. kép).

Csong rá di Ti sza-híd
(9. kép)

Tiszaugi Ti sza- híd
(10–12. kép)

Szar va si Hármas-Körös-híd
(13. kép)

Gyo mai Hármas-Körös-híd

A transzeurópai vas úti há ló zat ré sze ként
mûködõ Budapest–Szolnok–Lökösháza
vo nal gyo mai Hármas-Körös-hídját is ve szé -
lyez tet te az ár tetõzése. Sze ren csé re a  rend -
sze res fel ügye le ti te vé keny ség elég sé ges
volt, el ke rül tük a kor lá to zó in téz ke dé sek
be ve ze té sét, a híd szük ség sze rû le ter he lé sét
(14–15. kép). 

Vésztõi Sebes-Körös-híd
(16. kép)

Gyu la Fehér-Körös-híd
(17. kép)

Re me tei  Fe ke te- Kö rös-híd
(18. kép)

Ma kói Ma ros-híd
(19. kép)

Ez a ta va szi ára dás vas út vo na la in kat más -
hol is ve szé lyez tet te.
Tiszajenõ-Vezseny, Lakitelek-Tiszaalpár kö -
zött fo ko zott fel ügye le tet, Mar fû ál lo más 8.
sz. kitérõje alatt víz át fo lyás mi att fo ko zott
fel ügye let és 40 km/óra se bes ség kor lá to zást
kel lett el ren del ni.
Lakitelek-Tiszaalpár kö zött a vo nat for gal -
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6. kép –
A
kunszentmár
toni Hármas-
Körös-híd
meder -
szerkezeténe
k leterhe lé se
(fotó:
Lakatos
István
2006.04.25.)

7. kép –
Az algyõi
Tisza-híd pil-
lérei jól
láthatók az
árvíz elõtt
(fotó:
Lakatos
István
2006.03.01.)

8. kép – Az
algyõi Ti sza-
híd a 2006.
ta va szi ár ví zi
ide jén
(fo tó: La ka -
tos Ist ván
2006.04.20.,
víz ál lás
980 cm)

9. kép – Az
or szág leg -
na gyobb nyí -
lá sú vas úti
híd ja Csong -
rád nál (fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.25.,
víz ál lás
994 cm)
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mat le kel lett ál lí ta ni víz át fo lyás mi att. A töl -
té sen és az ágya za ton ke resz tül folyt a víz,
vég le ges for ga lom ba he lye zés csak az al -
épít mény megerõsítése után le het sé ges.
Lakitelek-Tiszaug ál lo má sok kö zött a vo nat -
for gal mat le kel lett ál lí ta ni (20. kép).
A Szol nok-Kis kun fél egy há za vas út vo nal
447+85 szel vé nyé ben lévõ csõátereszt a
hi dász sza kasz dol go zói el töm ték. En nél a
mû tárgy nál megfelelõen vizs gáz nak a
csõvégeket le zá ró, át ala kí tott vas be ton ke -
ret fej ele mek. A MÁV-szab vány sze rin ti tí -
pus ke re tek be – ár ví zi le zá ró pal ló kat be fo -
ga dó – hen ge relt „U 100-as” szel vé nye ket
be to noz tak. A ke re te ket a leg utób bi ár víz
után épí tet ték be a tönk re ment csõfejek he -
lyén. Ezen a he lyen a Ti sza víz szint je kb. 1,8
m-rel volt ma ga sab ban az út pá lya szint jé -
nél. Szi vár gás a mû tárgy nál nincs.
A hi dak rend kí vü li le ter he lé sé nél fi gye lem -
mel kell len ni a felszerkezetek eset le ges
kor lá to zott te her bí ró ké pes sé gé re.
Jó pél dá ja en nek a Szeg hal mi Be ret  tyó-híd,
amely nek 3 db 15,70 m tá masz kö zû hul -
lám té ri ge rinc le me zes szer ke ze te az 1890.
év ben épült, és ál la po ta kri ti kus: 
– pótövlemezei be re ped tek
– ge rinc le me zei hor pad tak
– az öv le me zek nél jelentõs az elem kö zi

kor ró zió
– a te her bí rást jelzõ mu ta tó szám

„0,322*U”, (ahol „U” az MSZ-07-2306
sze rin ti ide á lis te her)
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1 táblázat

Fo lyó ne ve LNV 2006
Fe hér-Kö rös Gyu la 786 cm 481 cm
Fe ke te-Kö rös Re me te 916 cm 633 cm
Kettõs-Körös Mezõberény 940 cm 831 cm
Se bes-Kö rös Körösladány 909 cm 739 cm
Hortobágy-Berettyó-árvízkapu 793 cm 906 cm
Be ret  tyó Szeg ha lom 678 cm 596 cm
Hár mas-Kö rös Gyoma 918 cm 906 cm
Hár mas-Kö rös Szar vas 954 cm 985 cm
Hár mas-Kö rös Kunszentmárton 987 cm 1041 cm
Ti sza Sze ged 960 cm 1009 cm

István Lakatos, Attila Füle 
Inundation at 2006
at the territory of the
lowland

Because of the thaw of large quanti-
ty snow gathered in the hills, and
the rainy weather, this summer a
persistent, extremely high flood
arrived by the Danube river which
exceeded the inundation of 2002.
Moreover inundation started on the
Tisza river, too. Emergency situation
evolved all over the Alföld (lowland)
because of the all-time high water
level of Berettyó, Hármas Körös and
Tisza rivers, which was worsened by
the retaining effect of Danube river.
The government called for inunda-
tion emergency because the water
levels exceeded the preceding great-
est surface of water by
0.5–1 meter. 
The Regional Centre of Budapest,
Debrecen, Miskolc and Szeged was
mainly effected at the MÁV ZRt. The
article presents the defence.
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10. kép –
Tiszaugi vas -
úti híd me -
der szer ke ze -
te
(fo tó: La ka -
tos Ist ván
2006.04.17.,
víz ál lás
908 cm)

11. kép –
A tiszaugi
hul lám té ri
híd, a sa ját
ár nyé ká val
(fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.17.,
víz ál lás
908 cm)

12. kép –
A hul lám té ri
híd, a 2001-
ben mel lé -
épült köz úti
hí don át ha la -
dó jár mû vel,
víz nél kül
(fo tó: Kiss
Józsefné
2003. 07.22.,
szer ke zet má -
zo lás kor)
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– min den év ben re pe dés vizs gá la tot kell tar -
ta ni a fá ra dás mi att.
Ös  sze ha son lí tás kép pen lás suk a víz ál lá so -
kat, 2006. áp ri lis 21-én és az ed dig mért leg -
na gyobb vi zek ada ta it (1. táblázat, 49. oldal).
Az ár ví zi vész hely zet és rend kí vü li ké szült -
ség je len leg több he lyen ér vény ben van, az
érin tett sza ka szo kon 14 ezer em ber vesz
részt a vé de ke zés ben.
A vi zek el vo nu lá sa után min den érin tett híd -
nál Vas úti híd sza bály zat sze rin ti har mad fo kú
cél vizs gá la tot kell tar ta ni, amely alap ján a
ká ro so dá sok tel jes kö re meg ál la pít ha tó.
Vár ha tó ak: – al épít mény-ká ro so dá sok,

kõkúpok, ré zsû bur ko la tok
meg ro gyá sa, fu gá zá si hi á -
nyok,

– me der-, il let ve híd ta ka rí tá -
sok,

– hídfõk- és pil lé rek fu gá zá si
hi á nyai, ki moz du lá sok,

– lépcsõk tönk re me ne te le,
– hát töl té sek hi á nyai,

hídfõkben vak süp pe dés.
Min den olyan híd nál, ahol ár víz zel érin tett
pil lér, il let ve hídfõ van me der szel vény-fel vé -
telt kell vé gez tet ni, amely ered mé nye alap -
ján meg ál la pít ha tó az eset le ges me der el fa -
ju lás és tervezhetõ a hely re ál lí tás.
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La ka tos Ist ván
1984. szeptembertõl dol go zik a MÁV-
nál.
1984–1992-ig MÁV ÉHF csong rá di híd
mû sza ki ellenõrhelyettes, majd hi dász
építésvezetõ, ill. hídszakértõ
1993–2002-ig MÁV Hód me zõ vá sár he lyi
PGF hídszakértõ 
2002-tõl MÁV Zrt. PVTK Sze ged te rü -
le ti hídszakértõ mér nök

13. kép – A
híd a fa ka dó
vi zek kel át áz -
ta tott
védõgátról
néz ve (fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.20.,
víz ál lás
960 cm)

14. kép – A
Gyománál
lévõ Hármas-
Körös-híd
(fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.20.,
víz ál lás
907 cm)

16. kép –
Vésztõi
Sebes-
Körös-híd
(fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.17.,
víz ál lás
605 cm)

17. kép –
Gyu la, Fehér-
Körös-híd
(fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.17.,
víz ál lás
534 cm)

15. kép – A he lyi la ko sok a me der -
pil lér te te jén örvénylõ vi zet fi gye lik
(fo tó: Kiss Józsefné 2006.04.21.)
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A ve szé lyez te tett hi dak át épí té sé vel,
felszerkezeteinek meg eme lé sé vel, a me der -
ben és a mederélekben épí tett tá ma szok
kö rü li kõszórásokkal és a csat la ko zó me -
der sza ka szok sza bá lyo zá sá val tud nánk el -
ke rül ni, il let ve csök ken te ni a hi da kat érintõ
ká ro so dá so kat, le zá rá so kat.
A Kár pát-me den ce sa já tos kli ma ti kus vál to -

zá sai és föld raj zi hely ze te mi att mind in -
kább be bi zo nyo so dik, hogy szak tu dás,
pénz, he lyi is me ret kell a jó vé de ke zés hez.
Ma, ami kor a te rü le tün kön fel old hat tuk a
vo nat for ga lom szü ne tel te té sét és mind a
szeg hal mi Be ret  tyó, mind a kun szent már -
to ni Hár mas-Kö rös fe let ti híd ja in kon se bes -
ség kor lá to zás sal ugyan, de meg in dul ha tott

a for ga lom, el mond hat juk, meg véd tük a
híd ja in kat, meg tet tük, ami tõlünk telhetõ
eb ben a hely zet ben.
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GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Fü le At ti la
1978. szeptembertõl dol go zik a MÁV-
nál.
1978–1992-ig MÁV ÉHF hi dász
tervezõ, majd hi dász építésvezetõ, ill.
hi dász fõ-építésvezetõ
1993–2003-ig MÁV Hód me zõ vá sá r he lyi
PGF hi dász sza kasz mér nök, köz ben
1997-ben fél évig MÁV KFV Kft. híd -
szakértõ 
2003–2006-ig MÁV ÉK Kft. fõ-épí tés -
ve zetõ
2006-tól MÁV Zrt. PVTK Sze ged hi -
dász szakelõadó

Szám: X-5/46/68/2006

Henczinger Ist ván úr
ál ta lá nos ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Ma gyar Ál lam vas utak Zrt.

Bu da pest

Tisz telt Ve zér igaz ga tó-he lyet tes Úr!

A 2006. má jus 19-i Kö szö net Nap ja-ün nep ség so ro zat ke re té ben
meg tör tént a Du nán, a Ti szán és mel lék fo lyó in le vo nult ár víz el -
le ni vé de ke zés ben ered mé nye sen közremûködõk köz pon ti el is -

me ré se. A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke és mi nisz ter el nö ke, kor -
má nya meg kö szön te min den ki nek az ön zet len se gít ség nyúj tás -
ban va ló rész vé telt, köz re mû kö dést.
Csat la koz va a köz jo gi mél tó sá gok fel hí vá sá hoz, szak te rü le tün ket
illetõen en ged je meg, hogy meg kö szön jem ál do za tos mun ká ju -
kat, mely se gít sé gé vel si ke rült meg aka dá lyoz ni ha zánk ban az év -
szá zad ár ví zi ka taszt ró fá ját.
Ké rem Önt, hogy köszönetemrõl és nagyrabecsülésemrõl a vé de -
ke zés ben érin tett mun ka tár sa it tá jé koz tat ni szí ves ked jen.

Bu da pest, 2006. má jus 22.

Üd vöz let tel:
Hor váth Zsolt Csa ba sk.

20. kép Az al épít mény fó li ás
vé del me (fo tó: Fü le At ti la
2006.04.24., víz ál lás 932 cm)

18. kép –
Re me tei
Fekete-
Körös-híd
(fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.17.,
víz ál lás
692 cm)

19. kép –
Ma kói
Ma ros-híd
a hul lám tér
felõl néz ve
(fo tó:
La ka tos
Ist ván
2006.04.17.,
víz ál lás
531 cm)
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