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10 éves a MÁV Köz pon ti
Felépít ményvizs gáló Kft.

10 év hos  szú idõ egy csa lád ban is. A MÁV éle té ben, a MÁV-le ány -
vál la lat ok éle té ben ez még na gyobb idõszak. Ün ne pel ni jöt tünk, és
szá mot ad ni az el múlt 10 év ben történtekrõl. Ho gyan le he tett si ke res
ez a vál la lat ilyen gaz da sá gi kör nye zet ben, ho gyan le het a ki hí vá sok
és a ver seny hely zet fo ko zá sa mel lett az elkövetkezõ 10 év ben
elõrehaladni? 

Büsz kék va gyunk a vál la lat ra! Mi kor meg néz zük a 78 le á nyun kat,
amik je len leg most még rész ben vagy egész ben a MÁV tu laj do ná ban
van nak, nem a leg na gyob bal ál lunk szem ben, de azt hi szem, az egyik
leg szeb bel. 

Az em ber lát ja a csa lád ban, ho gyan fejlõdnek a gye re kek, mi lyen
si ke re ket ér tek el az is ko lá ban, és mi re le het szá mí ta ni az elkövetkezõ
idõben. So kan ül nek itt az asz tal nál, akik iga zi édes apák nak
tekinthetõk, hi szen õk ala pí tot ták, il let ve hoz ták lét re ezt a vál la la tot.
Én iga zá ból mos to ha apa va gyok, mert csak 1 éve va gyok eb ben a
funk ci ó ban, de na gyon büsz ke mos to ha apa, mert ez a vál la lat 45 mil -
lió fo rint tal in dult el 10 év vel ezelõtt. 45 mil lió fo rint, ak kor is tud tuk,
most is tud juk, hogy nem olyan tõke, ami ilyen gaz da sá gi és ilyen
mû sza ki te vé keny ség hez megfelelõ és gyors ki bon ta ko zá si
lehetõséget biz to sít. 

En nek el le né re azt kell mon da ni, hogy a cég talp ra állt, fejlõdött,
alaptõkéjét meg há rom szo roz ta, nye re sé ges, fo lya ma to san nö ve li ár -
be vé tel ét, és ami kü lön büsz ke sé günk, hogy ma már nem a MÁV-
meg ren de lé sek tart ják el ezt a vál la la tot. Az összárbevételbõl mind -
össze 55% az, amit a MÁV-szerzõdések biz to sí ta nak a cég mû kö dé -
sé hez. Is mer jük a MÁV pénz ügyi hely ze tét, és tud juk, hogy a tu laj do -
nos, az apa nem tû ri be le a le ány zse bé be azt, amit jo go san meg ígért
ne ki. De még így is ké pes tal pon ma rad ni, még így is ké pes fejlõdni
és olyan ered mé nye ket hoz ni, ame lyek re min den ki büsz ke le het. Mi -
ért? Föl me rül a kér dés min den ki ben, ho gyan le het ezt meg csi nál ni.
Mi ért nem tud ják a töb bi ek ezt csi nál ni? Elõször tu laj don kép pen két
év vel ezelõtt az Innotranson ta lál koz tam a vál la lat ne vé vel, ak kor még
egé szen más po zí ci ó ban, és ki csit meg dob bant a szí vem, hogy egy
ma gyar cég ek ko ra ki ál lí tá son, a vi lág egyik leg na gyobb köz le ke dé si
vas úti ki ál lí tá sán ilyen ered mé nye ket tud fel mu tat ni. Idén megint ta -
lál koz tam Ber lin ben a cég gel, már egé szen más szemszögbõl néz ve
és vizs gál va ezt a kér dést. 

Azt lát ja az em ber, hogy azok a cé gek tud nak csak si ke re sek len -
ni, ame lyek szak mai kom pe ten ci á val ren del kez nek, ezt ál lan dó an fej -
lesz tik, és eh hez a szak mai kom pe ten ci á hoz pá ro sul gaz da sá gi
felelõsségérzet is. Va ló szí nû leg ezért tu dott ez a cég az el múlt 10 év -
ben meg ma rad ni, ezért ké pes ar ra a meg íté lé sem sze rint az
elkövetkezõ 10 év ben is, hogy jelentõs sze re pe le gyen a pá lya di ag -
nosz ti kai pi a con nem csak Ma gyar or szá gon, ha nem a környezõ or szá -
gok ban is. De ez a kom pe ten cia jelentõs mér nö ki tu dás sal egé szül ki,
és so kan el fe led kez tünk ar ról, hogy a ma gyar mér nök mi re ké pes. Ez
a vál la lat be bi zo nyí tot ta, hogy ke vés pénzbõl, ma gyar le le mé nyes ség -
gel, a ma gyar szür ke ál lo mány min den egyes tar ta lé ká nak meg moz dí -
tá sá val ké pes ar ra, hogy ma gas szín vo na lú mû sza ki tu dást hal moz zon
fel. Azért le he tünk mi MÁV-vezetõk büsz kék er re a cég re, mert ki lép -
ve a vi lág pi ac ra be bi zo nyo so dott, ké pe sek va gyunk ar ra, hogy a nagy
nem ze ti tõketámogatással mûködõ eu ró pai mul ti na ci o ná lis vál la la tok
mel lett ilyen szû kös anya gi kö rül mé nyek kö zött is meg tud juk áll ni a
he lyün ket. Kö szö nöm a vál la lat min den egyes mun ka tár sá nak az ál -
do zat kész mun kát, a ki tar tó, oda adó és ál lan dó an a jövõt és a fej lesz -
tés irá nyát ku ta tó mér nö ki te vé keny sé get. 

A gaz da sá gi fo lya ma to kat nem le het jel sza vak és di va tos irány -
za tok men tén ki ala kí ta ni, mert ez oda ve zet het, amely né hány vál la -
la tunk nál be kö vet ke zett. En nél a cég nél az el múlt 10 év egy si ker -
tör té net, és  én biz tos va gyok ben ne, a következõ 10 év is si ker tör -
té net lesz. 

Mint jó apa, vagy mint jó mos to ha apa mit ígér he tek? Most ne -
héz bár mi fé le ígé re tet ten ni ar ra, hogy mos tan tól job ban fog juk tá mo -
gat ni ezt a cé get, több pénzt fo gunk ad ni ne ki. Egy biz tos, hogy a cég
olyan idõszakba lé pett, ami kor a 10 év ta pasz ta la ta i nak fel hasz ná lá sá -
val, sok kal ne he zebb gaz da sá gi kör nye zet ben, tel je sen li be ra li zált pi -
a con, nyi tott, ugyan ak kor még is pro tek ci o nis ta pi a con kell újabb és
újabb szerzõdéseket köt ni, újabb és újabb mû sza ki vív má nyo kat el ad -
ni, s ez nem egy sze rû fel adat. Azt vi szont lá tom, hogy ez a me nedzs -
ment, ez a szak mai gár da ké pes ar ra, hogy en nek a ki hí vás nak meg -
fe lel jen. Gra tu lá lok a me nedzs ment nek, gra tu lá lok min den egyes
mun ka társ nak, kö szön jük a part ner vál la la tok nak, a part ner vas út tár -
sa sá gok nak, hogy meg bíz tak a cég ben, és szerzõdéseket kö töt tek ve -
le. Bí zunk ab ban, hogy min den egyes ver seny ki hí vás nak a jövõben is
ele get tud unk ten ni, és ígérjük meg bíz ha tó, kor rekt part ne rei lesz ünk
va la men  nyi szerzõdõ fél nek. 

Heinczinger Ist ván
ál ta lá nos ve zér igaz ga tó

(El hang zott a kft. 10 éves ju bi le u mi ün nep sé gén)
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1. Az elsõ ha zai vas út vo na lak
épí té se (1844–1867)

Az elsõ ma gyar köz for gal mú, gõzvon tatású
vas út épí té sét Pest–Po zsony és az or szág ha -
tár kö zött a Ma gyar Kö zép pon ti Vas út tár sa -
ság kezd te el 1844 au gusz tu sá ban, és a
Pest–Vác kö zöt ti 33 km hos  szú, elsõ sza ka -
szát 1846. jú li us 15-én nyi tot ták meg.
Ugyan ez a vas út tár sa ság he lyez te üzem be
1847-ben a Pest–Szol nok, 1848-ban a
Pozsony–Marchegg vo na la it, egy má sik tár sa -
ság, a Sop ron-Bécs új he lyi Vas út tár sa ság pe dig
1847-ben ad ta for ga lom ba vo na lá nak ma gyar
te rü let re esõ Sopron–Lajta szent miklós-
szakaszát. A kez de ti idõsza k ban, 1844. és
1848. évek kö zött a vasútépítõk te hát ma gán -
tu laj don ban lévõ vas út tár sa sá gok vol tak.
Az 1848-as esz tendõben több olyan ese -
mény tör tént, amely döntõ be fo lyás sal volt
nem csak az or szág éle té re, ha nem a to váb -
bi ha zai vas út épít ke zé sek re is.
Még a sza bad ság harc ki tö ré se elõt t, 1848
ja nu ár já ban meg je lent gróf Szé che nyi Ist -
ván nak „Ja vas lat a ma gyar köz le ke dé si ügy
ren de zés érül” c. ta nul má nya, amely ala pul
szol gált a ma gyar vas út há ló zat fõvon alainak
vo nal ve ze tés éhez (2. áb ra).
Az 1848-as esz tendõ még na gyobb jelen -
tõségû ese mé nye a sza bad ság harc ki tö ré se
volt, amely ugyan ak kor meg sza kí tot ta a ha -
zai vas út épít ke zé sek foly ta tá sát, sõt ek kor
az építkezõ Ma gyar Kö zép pon ti Vas út tár sa -
ság is csõdbe ju tott.

A ma gyar vas út há ló zat
ki ala ku lá sa
és fejlõdése

Dr. Horváth Ferenc

ny. mérnök fõtanácsos
� (36-1) 332-7027

A ma gyar vas út há ló zat 2006-ban ün ne pel te fenn ál lá sá nak 160. éves ju bi le u mát,
mint hogy ke let ke zé sé nek idõpon tjául 1846. jú li us 15-ét, a Pest és Vác kö zöt ti, elsõ ha zai
köz for gal mú, gõzvon tatású vas út vo nal meg nyi tá sá nak nap ját fo gad ták el. A ha zai
vas út épí tés tör té nel mi elõzményei azon ban jó val ko ráb bi idõsza kra nyúl nak vis  sza, ezt
megelõzõen Ma gyar or szá gon már épült két ló von ta tá sú vas út (1827-ben Pest–Kõbánya
7,6 km és 1840-ben, Pozsony–Nagyszombat 64,5 km), és 1836-ban már a ma gyar
or szág gyû lés meg al kot ta az elsõ vas út tör vényt is, amely 13 vas út vo nal épí té sét irá nyoz ta
elõ (1. áb ra). Az or szág vas út há ló za tá nak meg épí té sé re vo nat ko zó va la men  nyi ja vas lat
meg egye zett ab ban, hogy a leg fon to sabb az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia két fõvárosát,
Pes tet Béc  csel összekötõ vas út. Vi ta leg fel jebb ab ban volt, hogy ez a vo nal a Du ná tól
észak ra, Vá cott, Ér sek új vá ron és Po zso nyon vagy dél re, Gyõrön át vezetõ vo na lon
ha lad jon. A vi ta az észa ki vo nal ja vá ra dõlt el, azt épí tet ték meg elõb b,
de késõbb meg épült a dé li vo nal is.

1. áb ra – 1836.
évi XXV. sz.

vas út tör vény ben
meg ha tá ro zott

13 fõ köz le ke dé  si
irány 

2. áb ra – Gróf
Szé che nyi Ist ván

ja vas la ta
a ma gyar or szá gi

vas út vo na lak
ki épí té sé re 
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A sza bad ság harc bu ká sa után a bé csi kor -
mány meg vál toz tat ta az ed di gi vas út épí té si
gya kor la tot. Az ab szo lu tisz ti kus kor mány -
zás ide jén az Oszt rák Ál lam vas út vet te tu laj -
do ná ba a már üzem ben lévõ és épí tés alatt
ál ló ma gyar or szá gi vas uta kat, és 1850–1854
kö zött az ál lam kincs tár ter hé re foly tat ta az
épít ke zé se ket. Az Oszt rák Ál lam vas út he -
lyez te for ga lom ba a Vác–Po zsony és Ceg -
léd–Sze ged vo na la kat, ös  sze sen 297 km-t
(3. áb ra). Az oszt rák kor mány azon ban há -
bo rús ki adá sai mi att nem tud ta foly tat ni
köz le ke dés po li ti kai kon cep ci ó ját, ab ba -
hagy ta az ál la mi vas út épí té se ket, és 1855-
ben kény te len volt el ad ni az üzem ben lévõ
és épülõ vas út vo na la it há rom újon nan ala -
kult nagy ma gán-vas út tár sa ság nak.
A há rom vas út tár sa ság kö zül a legtõ -
keerõseb b, a Cs.kir.Szab.Osztrák Állam -
vaspály atár saság (1855–1890) (4. áb ra)
meg vá sá rol ta a Pozsony–Pest–Cegléd-
Szeged, Ceg léd–Szol nok vo na la kat, foly tat ta
az épít ke zé se ket a Bá nát ban, a Du nán tú lon
és a Fel vi dé ken. Fenn ál lá sa alatt meg épí tet -
te a Szeged–Temesvár–Báziás, Temesvár–
Orsova, Jaszenova–Anina, Bruck–Gyõr–
Újszõny vo na la kat és még több rö vi debb vo -
na lat (5. áb ra).
A má sik, a Tisza vidé ki Vas út tár sa ság
(1856–1879) (6. áb ra) meg épí tet te és
meg nyi tot ta a Szolnok–Debrecen–Miskolc
–Kassa, a Szajol–Arad és a Püs pök la -
dány–Nagy vá rad vo na la kat.
A har ma dik, a Dé li Vas út (1858–1931) pe -
dig a Buda–Székesfehérvár–Nagykanizsa-
Csáktornya-országhatár, a Ko má rom–Szé -
kes fe hér vár, a Sop ron–Nagy ka ni zsa, a
Murakeresztúr–Barcs, a Sziszek–Zágráb-
országhatár és a Zág ráb–Ká roly vá ros vo na -
la kat he lyez te üzem be (7. áb ra).

2. Vas út épí té sek a ki egye zés és
az elsõ vi lág há bo rú vé ge kö zöt ti
idõsza k ban (1867–1919)

Az oszt rák ab szo lút kor mány zás nak vé get
vetõ 1867. évi ma gyar–oszt rák ki egye zés új
hely ze tet te rem tett a ha zai vas út épí té sek te -
rü le tén. Nem csak to váb bi vas út tár sa sá gok
ala kul tak, épí tet tek és üze mel tet tek új vas -
út vo na la kat, ha nem meg ala kult a Ma gyar
Ál lam vas utak is, és jelen tõs új vo nal épít ke -
zé sek kel nö vel te a ha zai vas út há ló zat hosz  -
szát. A szá mos új vas út tár sa ság kö zül a
jelen tõsebbek vol tak a Ma gyar Észa ki
(1866–1868), a Kassa–Oderbergi (1866–
1924), az Elsõ Er dé lyi (1866–1883), a Ma -
gyar Ke le ti (1868–1876), a Ma gyar Észak -
ke le ti (1868–1890), az Al föl di–Fi u mei
(1868–1884), a Ma gyar Nyu goti (1869–
1888), a Vágvöl gyi (1872–1890) és a Bu da -
pest–Pé csi Vas út tár sa ság (1881–1889).
Ezek a vas út tár sa sá gok to váb bi fon tos vo na -
lak épí té sé vel gaz da gí tot ták a ma gyar vas út -

há ló za tot, mint a Nagy vá rad–Ko lozs vár (8.
áb ra), Pest–Sal gó tar ján, Kassa–Zsolna (9.
áb ra), Arad–Gyu la fe hér vár, Kassa–Mára ma -
ros sziget, Debrecen–Királyháza, Nagy vá -
rad–Szeged–Eszék, Szé kes fe hér vár–Szom -
bat hely, Gyõr–Celldömölk, Po zsony–Tren -
csén (10. áb ra) és a Buda–Baranya -
szentlõrinc vo na lak, és olyan fon tos ál lo má -
so kat lé te sí tet tek, mint a fõváros ban a Nyu ga -
ti és a Dé li pá lya ud var és a vi dé ki nagy vá ro -
sok ál lo má sa it (Sze ged, Te mes vár, Gyõr, Szol -
nok, Deb re cen, Mis kolc, Nagy vá rad, Ko lozs -
vár, Arad, Szé kes fe hér vár, Nagy ka ni zsa, Zág -
ráb, Po zsony stb.).

A fõvasúti ma gán tár sa sá gok vo na la it 1890-
ig nagy részt ál la mo sí tot ták, 14 tár sa ság kö -
zel 5000 km hos  szú vo na lát vet ték át. Az ál -
la mo sí tá sok jó részt Ba ross Gá bor ál lam tit -
ká ri és mi nisz te ri mû kö dé se alatt men tek
vég be, aki rend kí vü li kö vet ke ze tes ség gel
haj tot ta vég re ezt a feladatot. Az ál la mo sí -
tást az in do kol ta, hogy a vas út tár sa sá gok
nagy ré sze ál lan dó pénz ügyi ne héz sé gek -
kel küz dött, és az ál lam tól éven ként jelen -
tõs anya gi se gít sé get ka pott jö ve del me ki -
egé szí té sé re, ka mat ga ran cia cí mén. 1890
után a na gyobb vas út tár sa sá gok kö zül
csak a Dé li, a Kassa–Oderbergi és a

3. áb ra
Ma gyar or szág
vas út há ló za ta

1855-ben

4. áb ra – Cs.kir.Szab.Osztrák
Állam vasút tár saság (OÁVT)
rész vé nye

6. áb ra – A Tisza vidé ki
Vas út tár sa ság vo na lai

7. áb ra – A Dé li Vas út vo na lai

5. áb ra – Az Oszt rák
Állam vaspály atár saság ál tal
épí tett vas út vo na lak
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Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vas út ma radt
önál ló.

Az ál la mo sí tás
1868-ban a Ma -
gyar Észa ki Vas út
126 km hosszú,
Pe s t – H a t v a n –
Salgótarján vo na -
lá nak ál la mi tu laj -
don ba vé te lé vel
kezdõdöt t, és ez
lett a MÁV elsõ vo -
na la, ettõl az
idõpont tól szá mít -
ják a Ma gyar Ál -
lam vas utak lé tét
is. Az újon nan
meg ala kult MÁV

foly tat ta az Észa ki Vas út épít ke zé se it a Fel vi -
dé ken, sõt új épít ke zé sek be kez dett, és az

elsõ vi lág há bo rú vé gé ig 3048 km sa ját épí -
té sû vo na lat he lye zett üzem be.
A ha zai vas út há ló zat fej lesz té se a következõ
év ti ze dek ben gróf Mikó Im ré nek, a ki egye -
zés után ala kult kor mány köz mun ka- és
köz le ke dé si mi nisz te ré nek 1867-ben el ké -
szí tett „Em lék irat a ma gyar or szá gi vas utak -
ról” ta nul má nya alap ján tör tént (11. áb ra).
A MÁV a 19. szá zad má so dik fe lé ben ér -
vény ben lévõ köz le ke dés po li ti ká nak meg -
felelõen elsõ sor ban olyan te rü le ten épí tett
vas út vo na la kat, ahol a magán tõke az ala -
csony nye re ség mi att az épít ke zést nem tar -
tot ta gaz da sá gos nak, vagy az épít ke zés
nem zet gaz da sá gi, po li ti kai vagy ha dá sza ti
érdek bõl fon tos volt. Ezért épí tet te meg a
MÁV az Ad ri ai-ten ger hez vezetõ Zá -
kány–Zág ráb (12. áb ra) és Ká roly vá ros–
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8. áb ra – Nagy vá rad–Ko lozs vár vo nal kissebe si sza kasz 12. áb ra – Zág ráb ál lo más fel vé te li épü le te

13. áb ra – Fi u me kikötõjéhez vezetõ vas út vo nal

14. áb ra – Brassó–Predeal-vo nal fel sõc sap jai híd épí té se

9. áb ra – Kassa–Oderbergi Vas út kralová ci híd ja

10. áb ra – Trenc sénybe vezetõ vas út vo nal

11. áb ra – Mikó Im re vas út há ló zat-fej lesz té si ter ve (1867)



Fi u  me (13. áb ra), észa kon a Salgó tar -
ján–Ruttka, Hat van–Mis kolc, a Bal kán fe lé
a Pest–Szabadka–Zimony, Ro má nia fe lé a
Brassó–Predeál (14. áb ra), Csík sze re -
da–Gyimes (15. áb ra), a Drá va–Szá va kö -
zén a dé li határõrvidé ki vas utat Szi szek és
In dia kö zött, az Észak ke le ti Kár pá to kon
átvezetõ Nagybocskó–Kõrösmezõ (16. áb -
ra), Munkács–Beszkid (17. áb ra), Nagy be -
rez na–Uzsok (18. áb ra) vo na la kat, a Du -
na–Ti sza kö zén a Hat van–Szol nok, Rá -
kos–Új szász, a Du nán tú lon a Bp. Ke len -
föld–Ko má rom, Börgönd–Alsóörs–Ta pol -
ca, Er dély ben a szé kely vas út vo na lát. Még
az elsõ vi lág há bo rú leg ne he zebb éve i ben,
1914 és 1918-ban is 68 km hos  szú sza -
kaszt adott át a for ga lom nak a Spalatóig
ter ve zett ma gyar–dal mát vas út ból.

A fõvon ali vas út há ló -
za tot ki egé szí tet ték a
na gyobb részt magán -
tõkébõl, ka mat ga ran -
cia nél kül épí tett
mel lék vo na lak, a he -
lyi ér de kû vas utak vo -
na lai. 1877 és 1916
kö zött meg ala kult
több mint 180 HÉV-
tár sa ság a mel lék vo -
na lak épí té sét meg -
kön nyítõ két HÉV-
tör vény (1880. évi
XXXI. és 1888. évi IV.
tc.) alap ján mint egy
13 ezer km vi ci ná lis
vas utat he lye zett
üzem be. Ezek 82%-
át a MÁV ke zel te és
üze mel tet te, így ezek
az egy sé ges ha zai vas -
úti köz le ke dé si rend -
szer be jól be il lesz -
ked tek. A HÉV-tár sa -
sá gok kö zött vol tak
olyan jelen tõs, 200-
300 km vo nal há ló -
zat tal ren delkezõk is,
mint az Arad–Csa ná -
di Egye sült Vas út, a

Szamosvöl gyi Vas út, a Bács-Bodrog vár me -
gyei, a Dél-Duna-vidéki, a Du nán tú li, az
Erdély-Délvidéki, a Mátra-Kõrösvölgyi és a
To ron tá li HÉV (19. áb ra).
A ma gyar or szá gi vas út há ló zat ki épí tett sé ge
1918-ban, az elsõ vi lág há bo rú vé gén az
euró pai át la got mes  sze meg ha lad ta. Ha -
zánk ban ek kor 100 km2-re 6,9 km, 10 ezer
la kos ra 10,6 km vo nal hossz ju tott. A vas út -
vo na lak be há lóz ták az egész or szág te rü le -
tét, és jó nem zet kö zi ös  sze köt te tést biz to sí -
tot tak a szom szé dos or szá gok kal, az Ad ria-,
a Fe ke te- és az Észa ki-ten ger kikötõiv el.
Auszt ri á ba öt, az oszt rák tar to má nyok ba ki -
lenc, Ro má ni á ba négy, Szer bi á ba egy, Bosz -
ni á ba há rom vas út vo nal ve ze tett.
Nem csak a vas út vo na lak hos  sza volt azon -
ban jelen tõs Ma gyar or szá gon, ha nem az or -

szág te rü le ti adott sá gai, fo lyó i nak el he lyez -
ke dé se, dom bor za ti vi szo nyai, ma gas hegy -
sé gei nagy sze rû mér nö ki lé te sít mé nyek
al ko tá sá ra ösz tö nöz ték a ma gyar mér nö -
kö ket.

3. Vas út épí té sek a két
vi lág há bo rú kö zött (1920–1944)

A ma gyar vas út fejlõdését meg sza kí tot ta az
elsõ vi lág há bo rú ki tö ré se, majd az azt
követõ 1920. évi tri a no ni bé ke kö tés, amely -
nek kö vet kez té ben az or szág el vesz tet te te -
rü le té nek 2/3-ad ré szét, vas út vo na la i nak
62%-át. Mind ös  sze 8705 km vas út ma radt
ma gyar te rü le ten.
A ne héz gaz da sá gi vi szo nyok el le né re is a
két vi lág há bo rú kö zött 133 km nor mál és
280 km kes keny nyom tá vol sá gú új vo nal
épült, bõvítet tek több nagy ál lo mást és ren -
dezõ pá lya ud vart.
A MÁV jelen tõsebb vas út épít ke zé sei:
Kocsord–Fehérgyarmat (11 km, 1928),
Solt–Du na föld vár (13 km, 1940) (20. áb -
ra), Taracköz–Aknaszlatina (16 km, 1940),
Szász lekence–Kolozsnagyida (16 km, 1942),
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15. áb ra – Csík–Gyimes vas út vo nal mû tár gya 18. áb ra – Uzso ki völgy híd

16. áb ra – Lazesc si nai völgy híd

17. áb ra – Ko sá ri völgy híd Dr. Ferenc Horváth

The formation and
evolution of the
Hungarian railway
network

The author, continuing the “Track
maintenance organization of
Hungarian railway” article
published at Sínek Világa 2006/2,
shows the formation and the
evolution of the Hungarian railway
network. The 160th anniversaries of
existence of Hungarian railway in
2006 gives us a special
actuality. The article closes with one
of the most expressive
construction, the 20 km long
Zalalövo-Bajánsenye line opened at
18 of December in 2000.
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Sze ret falva–Déda (48 km, 1942) (21. és 22.
áb ra).
Eze ken kí vül 296 km hossz ban épí tett má -
so dik vá gányt a MÁV.
Ma gán-vas út tár sa sá gok, vá ro sok épí tet tek
kes kenynyom tá vol sá gú vas uta kat Kecs ke -
mét, Ceg léd, Sze ged, Deb re cen, Bé kés csa -
ba, Gyön gyös és Sá tor al ja új hely vá ro sok hoz
csat la ko zó an.
A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõsza k ban a Ma -
gyar Ál lam vas utak vo nal hos  sza nö ve ke dett
az ál tal is, hogy 1925 és 1936 kö zött ál la mo -

sí tot ták a Duna–Szá va–Ad -
ria (volt Dé li) Vas út 561 km
és 55 HÉV-tár sa ság 3572
km-es vo na lát. 1941-ig pe -
dig a Fel vi dék, Kár pát al ja,
Er dély és a Dél vi dék egy ré -
szé nek vis  sza tér té vel 4726
km-rel nö ve ke dett a tel jes
ma gyar vas út há ló zat hosz  -
sza. Az em lí tet tek kö vet kez -
té ben 1944-ben a MÁV ál tal

ke zelt vas út vo na lak hos  sza 12 743 km volt,
az ös  szes ha zai vas út hos  sza pe dig meg ha -
lad ta a 14 ezer ki lo mé tert.

4. Vas út épí té sek a má so dik
vi lág há bo rú befe jeztétõl
nap ja in kig (1945–2005)

A má so dik vi lág há bo rú lé gi tá ma dá sai, szá -
raz föl di har cai csak nem tel je sen tönk re tet -
ték a ha zai vas út há ló za tot és a vas úti be ren -
de zé sek nagy ré szét. Meg ron gá ló dott a két -

vá gá nyú vo na lak 72, az egy vá gá nyú vo na lak
25, az ál lo má si vá gá nyok 47, a kitérõk 26, a
nagy hi dak 83, az épü le tek 60%-a.
A há bo rús vas úti károk nagy ré szét az or -
szág ban há rom év alatt hely re ál lí tot ták, és
1948 után megkezdõdött a vas út há ló zat
bõvítése, kor sze rû sí té se, 1945 és 1949 kö -
zött pe dig va la men  nyi vas utat ál la mo sí tot -
tak a GySEV ki vé te lé vel.
A bá nyá szat, az ipar és a mezõgaz daság
szem pont já ból fon tos te rü le te ken mint egy
200 km nor mál, 70 km kes keny és 37 km
szé les nyom tá vol sá gú vas út vo nal épült.
Hos  szabb volt kö zü lük a Tiszaug–Lakitelek
(22 km), Mezõfalva–Rétszilas (19 km),
Galgamácsa–Vácrátót (15 km) vas út vo nal.
Több rö vi debb vo nal épült a bor so di, a kö -
zép-du nán tú li ipar vi dé ken, a Du na új vá ro si
Vas mû nél. A má so dik vá gá nyok hos  sza 200
km-rel nö ve ke dett.
Jelen tõs mér té kû épít ke zés folyt Du na új vá -
ros és Zá hony tér sé gé ben az át ra ká si kör -
zet ben. Eper jes kén, Fényeslitkén, Ko mo -

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
osztá lyvezetõ jeként 1985-ben ment
nyug díj ba.
Tu dá sát ok ta tá si te vé keny sé gé ben is
ered mé nye 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. Sok vas úti, mû sza ki
és vas út tör té ne ti könyv szerzõ je.
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. Meg ala po -
zott el mé le ti is me re tek re és 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.

19. áb ra – Karánsebes–Hátszegi HÉV fo gas ke re kû
vas út
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20. áb ra – Dunaföld vári híd épí té se

21. áb ra – Szeretfal va-Dé dai Vas út



rón, Tuzsér ban, Tornyospál cán új pá lya ud -
var ok, összekötõ vá gá nyok lé te sül tek.
Bõvítet ték, kor sze rû sí tet ték a fõvárosi pá -
lya ud va ro kat (Ke le ti, Nyu ga ti, Dé li, Ke len -
föl di, Kis pes ti, Fe renc vá ro si), a vi dé ki nagy -
ál lo má so kat (Mis kolc, Szol nok, Deb re cen,
Szé kes fe hér vár, Nagy ka ni zsa stb.).
A nap ja in kig tar tó idõszak leg je len tõsebb
épít ke zé se volt a 2000. de cem ber 18-án
meg nyi tott, 20 km hos  szú Zalalövõ–Baján -
senye vo nal, amely a Szlo vén Vas utak kal te -
rem tet te meg a kap cso la tot.
Lé nye ge sen be fo lyá sol ta a ha zai vas út há ló -
zat hos  szát a köz le ke dé si kon cep ció vég re -
haj tá sa, amely nek kö vet kez té ben a MÁV vo -
nal há ló za ta az 1960-as és 1970-es évek ben
mint egy 1900 km-rel csök kent. 700 km
kis for gal mú nor mál és 1200 km kes keny
nyom tá vol sá gú vo na lon szûnt meg a köz le -
ke dés, bon tot ták fel a vá gá nyo kat, és az ál -
lo má sok 30%-án szá mol ták fel a ra ko dást.
A MÁV-vo nal há ló zat tel jes vá gány hos  sza
2005-ben 12 304 km. Az épí té si hossz ösz  -

sze sen 7729 km, ebbõl nor mál nyom tá vol -
sá gú 7474 km, a szé les 36 km, a kes keny
219 km. A há ló zat ból 1292 km a két vá gá -
nyú, és 2627 km a vil la mo sí tott. �

Összefoglalás

A szer zõ a Sí nek Vi lá ga 2006/2. szá -
má ban meg je lent „A ma gyar vas út pá -
lya fenn tar tá si szer ve ze te” címû cikk
foly ta tá sa ként mu tat ja be a ma gyar
vas út há ló zat ki ala ku lá sát és fejlõdését.
A cikk nek az ad kü lö nös ak tu a li tást, hogy
a ma gyar vas út 2006-ban ün ne pel te
fenn ál lá sá nak 160. éves ju bi le u mát.
Az írás nap ja ink leg je len tõsebb épít ke -
zé sé vel a 2000. de cem ber 18-án meg -
nyi tott, 20 km hos  szú Za la lövõ–Ba ján -
senye vo nal, meg épí té sé vel zá rul.

22. áb ra – Déda ál lo más

23. áb ra – Föld mun ka a Ma gyar–Szlo vén Vas úton

Nem ze ti Infra struk tu ra Fejlesztõ Zrt.,

az EU-s for rás ból meg va ló su ló

vas úti fej lesz té sek le bo nyo lí tó ja

A MÁV Zrt. fel ada ta jelen tõsen meg csap pan
az inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok te rü le tén
2007-ben. A vas út tár sa ság he lyett ugyan is
a Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fejlesztõ Zrt.
in té zi majd azo kat a fej lesz té se ket,
ame lyek hez uni ós pén zek is köthetõk.
A költ ség ve té si tör vény in dok lá sa sze rint
azért esett a vá lasz tás a NIF-re mint
köz pon ti fejlesztés felelõs re, mert a tár sa ság
kellõ ta pasz ta la tot szer zett a Nem ze ti
Fej lesz té si Terv ide jén, így vár ha tó an az Új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vel is
könnye dén meg bir kó zik. A vas út tár sa ság nak
mind össze an  nyi fel ada ta lesz, hogy
to vább ra is a vas út fej lesz té sek
szak mai meg bí zó ja ma rad a MÁV. 
A ter vez te tést, köz be szer zést, le bo nyo lí tást
és az épí tés ellenõrzését a NIF végzi. 
A ter vek sze rint ös  sze sen tíz vas út vo na lon
va ló sul hat meg kor sze rû sí tés. A leg fon to sabb
cél, hogy a pá lyák al kal ma sak le gye nek
a 160 km/h se bes ség re. Je len leg csak
a Budapest–Gyõr–Hegyeshalom vas út -
vona lon ha lad hat a sze rel vény 160 km/h
se bes ség gel, a töb bi nem zet kö zi fõvon alon
csak 120 km/h- val köz le ked het nek
a vo na tok. 
A fel újí tan dó vo na lak kö zött van az
a Budapest–Lõkösháza-szakasz, ahol
2007-ben már a fe ri he gyi vo nat is
köz le ked ni fog. A gyors vas út in dí tá sa
ép pen azért to ló dott ki 2007-re, mert az
át ala kí tást a tel jes sza kasz ren de zé sé vel
egy idõben ter ve zik vég re haj ta ni. Az uni ós
tá mo ga tás elég gé be ha tá rolt. Fõ sza bály -
ként ugyan is csak a pá lya re konst ruk ci ó ra
le het tá mo ga  tást kap ni, kö zü lük is
mindös  sze a nem zet kö zi fõvon alakéra.
Emel lett al ter na tív út vo na la kon a ál lo -
mányt is tá mo gat ja az Unió, ám ez
elenyészõ ah hoz ké pest, amennyit pél dá ul
von ta tó moz do nyok
be szer zé sé re kel le ne for dí ta ni.
A NIF meg ala ku lá sá val a re mé nyek sze -
rint jelen tõs költ ség meg ta ka rí tást ér het el
az ál lam. Az új tár sa ság ba in teg rál ják
ugyan is a le bo nyo lí tó mér nö ki fel ada to kat
is, ami becs lé sek sze rint 2007-ben
150-180 mil li árd fo rin tos meg ta ka rí tást
je lent. Az ap pa rá tus lét szá ma ugyan
emel ked ni fog, hi szen az új fel ada tok
in teg rá lá sá ra új szak em be rek is kel le nek,
ará nyá ban azon ban csak har minc szá za -
lék kal bõvül, míg a vár ha tó be ru há zá si
ér ték a dup lá já ra nõ majd. 
A Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., ame lyen be lül
meg ala kul a NIF, 2006-ban ös  sze sen
205 köz be szer zé si el já rást bo nyo lí tott le
772 mil li árd fo rint ér ték ben – 2007-ben
elõreláthatólag 1500 mil li árd fo rint
be ru há zá si ér té ket ér nek el a te vé keny ség
bõvülésév el.
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Nem csak a vas út ba rá tok, ha nem a ke vés bé
hoz záértõk sze me is fel csil lan, ha be gör dül
va la me lyik pá lya ud var ra gõzvon tatás sal a
le gen dás Ori en t- ex pressz, ha fel tû nik az or -
szág leg szebb tá ja in a ma gyar vas út tör té ne -
ti em lé kek gyöngy sze me, a 100 éves vo nat,
vagy fel buk kan a Kecs ke mét kör nyé ki pusz -
tá kon a „Bu ga ci kispöfögõ”.
De leg alább ilyen lenyûgözõek a mo dern
kor vas úti jár mû vei, a TGV, az AVE, az ICE,
a Sinkanzen sze rel vé nyei, ame lyek üze mi
kö rül mé nyek kö zött 200-300 km/órás se -
bes ség gel szál lít ják uta sa i kat úti cél juk hoz,
egy re erõtel je sebb kon ku ren ci át te remt ve
ez ál tal 500-700 km-es ak ció rá di u szon be -
lül a lé gi köz le ke dés nek.
Ta lán en nek tud ha tó be, hogy alig ha ta lál -
ha tó olyan kis gyer mek, aki több-ke ve sebb
ide ig ne sze ret ne moz donyvezetõ len ni, és
sze ren csé re jó né há nyan ki is tar ta nak ezen
el ha tá ro zá suk mel lett. 
Fur csa mó don kö zel sem ke rül nek a jár -
mû vek hez ha son ló ref lek tor fény be a vas úti
köz le ke dés meg va ló sí tá sá hoz el en ged he tet -
len inf rast ruk tú ra-ele mek:
a vas úti pá lya lé te sít mé nyek, kitérõk, vá  -
gány   kap cso lá sok
• a te rep aka dá lyo kat legyõzõ hi dak
• ala gu tak
• ga lé ri ák, tám fa lak
• alul já rók, fe lül já rók és
• egyéb mû tár gyak
• a köz le ke dés biz ton ság leg fon to sabb esz -

kö ze i ként a biz to sí tó- és for ga lom irá nyí -
tó be ren de zé sek

• a vas úti köz le ke dés vil la mo sí tá sá nak
sok ré tû mû sza ki be ren de zé sei

• a táv köz lé si, utastájékoz tatási és in for -
ma ti kai esz kö zök.

Fel te hetõen ez a je len ség ered mé nyez te,
hogy míg a MÁV Vas úti His tó ria Bi zott ság
alap ja it a vas úti jár mû ve kért felelõs gé pé sze -
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A vasúti infrastruktúra
emlékei

Árva Kálmán
nyugalmazott igazgató

� arvak @vpe.hu
� 06-30/941-0098

01/72-69

Vörös József
osztályvezetõ
MÁV Zrt. PVÜ PMLI
Mérnöki Létesítmények Osztály
� vorost@mav.hu
� (36-1) 511-3070

01/30-70

Mindenki által tapasztalt jelenség,
hogy ha bárhol szóba kerül a vasút,
a vasúti közlekedés, a jelenlévõk
többsége azonnal a vonatokra,
a vontató és vontatott jármûvekre
asszociál.
Ez végül is érthetõ, hiszen a vasúti
közlekedés leglátványosabb eszközei
a jármûvek.

1. áb ra – A Vasúttörténeti Park hely szín raj za
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ti szak szol gá lat ki vá ló mun ka tár -
sai már több mint 20 év vel
ezelõtt le rak ták, ad dig az inf rast -
ruk tú ra al bi zott ság a bi zott ság
leg fi a ta labb szak mai egy sé ge ként
csak 1996-ban jött lét re.
Az al bi zott ság mun ká ja meg ala -
ku lá sá nak pil la na tá tól ös  sze fo -
nó dott a Vas út tör té ne ti Park lét -
re ho zá sá val.
Egy részt azért, mert a köz le ke -
dé si tár ca és a MÁV Zrt. ko moly
ál do zat vál la lá sa mel lett szá mos
vas úti inf rast ruk tú rá val fog lal ko -
zó kol lé ga is szak mai tu dá sá nak
leg ja vát nyújt va vál lalt részt ab -
ban a mun ká ban, amely le he tõ -
vé tet te, hogy az üzemkör bõl ki -
vont Észa ki Fûtõház erõsen le -
pusz tult ál la po tú kör fûtõháza,
épü le tei, for dí tó ko rong jai, vá -
gány há ló za ta, egyéb mû sza ki be -
ren de zé sei fel újít va a mai Vas út -
tör té ne ti Park inf rast ruk tú rá ja -
ként mél tó ke re tet biz to sí ta nak a
fel be csül he tet len ér té kû vas úti
re lik vi ák élet sze rû be mu ta tá sá -
hoz (1. áb ra).
Más részt azért, mert ek kor ada -
tott meg a lehetõség ar ra, hogy
az or szág te rü le tén mind ad dig
szét szór tan megõrzött inf rastruk  -
tú ra-em lé kek együt te sen, átte -
kint he tõ en, több eset ben mû kö -
dõképe sen, egy te lep he lyen ke -
rül hes se nek be mu ta tás ra,
amely  nek meg va ló sí tá sa nem
ke vés szer ve zõ  munkát igé nyelt.

Né hány gon do lat te hát elõször
a park inf rast ruk tú ra-épí té si,
fel újí tá si fel ada ta i ról.

Ami kor 1997 ele jén ki jöt tünk
ide a fel ha gyott fûtõházi te -
lep hely re, cup pog tunk az
olaj ban, alig lát tuk a gaz tól a
lé te sít mé nye ket. Sár ban el -
sül  lyedt vá gá nyo kat és om la -
do zó épü le te ket ta lál tunk. Ko -
moly hit, aka rat és nem ke vés
bá tor ság kel lett an nak a dön -
tés-elõkészítõ anyag nak az el -
ké szí té sé hez, amely nek el fo -
ga dá sá val zöl du tat ka pott a
Vas út tör té ne ti Park lét re ho zá -
sa. A több év re üte me zett be -
ru há zás leg jellem zõbb ele me -
it ki emel ve fo gal mat al kot ha -
tunk a Vas út tör té ne ti Park ma
lát ha tó inf rast ruk tú rá já nak
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges mun  -
kák nagysá grend jérõl és jelen -
tõ sé gé rõl. 

2. áb ra  – Ta laj cse re, a szen  nye zett ta laj el szál lí tá sa

3. áb ra  – Vá gány épí tés

4. áb ra  – A kör fûtõház fel újí tá si mun kái
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Ilye nek
• a te rü let be ke rí té se „H” tí pu -

sú ele mek kel;
• a kör nye ze ti kár men te sí tés

ke re té ben mint egy 8600 m3

ta laj cse re, több vo nat nyi sze -
mét, hul la dék el szál lí tá sa, a
te rü let ki tisz tí tá sa (2. áb ra)

• 1500 m hossz ban a vá gány há -
ló zat tel jes át épí té se, 4000 m
hossz ban a szük sé ges vá gány -
felújítási mun kák el vég zé se

• a vá gá nyok kö zött 5000 m2 te -
rü let ren de zé se, fel töl té se (3.
áb ra)

• a kert épí té si mun kák ke re té -
ben 8500 m2 te rep ren de zés,
ter mõföld-el terítés, fü ve sí tés,
mint egy 500 db cser je és fa ül -
te té se

• 3500 m2 kock akõ, 1200 m2

díszkõ, 80 m2 asz falt és 150 m2

gyep hé za gos bur ko lat lé te sí té -
se, 500 m tûz ol tó út épí té se

• külsõ tér vi lá go sí tá si és han go -
sí tá si rend szer te le pí té se

• a gáz, ivó víz és tûzivíz, il let ve
csa tor na há ló zat ja ví tá sa, fel -
újí tá sa

• 1000 lég köb mé ter épít mény
el bon tá sa, por ta- és ká vé ház -
épü let lé te sí té se

• a kör fûtõház és az iro da épü let
fel újí tá sa, funk ci o ná lis át ala -
kí tá sa (4. áb ra)

• for dí tó ko rong ok fel újí tá sa stb.

A park inf rast ruk tú rá já nak ki ala -
kí tá sát követõen ke rül he tett sor
a vas út tör té ne ti em lé kek te le pí -
té sé re, ame lye ket az or szág
legkülön bözõbb pont ja i ról kel -
lett ide szál lí ta ni, il let ve elõzete -
sen ki ál lít ha tó ál la pot ba hoz ni
(5. áb ra). Szá mos külsõ vál la lat,
üzem, MÁV Zrt. ala pí tá sú kft.,
MÁV-fõnökség, in téz mény vett
részt a ki ál lí tott esz kö zök fel újí -
tá sá ban, ne vü ket em lék táb lák
õrzik a köz pon ti épü let fa lán.
E tá jé koz ta tó ter je del mi kor lá tai
nem te szik lehetõvé az itt lát ha -
tó inf rast ruk tú ra-ele mek tel jes
kö ré nek is mer te té sét, de né -
hány jellemzõ mû tárgy, esz köz
be mu ta tá sá tól nem sza bad el te -
kin te ni.
Te kint sünk meg te hát né hány
fo tót a ki ál lí tott hely hez kö tött
létesít ményekrõl, gépekrõl, spe -
ci á lis jár mû vek rõl; kezd jük a
be já rat nál (6. áb ra).
A kül té ri ki ál lí tás ta lán leg si ke re sebb da rab -
ja az egyik leg ré geb ben épült gya lo gos-fe lül -

já ró, amely Szom bat he lyrõl ke rült je len le gi
he lyé re. A gya log já ró fel sz erkezete ma már
nem al kal ma zott íves szeg mens ki ala kí tá sú.

A ki ál lí tás be mu tat ja a vas úti híd épí tés egy-
 e gy ér de ke sebb szer ke ze tét. Itt lát ha tó a
Baja–Bátaszék vas út vo nal ko ráb ban Ba ján
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5. áb ra  – A meg va ló sult álom

6. áb ra  – Be já ra ti so rom pó a por ta épü let tel

7. áb ra  – Gya lo gos-fe lül já ró
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be épí tett 90 éves al só pá lyás híd -
szer ke ze te, va la mint a lep sé nyi
fe lül já ró ge rinc le me zes, fel sõpá -
lyás acél szer ke ze te. A híd ele me -
ket a pak si skanzen bõl szál lí tot -
ták ide (8. áb ra).
Az újon nan épí tett kis ál lo más
mel lett le kö tött külön bözõ sín -
rend sze rû vágánymezõk kö zött
külön bözõ ka ros és fény jelzõk
so ra koz nak (9. áb ra). A le kö tött
vágány me zõ kön pá lya fenn tar tó
és építõ ké zi mun ka gé pe ket mu -
tat nak be (10. áb ra). A ki ál lí tá si
te rü let közép sõ vá gá nya men tén
nyolc da rab fel sõvezeték- tartó
osz lop és az azo kon lévõ fel -
sõvezetékes rend szer szem lél te ti
a vasútvil lam osítás fejlõdésének
fá zi sa it. A ké pen egy „F” tí pu sú
osz lop lát ha tó egy lá bú, „Y” fel -
füg gesz té ses sza ka szo ló val az
1930-as évek bõl szár ma zó an
(11. áb ra). Ugyan itt meg te kint -
he tõ a kú pos kör gyû rû ke reszt -
met sze tû be ton osz lop, ame lyet a
MÁV az 1970-es évek tõl al kal ma -
zott (12. áb ra).
A vas úti gõz daruk a na gyobb inf -
rast ruk tú ra-ele mek, híd szer ke -
ze tek, kitérõk, ke resz te zé sek
beeme lé sé nek csak úgy nél kü löz -
he tet len esz kö zei vol tak, mint a
bal ese te ket követõ men té si,
hely re ál lí tá si mun kák nak. A 13.
áb rán a MÁV Va gon- és Gép gyár
ál tal 1942-ben épí tett 65 ton na
te her bí rá sú da ru lát ha tó. Ere de -
ti leg az an gol had ügy mi nisz té ri -
um meg ren de lé sé re 1943-ban
ké szült, 45 ton na te her bí rá sú
gõz daru Paks ról ke rült a Vas út -
tör té ne ti Park ba (14. áb ra).
Kü lön vá gány sza ka szo kon mu -
tat ják be a külön bözõ kor ból
szár ma zó aláverõ, sza bá lyo zó-
és ágya zat ros tá ló gé pe ket. Az
1960-ban be szer zett oszt rák
Plasser mat ic aláverõ gép 1972-
ig se gí tet te a pá lya-kor sze rû sí té -
si mun ká kat (15. áb ra). A Bu -
da tí pu sú aláverõ gé pet 1961-
ben a MÁV Gép ja ví tó Üze mi Vál -
la la ta fej lesz tet te ki, 1970-ig 57
egy ség ké szült belõle (16. áb -
ra). A Csa ba ágya zat ros tá ló gép
szin tén a MÁV Gép ja ví tó Üze mi
Vál la lat fej lesz té se. Ebbõl a gép -
tí pus ból 1962 és 1969 kö zött 15
da ra bot gyár tot tak (17. áb ra).
Az At ti la tí pu sú szin tkiemelõ
aláverõ gép is a MÁV Gép ja ví tó
Üze mi Vál la lat ál tal ki fej lesz tett
vasútépítõ gép csa lád tag ja. 1969
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8. áb ra  – Vas úti híd szer ke zet

9. áb ra  – Kis ál lo más a le kö tött sín mezõkkel

10. áb ra  – Pá lya fenn tar tó és -építõ kis gé pek
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és 1975 kö zött 8 egy ség ké szült (18.
áb ra).
A leg fi a ta labb kor osz tály köz ked velt ki ál lí -
tá si da rab jai a vágánygép koc sik, haj tó kák
és ké zi haj tány ok. Ezek az esz kö zök ma is
mûködõképe sek. A Dodge tí pu sú te her gép -
ko csi ból TVG-vé ala kí tott jár mûbõl a MÁV
Észa ki Fõmûhe lyében az 1950-es évek vé -

gén 45 db-ot sze rel tek ös  sze (19. áb ra). A
bu da pes ti MÁVAG Moz dony- és Gép gyár
1943 és 1949 kö zött 6 db MÁVAG-ZUPKA tí -
pu sú vágánygép koc sit ké szí tett vas út üze mi
cél ra (20. áb ra). A MÁV Észa ki Jár mû ja ví -
tó Üzem 1967–1969 kö zött 22 db Warsza -
va sze mély gép ko csit ala kí tott át pályafel -
ügyeleti cél ra vágánygép koc sivá (21. áb ra).

A ma is üzem ké pes ál la po tú, lá to ga tók ál -
tal is ki pró bál ha tó hajtányt a MÁV
Építõgép javító Üze me ala kí tot ta át 1973-
ban a 22. áb rán lát ha tó Csaj ka tí pu sú
szov jet gyárt má nyú luxu s gép koc si ból. Év ti -
ze de kig a vas úti pályafelü gyeleti mun kák
jel leg ze tes esz kö ze volt a há rom ke re kû
kéz i ha jtó ka és a négy sze mé lyes, két sze -

11. áb ra  – „F” tí pu sú fel sõ ve ze ték- tartó osz lop 12. áb ra  – Kör gyû rû-ke reszt met sze  tû be ton osz lop
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13. áb ra  – A „65t” gõz daru
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mély ál tal haj tott ké zi haj tány
(23., 24. 25. áb ra).
A vas úti inf rast ruk tú ra-em lé kek
meg õr zé sé v el kap cso lat ban rö vi -
den szól ni kell még az úgy ne ve -
zett „fej épü let” elsõ eme le tén ki -
ala kí tott vas úti inf rast ruk tú ra-ki -
ál lí tás ról, amely tab ló kon, tár lók -
ban és do bo gó kon el he lye zett do -
ku men tu mok, tár gyi em lé kek
(26., 27. áb ra), esz kö zök be mu -
ta tá sá val ad szá mot a vas úti pá -
lyák, hi dak, mû tár gyak, épü le tek,
épít mé nyek, távkö zlõ, erõsáramú
és biz to sí tó be ren de zé sek fe j lõ dé -
sérõl a kezde tek tõl nap ja in kig.
Ter je del mi okok ból csak a hi -
dak-mû tár gyak szek tort ki emel -
ve ér de kes ség ként kell meg em lí -
te ni a ma gyar vas út há ló za tot áb -
rá zo ló dom bor za ti tér ké pet a
vas úti hi dak fel tün te té sé vel. A
tér kép 1947-ben ké szült, cél ja a
fel rob ban tott hi dak hely re ál lí tá -
sá nak nyo mon kö ve té se volt. A
tér ké pet a MÁV meg ren de lé sé re
a Ka to nai Tér ké pé sze ti In té zet
újí tot ta fel.
Kel le mes szín folt ja még a belsõ
té ri ki ál lí tás nak a jel leg ze te sen
ki ala kí tott al só pá lyás rá csos vas -
úti híd szer ke zet szeg mens ala kú
mo dell je csak úgy, mint a ma gyar
vas úti híd épí tés leg újabb ered -
mé nyét be mu ta tó völ gy híd -
maket t. A híd Zalalövõ és Baján -
senye kö zött 1999. jú li us és
2000. jú li us kö zött épült meg,
tel jes hos  sza 1401 mé ter.
Ter mé sze te sen az inf rast ruk tú ra
más szak mai te rü le te it be mu ta tó
bel té ri ki ál lí tá si szek to rok ha son -
ló an ér té kes re lik vi ák fel so ra koz -
ta tá sá val sze rez nek ma ra dan dó
él ményt az érdek lõ dõk nek.
E tá jé koz ta tó cí me ar ra is utal,
hogy nem csak a ma gyar Vas út -
tör té ne ti Park ban, ha nem a há ló -
zat egyéb he lye in is fog lal koz nak
sza k masz eretõ, lel kes vas út ba rá -
tok az inf rast ruk tú ra-em lé kek
meg õr zé sével, gon do zá sá val.

Né hány pél da er re

• Bé kés csa bán négy ke re kes pá -
lya ko csi, pil lan gó, ké zi haj tány,
ke re kes kút, bú bos ke men ce
ta lál ha tó

• Kis kun ha la son ké zi haj tány,
pá lya mes te ri vágánygép koc si

• Zá hony ban szé les nyom tá vú
Bu da tí pu sú aláverõ gép, mû -
kö dõ képes ké zi haj tány
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14. áb ra  – A „45t” gõz daru

15. áb ra  – Plasser mat ic aláverõ gép

16. áb ra  – Bu da tí pu sú aláverõ gép
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• Eper jes kén sín ko pá so kat be -
mu ta tó egye dül ál ló gyûj te -
mény tekinthetõ meg

• a szom bat he lyi igaz ga tó ság te -
rü le tén, Szom bat he lyen haj tó -
ka és Dodge Weapon, az igaz -
ga tó ság épü le té ben külsõ és
belsõ té ri ki ál lí tás, Ta pol cán
pá  lya  k o csi, Cso pa kon jel zõ be -
ren  dezések, Za la eger sze gen
sín au tó lát ha tó

• a sze ge di igaz ga tó ság épü le té -
ben vas út tör té ne ti gyûj te mény
õrzi az em lé ke ket.

Ör ven de tes tény, hogy a vas úti
em lé kek megõrzése nap ja ink ra
túlnõ egy- e gy vas út ba rát sze mé -
lyes tö rek vé se in, egy re in kább
in téz mé nyes, szer ve ze ti ke re te -
ket ölt. A tel jes ség igé nyét is mét
mel lõzve csak két pél dát sze ret -
nék meg em lí te ni.
Az egyik az 1993 áp ri li sá ban
nyil ván tar tás ba vett sze ge di szék -
he lyû Vas út tör té ne ti Ala pít vány.
Cél ki tû zé sei szó sze rint idéz ve:
„A vas úti tör té ne lem tár gyi esz -
kö ze i nek, em lé ke i nek fel ku ta tá -
sa, ös  sze gyûj té se, ren de zé se és
ezen esz kö zök, em lé kek meg õr -
zé se, fel újí tá sa, ápo lá sa, ki ál lí tá -
so kon történõ be mu ta tá sa. Vas -
út tör té ne ti ku ta tá sok tá mo ga tá -
sa, a vas út iránt érdek lõdõ te het -
sé ges pályakezdõ fi a ta lok se gí té -
se. Az 1928-ban lé te sült Kecs ke -
mé ti Gaz da sá gi Vas út esz kö ze i -
nek gon do zá sa, meg óvá sa, he lyi
skan zen ben történõ be mu ta tá sa,
va la mint az ott lévõ 490,053 pá -
lya szá mú Bu ga ci kispöfögõ gõz -
moz dony üze mel te té sé nek fi gye -
lem mel kí sé ré se.”
A vasúthistóri ai em lé kek meg õr -
zé se te rü le tén ko moly ered mé -
nye ket fel mu ta tó má sik szer ve zet
az 1996 feb ru ár já ban be jegy zett
Vas úti Hi dak Ala pít vány, amely nek
alapvetõ cél ki tû zé se a vas úti hi -
dak múlt já nak, tör té ne té nek fel -
ku ta tá sa, ki ad vány ok ban történõ
meg je le ní té se. Az ala pít vány ered -
mé nyes mun ká ját fém jel zi:
• szá mos ko ros vas úti híd tör té -

ne tét fel dol go zó ta nul mány el -
ké szí té se

• híd fotópá lyáza tok ered mé nyes
le bo nyo lí tá sa

• há rom éven ként hi dász ta lál ko -
zók szer ve zé se egy- e gy vas úti
ré gió híd tör té ne ti ku ta tá sa it
ös  sze fog la ló ki ad vány el ké szí -
té sé vel egy be köt ve és vé gül
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17. áb ra  – Csa ba ágya zat ros tá ló gép

18. áb ra  – At ti la szin tkiemelõ aláverõ gép

19. áb ra  – Dodge tí pu sú te her-vá gány gép ko csi
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20. áb ra
– MÁVAG-
ZUPKA
tí pu sú
vágány -
gépkoc si

22. áb ra –
Csaj ka
tí pu sú
vágány -
gépkoc si

21. ábra –
Warszava
tí pu sú
vágány -
gépkoc si
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• dr. Ko rá nyi Im re pro fes  szor ra, az egy ko ri
MÁV Híd osz tály vezetõjére em lé kez ve
éven te ado má nyoz ha tó igen ér té kes Ko -
rá nyi Im re-díj ala pí tá sa,

• dr. Ko rá nyi Im re ne ves hi dász pro fes  szor
szob rá nak el ké szí té se és fel ál lí tá sa a Bu -
da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem szo bor park já ban.

Zá ró gon do lat ként meg kell em lé kez ni ar -
ról, hogy a vas úti inf rast ruk tú ra fo gal ma az

el múlt évek ben Eu ró pa-szer te ala po san
meg vál to zott.
A pá lya ezek sze rint már nem csak vas úti
mû sza ki lé te sít mé nyek ös  szes sé ge, ha nem
olyan mûködõ köz le ke dé si inf rast ruk tú ra,
ame lyet üz le ti ala pon, hasz ná la ti díj meg fi -
ze té se el le né ben, megkülön böztetés mente -
sen kell bár mely – megfelelõ en ge dél  lyel
ren delkezõ – vas úti sze mély szál lí tá si, áru -
fu va ro zá si vagy von ta tá si szol gál ta tást nyúj -
tó vál lal ko zás szá má ra hoz záférhetõvé ten -
ni. Az inf rast ruk tú ra-te vé keny sé gek fo gal -
ma en nek megfelelõen kibõvült:
• a me net vo na lak és az inf rast ruk tú ra-

szol gál ta tá sok ér té ke sí té sé vel

• a me net rend-ké szí té si fel ada tok kal, va la -
mint

Összefoglalás

A szerzõk a vas úti inf rast ruk tú ra tör té -
nel mi jelen tõségû em lé ke i nek meg õr -
zé sét mu tat ják be a Vas út tör té ne ti Em -
lék park ban és a há ló zat egyéb te rü le te -
in. Bõséges kép anyag gal il luszt rál ják a
megõrzött re lik vi á kat, és is mer te tik az
em lé kek megõrzésében részt vevõ
szer ve ze tek mun ká ját.

Vö rös Jó zsef – okl. építõ mér nök. Pá -
lya fu tá sát a hídépítõ vál la lat nál kezd te.
Építésvezetõ, fõ-építés ve ze tõ, majd te -
rü le ti fõ mér nök ként szám   ta lan jelentõs
híd épí té si mun kát irá nyí tott. Ezek kö -
zül em lí tés re ér de mes a kun szent már -
to ni Hár mas Kö rös-híd, a gyõri Du na-
híd, a be rettyó új fa lui Be ret  tyó-híd, az
M0-ás au tó pá lya Soroksári-Duna-ág
Du na-híd ja. Ered mé nyes szak mai
mun ká ját elsõsorban a fe szí tett vas be -
ton hi dak ha zai fej lesz té se jel lem zi. Az
elsõ sza ba don sze relt fe szí tett vas be -
ton híd dal kap cso la tos te vé keny sé gét
Ál la mi Díj jal is mer ték el. 1992-tõl a
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye te men ok ta tói te vé keny sé -
get vé gez. Je len leg a MÁV Zrt. Mér nö -
ki Lé te sít mé nyek Osz tály vezetõje.

23. áb ra  – Haj tó ka

24. áb ra  – Ké zi haj tány
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• a vas úti for ga lom irá nyí tá sá val és le bo -
nyo lí tá sá val.

En nek fi gye lem be vé te lé vel kell új ra gon dol -
ni a közeljövõben az inf rast ruk tú ra-al bi -
zott ság to váb bi fel ada ta it és mun ka mód -
szer ét is. �

Ár va Kál mán – Sze ge den szü le tett
1941-ben vasutascsaládban. A Bu da -
pes ti Építõipari és Köz le ke dé si Mû sza -
ki Egye tem Mér nök Ka rán 1964-ben
mér nö ki, majd a Bu da pes ti Mû sza ki
Egye tem Köz le ke dés mér nö ki Kar Gaz -
da sá gi Mér nö ki Sza kán 1972-ben gaz -
da sá gi mér nö ki ok le ve let szer zett. 

A MÁV épí té si és pá lya fenn tar tá si
szol gá la tá nál a Bu da pes ti Épí té si Fõ -
nök ségen 1964-tõl 1978-ig tett szert
különbözõ mun ka kö rök ben építés ki vi -
te lezési gya kor lat ra. A MÁV ve zér igaz -
ga tó sá gon 1978-tól 1982-ig az Üzem-
és Mun ka szer ve zé si Szak osz tá lyon
mû sza ki gaz da sá gi ta nács adó ként,
majd 1996-ig a Szer ve zé si Fõosztály
ve zetõjeként tö re ke dett elõsegíteni egy
ha té ko nyab ban mûködõ, kor sze rû vas  -
úti szer ve zet ki ala kí tá sát (A Ma gyar Ál -
lam  vas utak gaz da sá gi át vi lá gí tá sa;
MÁV 2000 vas út fej lesz té si stra té gia el -
ké szí té se). Tény le ges nyug ál lo mány ba
vo nu lá sá ig, 2004-ig a MÁV Rt. Pá lya -
vas úti Köz pon ti Iro da vezetõjeként te -
vé keny sé gé nek kö zép pont já ban az EU-
konform vas úti struk tú ra ki ala kí tá sa,
ezen be lül az eu ró pai elõírásoknak
megfelelõ, füg get len vas úti
infrastruktúra-kezelõ szer ve zet lét re -
ho zá sa állt.

K. Árva -J. Vörös

Memories of the
railway infrastructure

The authors present the preserve of
the epoch-making railway
infrastructure in the Hungarian
Railway Museum and on other parts
of the network. They
illustrate the saved relics by many
photos, and show the works of the
organizations which participate in
the preserving tasks.

25. áb ra  – A gyer me kek örö me

26. áb ra  – Rész let a belsõ ki ál lí tá si tér bõl

27. áb ra  – Rá csos al só pá lyás
híd mo dell
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1. Bevezetés

A kor sze rû híd szer ke ze tek ki ala kí tá sá ban
jelen tõsek vol tak a következõ tényezõk:
• a gaz da sá gos ság fo ko zá sá ra kön  nyû, tér -

ben együtt  dol go zó ele mû szer ke ze tek ki -
fej lesz té se (pl. fer de ká be les hi dak, szek -
rény ke reszt met sze tek)

• pon to sabb mé re te zé si el já rá sok be ve ze -
té se szá mí tó gé pek fel hasz ná lá sá val (pl.
ortotróp le me zes pá lya szer ke ze tek)

• a fá ra dás kor sze rû mé re te zé si mód sze ré -
nek fel hasz ná lá sá val a meg ha tá ro zott
élet tar tam ra va ló ter ve zés be ve ze té se

• a kor sze rû hegesztéstech noló gia le he tõ -
sé ge inek ki hasz ná lá sa

• a nö velt fo lyás ha tá rú acé lok ki fej lesz té se
és a szer ke ze ti acé lok ri deg tö ré si prob lé -
má i nak tisz tá zá sa

• mû anyag ok al kal ma zá sa a szer ke ze ti ele -
mek és a kor ró zió el le ni vé de lem te rü le tén
(pl. neo prén mû gu mi sa ruk, epoxi alap -
anya gú pá lya bur ko la tok és fe lü let vé de lem).

A vas úti hi dak szer ke ze ti ele me i ben ál ta lá -
ban vál ta ko zó jel le gû, fá ra dást oko zó fe -
szült ség ál la pot ural ko dik. A hasz nos te her
okoz ta vál ta ko zó fe szült ség több szö rö se az
ál lan dó jel le gû fe szült ség nek. A vál ta ko zás
ismétlõdési szá ma 106…108 ér té kû. A vas -
úti hi dak teherviselõ ele me it ezért elsõ sor -
ban a fá ra dás ra kell mé re tez ni.
A fá ra dás ra vo nat ko zó ku ta tá si ered mé -
nyek, mé re te zé si el já rá sok döntõ ha tás sal
van nak a szer ke ze ti fel épí tés fejlõdésére. A
külön bözõ tar tó kap cso la tok fá ra dá si élet -
tar ta má nak is me re té ben a ter vezõ az al kal -
ma zott szer ke ze ti fel épí tés sel be fo lyá sol hat -
ja a híd élet tar ta mát.

2. A fá ra dás vizs gá lat ter ve zé si
kon cep ci ó ja az Eurocode 3-ban

2.1. A fá ra dá si szi lárd sá got be fo lyá so ló
leg fon to sabb tényezõk
Az acél tar tó szer ke ze ti ele mek, kü lö nö sen

pe dig a he gesz tett rész let ki ala kí tá sok fá ra -
dá sa igen ös  sze tett prob lé ma, és a fá ra dá si
élet tar ta mot szá mos tényezõ be fo lyá sol hat -
ja. Az 1. táb lá zat fel so rol né há nyat ezek
kö zül, és meg je lö li, me lye ket ve szi köz vet -
len vagy köz ve tett mó don fi gye lem be az
EC 3 1.9. fe je ze te (EC3, 2005).
Amíg bi zo nyos tényezõkkel fog lal ko zik az
EC 3 1.9. fe je ze te, ad dig más, elsõ sor ban a
gyár tás sal össze füg gõ tényezõket a szab vány
köz ve tett mó don, a disz kon ti nu i tá sok és a
var rat hi bák el fo ga dá si kö ve tel mé nye i nek
meg ha tá ro zá sán és minõség-el lenõrzési
kö ve tel mé nye ken ke resz tül vesz fi gye lem -
be. Eze ket az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket az
„Acél szer ke ze tek meg va ló sí tá sa” cí mû
szab vány (ENV 1090) tar tal maz za.

2.2. A fá ra dá si tönk re me ne tel kri té ri u ma

Az Eurocode 3 elõkészítése so rán a rész let -
ki ala kí tá sok osz tá lyo zá sa külön bözõ for rá -
sok ból szár ma zó kí sér le ti fá ra dás vizs gá la -
tok ered mé nye i nek sta tisz ti kai fel dol go zá sa
ré vén tör tént. A kí sér le ti ered mé nyek egy -
ön te tû sé ge ér de ké ben kü lö nös fi gyel met
for dí tot tak a kí sér le tek so rán fi gye lem be
vett tönk re me ne te li kri té ri um ra (Back -
ground EC3, 1989).
A la bo ra tó ri um ban vég zett fá ra dá si kí sér let
vé gét több fé le tönk re me ne te li fel té tel je -
lent he ti. Ál ta lá ban há rom fel té telt le het
meg kü lön böz tet ni:
• A re pe dés elsõ meg je le né se, ame lyet vagy

sza bad szem mel, vagy mû sze res mé rés sel
(pél dá ul a he lyi alak vál to zá si ál la pot hir te -
len meg vál to zá sá nak mé ré se) mu ta tunk ki.

• A re pe dés ki ter je dé se a tel jes le mez vas -
tag ság ra: a fá ra dá si re pe dés az egyik
felületrõl in dul, egy re in kább be ha tol a
pró ba test bel se jé be, míg vé gül el éri a
má sik fe lü le tet.

• A vizs gált pró ba da rab tel jes tö ré se vagy a
vizs gált pró ba da ra bon mért nagy el moz -
du lás, amely nek kö vet kez té ben az al kal -

ma zott „sajtóerõ” nem tart ha tó. Ge ren -
dák kí sér le ti fá ra dás vizs gá la ta ese tén
tönk re me ne tel nek tekinthetõ az a pil la -
nat, ami kor a tá masz köz fe lé nél mért le -
haj lás el ér egy bi zo nyos ér té ket.

Ki csi nyí tett pró ba tes tek ese tén a re pe dés
elsõ meg je le né sé hez és a re á li sabb, még
elvisel hetõ re pe dés mé ret hez tar to zó fá ra -
dá si élet tar tam kö zött nincs jelen tõs kü -
lönb ség. Na gyobb mé ret ará nyú pró ba tes ten
vég re haj tott kí sér le ti fá ra dás vizs gá lat ese tén
ez a kü lönb ség jelen tõs mér té kû is le het.
Az Eurocode 3 sze rin ti fá ra dá si szi lárd ság a
szer ke ze ti elem tel jes tö ré sé hez tar to zik. A
szer ke zet vizs gá ló la bo ra tó ri u mok je len té -
se i ben és a szak iro da lom ban leg gyak rab -
ban er re a fel té tel re vo nat koz tat ják az ered -
mé nye ket.

2.3. Ter ve zé si fe szült sé gek
a fá ra dásvizs gá lat hoz

A szer ke ze ti rész le tek fá ra dá si szi lárd sá gi osz -
tá lyát több fé le fe szült ség is be fo lyá sol hat ja.
Egy adott rész let ki ala kí tás ese tén külön bözõ
ere de tû fe szült sé ge ket kell ki mu tat ni, és ezek
alap ján kell meg ha tá roz ni az EC 3 1.9. fe je -
ze te sze rin ti fá ra dás vizs gá lat hoz szük sé ges
ter ve zé si fe szült sé ge ket (EC3, 2005).

a) Névleges fe szült ség
Te kint sünk egy priz matikus, egy sze rû nor -
málerõv el vagy hajlítóny omatékkal ter helt ru -
dat. Név le ges az a fe szült ség, amely az ele mi
szi lárd ság tan esz kö ze i vel szá mít ha tó (3. áb ra).
Egy ten ge lyû fe szült ség ál la pot ban a rúd ban
fel lépõ név le ges fe szült ség:

(1),

ahol N a nor málerõ és A a tel jes ke reszt -
met sze ti te rü let.
Hajlítóny omatékkal ter helt priz matikus
rúd ese tén a név le ges fe szült ség:

Vas úti híd ter ve zés
az Eurocode alap ján
Fáradásvizs gála tok

Az acél hi dak szer ke ze te nagy mér ték ben
meg vál to zott az utób bi év ti ze dek so rán.
A gaz da sá gos ság ra és a meg bíz ha tó ság ra
va ló tö rek vés ki ala kí tot ta a for gal mi
igé nyek nek és a külön bözõ
nyí lás mé re tek nek leg in kább megfelelõ
híd tí pu so kat
(Dar vas, 1984), (Iványi, 1998)
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(2),

ahol M a hajlítóny omaték, I a ke reszt met -
szet iner cia nyo ma té ka és v a szél sõ szál tá -
vol sá ga a sem le ges tenge lytõl.

b) Feszültségkoncentráció a geo met ri ai
disz kon ti nu i tá sok kö vet kez té ben

Egy szer ke ze ti rész let ben a fe szült ség kon -
cent rá ció há rom for rás ból szár maz hat.
• A rész le tet tar tal ma zó szer ke ze ti elem

glo bá lis geo met ri á ja, pél dá ul a ge rinc le -
me zen el he lye zett rá he gesz tés vagy az öv -
le mez hez he gesz tett cso mó le mez.

• A var rat geo met ria, csa var lyu kak, a me -
rev ség lo ká lis vál to zá sa stb. kö vet kez té -
ben fel lépõ he lyi za va rok mi at ti fe szült -
ség kon cent rá ció. Ha pél dá ul egy le mez be
lyu kat fú runk, a lyu kat tar tal ma zó ke -
reszt met sze ten be lü li fe szült ség el osz lás
kü lön böz ni fog az ere de ti le mez ben ér vé -
nyes fe szült ség el osz lás hoz ké pest. A lyuk
szom széd sá gá ban jelen tõs fe szült ség nö -

ve ke dés figyel hetõ meg. Ezt a geo met ri ai
fe szült ség kon cent rá ci ót rész ben a ke -
reszt met szet csök ke né se, rész ben a lyuk
„feszültségnövelõ” („kon cent rá tor”) ha -
tá sa okoz za (1. áb ra).

• A gyár tás köz ben, a he lyi disz kon ti nu i tá -
sok okoz ta fe szült ség kon cent rá ció (il -
lesz ke dé si hi ba, fe lü le ti kar co lá sok, ra -
gya, var rat hi bák stb.).

Sok eset ben és az egy sze rû ség ked vé ért a
geo met ri ai fe szült ség kon cent rá ci ót a tel jes
ke reszt met szet re vo nat koz ta tott név le ges
fe szült ség és a fe szült ség kon cent rá ci -
ós tényezõ szor za ta ként ha tá roz zuk meg:

. (3)

Ezt a szer ke ze ti geo met ri ai fe szült ség kon -
cent rá ci ót, de fi ní ció sze rint a rész let szom -
széd sá gá ban fel lépõ leg na gyobb fõfeszült -
séget kí sér le ti úton vagy vége se lemes el já -
rás sal le het meg ha tá roz ni (Gurney, 1968).
A geo met ri ai fe szült ség kon cent rá ció mel lett
lé te zik egy he lyi fe szült ség kon cent rá ció,
ame lyet a lo ká lis geo met ria he lyi meg za va -

rá sa okoz. Ilyen meg za va rá sok a kö vet ke -
zõk:
• a ke reszt met szet he lyi meg vál to zá sa (pél -

dá ul a var rat geo met ria)
• he lyi geo met ri ai tö ké let len sé gek, pél dá ul

il lesz ke dé si hi ba
• a kör nye ze ti ha tá sok vagy a gyár tá si el já -

rás ha tá sá ra fel lépõ kis he lyi disz kon ti -
nu i tá sok, pél dá ul kor ró zi ós be ma ró dá -
sok, fe lü le ti kar co lá sok, láng vá gás okoz ta
fe lü le ti hi bák, kö szö rü lé si egye net len sé -
gek, a he gesz té si fo lya mat hi bái: be égés,
be ol va dás hi á nya, fú zió hi á nya, sa lak zár -
vá nyok, pó ru sos ság, hid ro gén okoz ta re -
pe dés stb. Ezek a kis disz kon ti nu i tá sok
min den mér nö ki szer ke zet ben je len van -
nak. Je len lét ük meg ha tá roz za azt a he -
lyet, ahon nan a fá ra dá si re pe dés ki fog
in dul ni.

A he lyi fe szült ség kon cent rá ci ót köz ve tett
mó don, az gör be kí sér le ti ala pú
szár maz ta tá sa kor vesszük fi gye lem be. Kü -
lö nös fi gye lem mel kell el jár ni ak kor, ha a
fá ra dá si szi lárd sá got tel jes mé ret ará nyú
pró ba tes tek he lyett ki csi nyí tett pró ba tes tek
alap ján kí ván juk meg ha tá roz ni. A var rat -

A fá ra dá si szi lárd sá got be fo lyá so ló tényezõ megjelölése
Figyelembe ve szi-e

az Eurocode 3

Feszültség

– fe szült ség- vagy alak vál to zás-tar to mány •
– fe szült sé gek sor rend je
– frek ven cia (40 Hz alatt kor ró zi ós ve szély nél kü li ese tek ben nincs jelen tõs ha tá sa) •
– át lag fe szült ség (a gyár tá si sa ját fe szült sé gek mi att a hõhatásövezetben nincs jelen tõsége)
– gyár tá si sa ját fe szült sé gek •

Geometria
– név le ges vagy geo met ri ai fe szült ség •
– he lyi fe szült ség kon cent rá ció •
– kis disz kon ti nu i tá sok • (közvetve)

– kar co lá sok
– kö szö rü lé si egye net len sé gek
– fe lü le ti ra gya
– varrathibák és il lesz ke dé si hi bák

– mé ret ha tás (mé ret arány ha tás) •

Anyagjellemõk és gyár tás
– az anyag fe szült ség-alak vál to zás vi sel ke dé se
– ke mény ség
– az acél ve gyi ös  sze té te le
– me tal lur gi ai ho mo ge ni tás
– elekt ro mos po ten ci ál
– mikrosz erkezeti disz kon ti nu i tá sok (szem cse mé ret, szem cse alak)
– he gesz té si el já rás
– a he gesz té si var rat hõkezelése
– a he gesz té si var rat fe lü le té nek kezelése

Környezet
– kor ró zi ós lég kö ri vi szo nyok • (közvetve)
– hõmérsék let • (közvetve)
– ned ves ség tar ta lom (hidrogén ridegedés)
– be su gár zás

1. táb lá zat – A fá ra dá si szi lárd sá got be fo lyá so ló leg fon to sabb tényezõk
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geo met ria mi at ti mé ret ha tás ki sebb pró ba -
tes tek ese tén na gyobb mér ték ben be fo lyá -
sol hat ja a fá ra dá si szi lárd sá got, mint na -
gyobb pró ba tes tek ese tén.
A kí sér le ti fá ra dás vizs gá lat so rán a pró ba -
test általában ren del ke zik disz kon ti nu i tá -
sok kal, ezért az ezek bõl a kísér letek bõl
szár maz ta tott fá ra dá si gör bék is fi gye lem be
vesz nek bi zo nyos, tûrhetõ mér té kû hi bá -
kat. Az „Acél szer ke ze tek meg va ló sí tá sa”
szab vány ban ja va solt var rat el fo ga dá si fel té -
te lek biz to sít ják, hogy a szer ke zet az
Eurocode 3 sze rin ti fá ra dá si gör bé nek
megfelelõen vi sel ke dik. Más szó val, a gyár -
tá si fo lya mat ra vo nat ko zó minõség biz -
tosítási rend szer nek biz to sí ta nia kell, hogy
a szer ke ze ti rész let meg fe lel jen az „Acél -
szer ke ze tek meg va ló sí tá sa” szab vány ban
elõírt minõsé gi kö ve tel mé nyek nek.
Ha a fá ra dá si szi lárd sá got az ún. geo met riai
fe szült ség tar to mány mód sze ré vel ha tá roz -
zuk meg, a (3) kép let sze rin ti geo met ri ai fe -
szült ség kon cent rá ci ót kell megfelelõ mó -
don ki szá mí ta ni. A ter ve zé si fe szült ség tar -
to mány meg ha tá ro zá sa kor nem sza bad fi -
gye lem be ven ni a he gesz té si var ra tok he lyi
geo met ri á ját, mert a he lyi disz kon ti nu i tá -
sok ha tá sát az gör bék tar tal maz -
zák. A ter ve zé si fe szült sé gek szá mí tá sa so -
rán azon ban fi gye lem be kell ven ni a kap -
cso lat kül pon tos sá gá ból vagy merevségébõl
szár ma zó má sod la gos fe szült sé ge ket, a
hor pa dás vagy a „shear lag” je len ség mi at ti
fes zült ségátren dezõdést, to váb bá a fel -
emelõ erõk és más ha son ló je len sé gek
okoz ta fe szült sé ge ket.

3. Ter ve zé si fe szült ség spekt rum

3.1. Fe szült ség tör té net
A szer ke ze ti rész le tet ter helõ, idõben vál to -
zó fe szült ség vagy ál lan dó, vagy vál to zó
amp li tú dó jú fe szült ség tör té net tel ír ha tó le
(2., 3. áb rák).
A hal mo zó dó ká ro so dás meg ha tá ro zá sa ér -
de ké ben a fe szült ség tör té ne tet egye di cik lu -
sok ra és a hoz zá juk tar to zó fe szült ség tar to -
má nyok ra bont juk, ame lye ket a fe szült ség -
tar to má nyok el osz lá sa se gít sé gé vel fog la -
lunk ös  sze. Ezt a fe szült ség tar to mány-el -
osz lást fe szült ség spekt rum nak ne vez zük.
Vál to zó amp li tú dó jú fe szült ség tar to má nyok
ese tén szük ség van ar ra, hogy meg ha tá roz -
zuk az adott fe szült ség tar to má nyok hoz tar -
to zó  fe szült ség cik lu so kat. A cik lus szám lá -
lás ra szá mos mód szer is me re tes. Az Euro -
code 3 a „tar tály mód szert” em lí ti, amely
szem lé le tes mó don ír ja le a fe szült ség vál -
to zá sát, és lehetõvé te szi va la men  nyi fe -
szült ség tar to mány fi gye lem be vé tel ét a fá ra -
dá si ká ro so dás szá mí tá sa so rán. Ez a fe -
szült ség tar to mány-szám lá lá si mód szer a
leg el fo ga dot tabb el já rás. Bi zo nyos mér té kig
ha son lít a jól is mert „esõc sep p” mód szer re.

A két el já rás nem pon to san
ugyan azt az ered ményt ad ja,
a fá ra dá si ká ro so dás te kin te -
té ben azon ban a két mód -
szer egy más hoz igen kö zel
ál ló ered ményt szol gál tat,
„hos  szú” fe szült ség tör té net
ese tén pe dig gya kor la ti lag
azo no sat.

3.2.  Fe szült sé gi
hisz togram
Fá ra dá si vizs gá la tok ban a
sza bály ta lan fe szült ség tör té -
ne tek le írá sá nak leg el ter jed -
teb ben hasz ná la tos mód ja
az, hogy az azo nos amp li tú -
dó jú fe szült ség tar to má nyo -
kat ös  sze gez zük, és osz lop -
di ag ram ban áb rá zol juk õket.
Ez az ún. fe szült sé gi hisz -
togram (vagy fe szült ség -
spekt rum) több, ál lan dó fe -
szült ség tar to má nyú részbõl
(osz lop ból) áll. Az egyes osz -
lo po kat az ni ismétlõdési
szám és a fe szült ség  -
tar to mány jel lem zi (4. ábra,
4.1, 4.2 képek).
A külön bözõ osz lo pok sor -
rend jé nek nincs jelen tõsége,
hi szen az Euro code 3 az ún.
Palm gren–Miner-féle li ne á ris
ká ro so dá si hi po té zist al kal -
maz za. A kön  nyebb kezel -
hetõség ér de ké ben a fe szült -
sé gi hisz togramot úgy szo kás
áb rá zol ni, hogy az egyes osz -
lo po kat a fe szült ség tar to má -
nyok csök kenõ sor rend jé ben
he lyez zük el (5. áb ra), az így
ka pott hisz togram gyak ran jól
közelí thetõ egy két  pa ra mé te -
res Weibul l-elos zlás sal:

. (4)

4. A fá ra dá si gör bék és
a be so ro lás alap el vei

Az Eurocode 3-ban ta lál ha tó fá ra dá si gör -
bék meg egyez nek az ECCS fá ra dás vizs gá lat -
ra vo nat ko zó aján lá sá ban (ECCS Pub li ca -
tion 43, 1985) meg adott gör bék kel. Az
ECCS-ajánlás az elsõ elõírá sok kö zött volt,
ame lyek kap csán meg pró bál ták egy sé ge sí -
te ni a fá ra dá si szi lárd sá gi gör bék meg ha tá -
ro zá sát.
Az ECCS aján lá sa egy más tól egyen lõ tá vol -
ság ra elhe lyezkedõ, ket tõs lo ga rit mi kus
rend szer ben áb rá zolt gör bé ket ad
meg. Ezek re a gör bék re hi vat koz va az egyes

ti pi kus rész let ki ala kí tá sok osz tá lyok ba, ún.
fá ra dá si rész let osz tály ok ba so rol ha tók,
ame lyet a jellemzõ geo met ri ai disz kon ti -
nui  tás és an nak mér té ke ha tá roz meg. A
rész let ki ala kí tá sok osz tá lyok ba so ro lá sa kí -
sér le ti ered mé nyek alap ján tör tént, sta tisz -
ti kai és va ló szí nû ségel mé le ti mód sze rek se -
gít sé gé vel.
Az egyes fá ra dá si szi lárd sá gi gör bé ket (6. áb ra)
egy  sze rû en az m = 3 me re dek sé gi pa ra -
mé ter (me re dek ség = –1/3) jel lem zi. Az
ál lan dó amp li tú dó hoz tar to zó ha tár 5 mil -
lió cik lus nál van. Az m = 3 me re dek sé gi
pa ra mé tert szá mos rész let ki ala kí tás kí sér -
le ti vizs gá la tá nak ered mé nye i re il lesz tet ték.
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1. ábra.– Névleges feszültség és geometriai
feszültségkoncentráció

2. ábra.– Állandó amplitúdójú
feszültségtörténet

3. ábra.– Változó amplitúdójú
feszültségtörténet



Az ál lan dó amp li tú dó hoz tar to zó ha tár ra
vo nat ko zó 5 mil lió cik lus komp ro mis  szu -

mot je lent a „jó” rész le tek re ér vé nyes
2 mil li ós és a ked vezõtlen ki ala kí tá sok hoz
tar to zó 10 mil li ós ér ték kö zött. Az ál lan dó
amp li tú dó hoz tar to zó ha tár azt az ál lan dó
amp li tú dót je len ti, amely alat ti fe szült ség -
tar to má nyok nem okoz nak fá ra dá si ká ro -
so dást.
Ha egy szer ke ze ti rész le tet vál to zó fe szült -
ség tar to má nyok ter hel nek – a va ló ság ban
ál ta lá ban ez a hely zet –, több lehetõség van.
• Ha egyik vál to zó amp li tú dó jú fe szült ség -

tar to mány sem ha lad ja meg a fá ra dá si ha -
tárt, nem kell fá ra dás vizs gá la tot vé gez ni.

• Ha leg alább egy fe szült ség tar to mány el éri
vagy meg ha lad ja a fá ra dá si ha tárt, a li -
neá  ris ká ro so dá si hi po té zis (Palmgren–
Miner-szabály) alap ján ki kell ér té kel ni a
ká ro so dást.

Ez utób bi eset ben, ha bi zo nyos fe szült ség -
tar to má nyok az ál lan dó amp li tú dó hoz tar -
to zó ha tár alá es nek, a hal mo zó dó ká ro so -
dá sok vizs gá la ta so rán két ese tet kell fi gye -
lem be ven ni.
– Egyik lehetõség, hogy a ká ro so dás szá mí -
tást egy sze rû en úgy vé gez zük el, hogy fel té -
te lez zük az ál lan dó, m = 3 me re dek sé gi
pa  ra  mé  te  rû gör be egye nes to vább -
ha la dá sát az ál lan dó amp li tú dó hoz tar to zó
ha tár alat t.
– Má sik lehetõség, hogy a ká ro so dás szá mí -
tás so rán azt fel té te lez zük, hogy az ál lan dó
amp li tú dó hoz tar to zó ha tár alatt az ál lan dó,
m = 3 me re dek sé gi pa ra mé te rû
gör be egy m = 5 mé te rû egye nes ben foly -
ta tó dik. Ez utób bi egye nes nek a 100 mil lió
ismétlõdési szám nál hú zott füg gõleges sel
va ló met szés pont ja ad ja meg az ún. le vá gá -
si ha tárt. A két fé le mere dek ségû egye nes bõl
ál ló gör be hasz   ná  la  tát az in do kol ja,
hogy ez zel a közelítõ mód szer rel le het fi gye -
lem be ven ni azt a je len sé get, hogy az ál lan -

dó amp li tú dó hoz tar to zó ha tár fö lé esõ fe -
szült ség tar to má nyok okoz ta ká ro so dás fo -
ko za to san csök ken ti ma gát az ál lan dó
amp li tú dó hoz tar to zó ha tárt. Ily mó don a
spekt rum gya kor la ti lag va la men  nyi fe szült -
ség tar to má nya részt vesz a ká ro so dá si fo -
lya mat ban. Hos  szú fá ra dá si élet tar tam ese -
té re tö rés me cha ni kai ala pon is in do kol ha -
tó az gör be me re dek sé gé nek csök  -
ke  né  se.
A le vá gá si ha tár alá esõ fe szült ség tar to má -
nyok mind két eset ben el hagy ha tók a fá ra -
dá si ká ro so dás szá mí tá sa so rán. Meg kell
je gyez ni, hogy az Eurocode 3 nem tesz
sem mi meg kö tést ar ra néz ve, hogy az
egyet len egye nes bõl ál ló S – N gör bét vagy
a két egye nes bõl ál ló S – N gör bét kell-e
hasz nál ni egy adott eset ben.
Kí sér le ti ered mé nyek iga zol ják, hogy a nagy
ismétlõdési szá mok tar to má nyá ban a re pe -
dés nö ve ke dés se bes sé gé nek le csök ke né se
kö vet kez té ben va ló ban csök ken a fá ra dá si
szi lárd sá gi gör be me re dek sé ge. A két egye -
nes sza kasz ból ál ló S – N gör be és az
5 mil lió ismétlõdési szám nál meg hú zott ál -
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4. áb ra. – Fe szült sé gi hisz togram
vagy fe szült ség tar to mány-el osz lás

5. áb ra. – Fe szült ség spekt rum

6. áb ra. – Nor ma li zált S–N gör be

l ga Δσc
… …
12,601 125
12,451 112
12,301 100
12,151 90
12,001 80
… …

2. táb lá zat – Ka rak te risz ti kus
fá ra dá si szi lárd ság 2 mil lió
ismétlõdési szám nál

4.1 kép – Fáradási repedés a rétszilasi híd hossztartó bekötésénél 4.2 kép – Fáradási repedés
a novajidrányi híd hossztartó bekötésénél
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lan dó amp li tú dó hoz tar to zó ha tár lét jo go -
sult sá gát ma még is töb ben vi tat ják. A kri ti -
kai ész re vé te lek, kü lö nö sen a szá mí tás bo -
nyo lult sá gát elõtérbe helyezõ vé le mé nyek
el le né re az Eurocode 3 meg tar tot ta a két
egye nes sza kasz ból ál ló fá ra dá si szi lárd sá gi
gör be gon do la tát, mert ez a sza bály bi zo -
nyos rész let osz tály ok ese tén ja vít ja a fá ra -
dás vizs gá lat pon tos sá gát. Ez azon ban nem
vo nat ko zik va la men  nyi szer ke ze ti rész let re,
sem pe dig min den fe szült ség spekt rum ra.
Bi zo nyos ese tek ben, kü lö nö sen a fá ra dás
szem pont já ból ked vezõtlen ki ala kí tá sok
ese tén a két egye nes bõl ál ló gör be a biz ton -
ság ká rá ra té ved.
Bi zo nyos rész let ki ala kí tá sok, pél dá ul a rá -
tett le me zes ge ren dák ál lan dó amp li tú dó -
hoz tar to zó ha tá ra a 10 mil lió ismétlõdési
szám kö ze lé ben van. A biz ton ság ká rá ra
történõ kö ze lí tés el ke rü lé se vé gett bi zo nyos
rész let ki ala kí tá so kat (ezek ál ta lá ban fá ra -
dás szem pont já ból ked vezõtlenek) ala cso -
nyabb osz tály ba so rol tak, mint amit a
2 mil lió ismétlõdési szám hoz tar to zó fá ra -
dá si szi lárd sá guk in do kolt vol na. Az ECCS
14 fá ra dá si szi lárd sá gi gör bé je lehetõvé te -
szi, hogy újabb szer ke ze ti ki ala kí tá sok ese -
tén ne kell jen újabb fá ra dá si szi lárd sá gi
gör bét de fi ni ál ni (ECCS Pub li ca tion 43,
1985).
Az gör bék „ki osz tá sa” a kö vet ke zõ -
kép pen tör tént. A két szom szé dos gör be kö -
zött füg gõleges ér te lem ben vett, a lo ga rit mi -
kus lép ték ben ér tel me zett tá vol sá got úgy
vet ték fel, hogy egy nagy ság ren det 20 egyen -
lõ rész re osz tot tak (7. áb ra). Te kint sük pél -
dá ul a

és a 

ki in du lá si ér té ket a 2 mil lió ismétlõdési
szám nál; ek kor a tá vol ság a következõkép -
pen ha tá roz ha tó meg:
Az gör be ál ta lá nos egyen le te:

, (5)

be he lyet te sít ve a ér té ket
kap juk
( ):

, (6)

a ér ték nél pe dig:

. (7)

Két szom szé dos gör be kö zött te hát a tá vol -
ság:

. (8)

Ki in dul va a

érték bõl, amely hez

, a to váb bi ér té kei
az (5) egyen let bõl szá mít ha tók ki ( 2. táb -
lá za t).
A 2. táb lá zat ból lát ha tó, hogy a 2 mil lió
ismétlõdési szám hoz tar to zó ka rak te risz ti -
kus fá ra dá si szi lárd ság ke re kí tett szám ér té -
ke ad ja a rész let osz tályt azo no sí tó szá mot.

5. A fá ra dás ra vo nat ko zó kí sér le ti
vizs gá la tok ered mé nyei

A fá ra dá si szi lárd sá gi gör bék ál ta lá ban több,
a vizs gált rész let ki ala kí tás ti pi kus ese té re
vo nat ko zó kí sér le ti vizs gá la ton ala pul nak. A
fá ra dá si szi lárd sá gi gör bék (S – N gör bék)
leg job ban ak kor ha tá roz ha tók meg, ha a
pró ba tes te ket külön bözõ fe szült ség szin ten
vizs gál juk. A fá ra dá si kí sér le tek re azon ban
nincs el is mert, szab vá nyos mód szer. En nek
az a kö vet kez mé nye, hogy a szak iro da lom -
ban ta lál ha tó kí sér le ti ered mé nyek megle -
hetõsen vál to za to sak.
Nyil ván va ló, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött
a meglévõ ada tok ös  sze gyûj té se és sta tisz ti -
kai ki ér té ke lé se so rán még ak kor is megle -
hetõsen nagy el té ré se ket ta pasz ta lunk, ha
csak egyet len rész let ki ala kí tást vizs gá lunk.
Ezek a kü lönb sé gek nem csak az egyes la bo -
ra tó ri u mok külön bözõ gya kor la tá nak tud -
ha tók be, ha nem a pró ba tes tek gyár tá si
mód já nak és az el ért minõség szint jé nek is.
Kü lö nö sen he gesz tett pró ba tes tek ben a fá -
ra dá si szi lárd ság szem pont já ból fon tos sze -
re pet ját sza nak a disz kon ti nu i tá sok, ezért a
gyár tás so rán nagy gon dos ság gal kell oda fi -
gyel ni a he gesz té si var ra tok minõségére,
amely jelen tõs mér ték ben be fo lyá sol hat ja a
fá ra dá si szi lárd ság ér té két.
A kí sér le ti fá ra dás vizs gá la tok so rán hasz -
nált pró ba tes tek min dig tar tal maz nak disz -
kon ti nu i tá so kat, ame lye ket azon ban nem
min dig is me rünk tel jes mér ték ben, és

ame lye ket a kí sér le ti je len tés ben sem min -
dig rög zí te nek pon to san. Ilyen fel té te lek
mel lett ál ta lá ban ne héz meg ítél ni, hogy az
adott pró ba test gyár tá si minõsége meg fe lel-e
az ipa ri gya kor lat nak. Mind eze ken túl, ha
külön bözõ helyrõl szár ma zó kí sér le ti fá ra -
dás vizs gá la ti ered mé nye ket sta tisz ti kai
mód sze rek kel fel dol go zunk, azt ta pasz tal -
juk, hogy a fá ra dá si szi lárd ság ér té ke jelen -
tõs szó rást mu tat. Ezért kü lö nös kö rül te -
kin tés sel kell biz to sí ta ni a fá ra dá si el len ál -
lás ér té ké nek egy ön te tû sé gét (Background
EC3, 1989), (ECCS Pub li ca tion 38, 1985),
(ECCS Pub li ca tion 43, 1985).
Az elõzõ gon do la tok ról az Eurocode 3
elõkészítése so rán sem fe led kez tek meg.
Csak azon kí sér le ti ered mé nyek sta tisz ti kai
ki ér té ke lé sét és osz tá lyok ba so ro lá sát vé -
gez ték el az elõzõek ben be mu ta tott el já rás
sze rint, ame lyek meg fe lel tek a következõ
kö ve tel mé nyek nek.
• Egy adott szer ke ze ti rész let ese tén a kis

mé ret ará nyú pró ba tes tek kel szem ben
elõnyt él vez tek a tel jes mé ret ará nyú pró -
ba tes tek. Ha son ló minõségû he gesz tés
ese tén a ki sebb he gesz tett pró ba tes tek
na gyobb fá ra dá si szi lárd sá got (és me re -
de kebb gör bét) mu tat nak, mint a tel jes
mé ret ará nyú ak. A fá ra dá si vi sel ke dés e
külön bözõségének elsõ sor ban az az oka,
hogy a tel jes mé ret ará nyú pró ba tes tek -
ben na gyobb he gesz té si sa ját fe szült sé gek
ala kul nak ki, mint a kis mé ret ará nyú ak -
ban, ami a he gesz tés köz ben érvényesülõ
me cha ni kai fel té te lek külön bözõségének
kö vet kez mé nye.

• A he gesz tett pró ba tes tek ese tén a fá ra dá -
si szi lárd sá gi gör bét a  fe szült ség tar to -
mány és a hoz zá tar to zó, tönk re me ne telt
oko zó N ismétlõdési szám se gít sé gé vel ír -
ták le.

• Egy adott meg bíz ha tó sá gi szin tet és a
kí sér le ti ered mé nyek meg ala po zott ér -
tel me zé sét min den eset ben leg alább
12 kí sér le ti ered mény nek kel lett biz to -
sí ta nia.
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6. A ká ro so dá sok hal mo zó dá sa
és az egyen ér té kû fe szült ség  -
tarto mány el ve

6.1. A li ne á ris ká ro so dá si hi po té zis
A gya kor lat ban elõ for duló szer ke ze ti ele me -
ket ál ta lá ban vál to zó, nem pe dig ál lan dó
amp li tú dó jú fá rasz tó te her ter he li. Az
Eurocode 3 a li ne á ris ká ro so dá si hi po té zis
(Palmgren–Miner-féle ös  szeg zés) se gít sé -
gé vel ha tá roz za meg a ká ro so dá sok hal mo -
zó dá sát (8. áb ra) (Gurney, 1968),
(Maddox, 1991). Ez a hi po té zis azon a fel -
té te le zé sen alap szik, hogy vál to zó amp li tú -
dó jú fe szült ség tar to má nyok ese tén egy
adott szer ke ze ti elem ben fel hal mo zó dó ká -
ro so dás ki szá mít ha tó úgy, hogy az egyes fe -
szült ség tar to má nyok okoz ta ká ro so dást
össze ad juk:

,   9)

ahol:

a ál lan dó amp li tú dó jú fe szült -
ség tar to mány hoz tar to zó tény le ges is mét lõ -
dé si szám,

a ál lan dó amp li tú dó jú fe szült -
ség tar to mány ese tén a tönk re me ne tel hez
szük sé ges ismétlõdési szám.

A szer ke ze ti elem fá ra dás szem pont já ból
biz ton sá gos, ha

. (10)
Fel té te lez zük, hogy a le vá gá si ha tár alá esõ
vál to zó fe szült ség tar to má nyok nem okoz -
nak ká ro so dást.

6.2 Az egyen ér té kû fe szült ség tar to mány
Az egyen ér té kû fe szült ség tar to má nyok el vét
az ECCS aján lá sa ve zet te be (ECCS Pub li ca -
tion 43, 1985), és az Eurocode 3 (EC3,
2005) is át vet te. Az egyen ér té kû fe szült ség -
tar to mány fo gal mát a ha gyo má nyos ér te -
lem ben hasz nál juk. Azt le het mon da ni,
hogy az egyen ér té kû fe szült ség tar to mány
el vét egyet len, haj lá sú
gör be ese tén egy sze rûbb hasz nál ni, mint a
li ne á ris ká ro so dá si hi po té zist. Eb ben az
eset ben a kép let igen egy sze rû, és nem kell
min den gör bé re kü lön-kü lön ki -
szá mí ta ni a ká ro so dást:

, (11)

ahol az adott eset nek megfelelõen
vagy

A egyen ér té kû fe szült ség tar to -
mány csak a fá ra dá si te her spekt rum tól és
az m me re dek sé gi paramétertõl függ. Ek -

kor ér té két a (11) egyen let sze -
rint meg ha tá roz va kön  nye dén ki vá laszt ha tó
köz vet le nül az a rész let osz tály, amely
megfelelõ fá ra dá si el len ál lást biz to sít.

6.3.  Az egyen ér té kû fe szült ség tar to mány
két egye nes bõl ál ló S–N gör be ese tén
Ha a ki in du lá si gör be két egye nes
sza kasz ból áll, az egyen ér té kû fe szült ség -
tar to mány ki fe je zé se va la mi vel ne he zeb ben
kezel hetõvé vá lik. Gya kor la ti szem pont ból
megkérdõ jelezhetõ a lét jo go sult sá ga, ki vé ve
ak kor, ha a következõ for má jú ha tár ál la pot-
függ vényt hasz nál juk:

. (12)

A következõk ben át te kint jük, ho gyan szár -
maz tat ha tó az egyen ér té kû fe szült ség tar to -
mány kép le te ab ban az eset ben, ha az

gör be két egye nes sza kasz ból áll.

a) A ká ro so dás szá mí tá sa két egye nes bõl
ál ló S – N gör be ese tén, ha a fe szült ség tar to -
má nyok amp li tú dó ja rész ben ΔσD alat t,
rész ben ΔσD fe lett van
Te gyük fel, hogy bi zo nyos fe szült ség tar to -
má nyok amp li tú dó ja ΔσD alá, má so ké
ΔσD fö lé esik (9. áb ra); fel té te lez zük to váb -
bá, hogy Δσi és Δσj már tar tal maz za  a
megfelelõ par ci á lis biz ton sá gi tényezõket:
– i-vel je löl jük azo kat a fe szült ség tar to -

má nyo kat, ame lyek amp li tú dó ja
D=ΔσD fö lé esik;

– j-vel je löl jük azo kat a fe szült ség tar to má -
nyo kat, ame lyek amp li tú dó ja D alá esik.

De fi ní ció sze rint a ká ro so dást a következõ
ös  sze füg gés ad ja:

. (13)

Ve gyük fi gye lem be az egyes fe szült ség tar to -
má nyok hoz tar to zó gör be me re dek -
sé gét:

. (14)

Dr. Miklós Iványi
Railway  bridge design
by Eurocode 3
Fatigue design

This paper provides background
information for the fatigue design of
structural elements of railway
bridges based on Eurocode 3 rules.
These rules for fatigue design have
been established by fatigue test
results obtained mainly under
constant amplitude loading. A given
detail, either welded or
bolted is classified according to
a statistical evaluation of these
fatigue test data. Explanation is
given on the choice of a norma li sed
double-slope S – N curve.
The many factors, introduced in
Eurocode 3, affecting the fatigue
strength are also discussed.

8. áb ra. – A hal mo zó dó ká ro so dá sok ki szá mí tá sa ös  szeg zés sel

9. áb ra. – Két egye nes sza kasz ból ál ló S – N gör be
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A (14) ös  sze füg gés a következõkép pen is
ír ha tó:

.     (15)

A 9. áb ra alap ján:

,

Az az gör be 5 mil lió is mét lõ -
dé si szám hoz tar to zó fá ra dá si ha tá rá hoz
tar to zik. Mi vel

,                                    (16)

ezért

,                            (17)

ahol

A ká ro so dás vagy a (13) össze füg gés bõl, vagy
köz vet le nül a (17) képlet bõl szá mít ha tó.

b) A Δσequ egyen ér té kû fe szült ség tar to -
mány szá mí tá sa két egye nes bõl ál ló S – N
gör be ese tén

Eb ben az eset ben el kell dön te ni, hogy a
ér té két me lyik me re dek ség re vo -

nat koz tat juk. Ha a te her spekt rum az S – N
gör be mind két ré szé re ki ter jed, ak kor
a szá mí tá sá nak vég ered mé nyé re
nincs ha tás sal, hogy a 3 vagy az 5 me re dek -
sé gi pa ra mé tert vá laszt juk-e. A következõk -
ben a szám ér té két az me -
re dek sé gi pa ra mé ter ese té re ve zet jük le (a
vég ered ményt je lö li). Az

eset re ugyan ez az el já rás al kal maz -
ha tó. De fi ní ció sze rint:

(18)

ahol:
a egyen ér té kû fe szült ség -

spekt rum mel lett tönk re me ne telt oko zó
ismétlõdési szám;

ér té ke pe dig: .

Az N equ ér té két an nak fi gye lem be vé te lé vel
szá mít va, hogy az S – N gör be me re dek sé -
gi pa ra mé te re 

(19)

A (14) egyen let mi att a következõ ír ha tó:

, (20)

a (19) és a (20) egyen letek bõl pe dig a
következõ ki fe je zést kap juk:

(21),

amely bõl:

.                 (22)

A ér ték alatt azt a fá ra dá si szi -
lárd sá got ért jük, amely az mere -
dek ségû gör bén a fe -
szült ség tar to mány hoz tar to zik. Er re:

.      (23)

A (22) és (23) egyen le te ket egy más sal el -
oszt va a következõt kap juk:

(24)

Ez a ki fe je zés a (17) kép let sze rint meg -
egye zik a ká ro so dás sal:

.      (25)

Meg jegy zé sek:

1. A fá ra dás vizs gá lat két mód sze re, a li ne á -
ris ká ro so dá si hi po té zi sen ala pu ló és az
egyen ér té kû fe szült ség tar to má nyon ala pu ló
el já rás a ká ro so dás szem pont já ból egyen ér -
té kû egy más sal.

2. Az elõzõ le ve ze tés ben fel hasz nál tuk az
S – N gör be tö rés pont já hoz tar to zó ΔσD
és ND ér té ket. Mi vel az S – N gör be egyen -
le te:

;

má sik ki in du lá si ér ték, pél dá ul a

ér ték is fel hasz nál ha tó len ne, ahol ΔσC az
NC = 2 mil lió ismétlõdési szám hoz tar to zó
fe szült ség tar to mány.

3. Kü lön fi gyel met igé nyel és
szá mí tá sa; mind ket tõt ugyan az -

zal a me re dek sé gi pa ra mé ter rel kell meg -
ha tá roz ni.

4. A és két külön bözõ
dol got je lent, és a fá ra dá si kí sér le tek ered -
mé nye it áb rá zo ló gör be fel raj -
zo lá sa kor nem sza bad ös  sze ke ver ni õket.
Ál ta lá ban, ha a fá ra dá si kí sér le te ket vál to zó
amp li tú dó mel lett vé gez ték, a kí sér le ti
ered mé nyek áb rá zo lá sa kor a (11) kép let
sze rin ti egyen ér té kû fe szült ség tar to má nyo -
kat hasz nál ták.

7. A gyár tá si sa ját fe szült sé gek
ha tá sa

A szer ke ze ti rész le tek he gesz tett kö té sei a
var rat szél szom széd sá gá ban hú zó sa ját fe -
szült sé ge ket tar tal maz nak. A 10. áb ra sze -
rint e sa ját fe szült sé gek nagy sá ga akár az
alap anyag fo lyás ha tá rát is el ér he ti. A 10.
áb rán emel lett olyan szé lek ese tén is lát ha -
tók nagy hú zó sa ját fe szült sé gek, ame lyek
láng vá gás sal ké szül tek.
Köz is mert, hogy az ilyen mér té kû gyár tá si
sa ját fe szült sé gek je len lé te mi att a he gesz -
tett kö tés fá ra dá si szi lárd sá ga füg get len a
te her át la gos nagy sá gá tól, és csu pán a fe -
szült ség tar to mány tól függ. A he gesz tés mi -
at ti hú zó sa ját fe szült sé gek jelen tõségét tel -
jes mér ték ben so ká ig nem is mer ték fel,
mert a leg több fá ra dá si kí sér le tet olyan he -
gesz tett pró ba tes te ken vé gez ték, ame lyek
kis mé re tük mi att nem tar tal maz tak ak ko -
ra sa ját fe szült sé ge ket, amek ko rák a nagy
szer ke ze ti ele mek ben je len van nak.
Nem kell kü lön ma gya ráz ni, hogy a hú zó fe -
szült sé gek jelen tõs sze re pet ját sza nak a re -
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Dr. Iványi Mik lós – egye te mi ta nár, a
mû  sza ki tu do mány dok to ra.
Több mint négy év ti ze de ta nít a Bu da -
pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem Építõmérnöki Ka rán, va la mint
négy éve a Pé csi Tu do mány egye tem
Pollack Mi hály Mû sza ki Ka rán. Tag ja a
Vas úti Hi dak Ala pít vány Ku ra tó ri u má -
nak.

Ifj. Iványi Mik lós – okl. építõ mér nök,
Eurotervezési szer ke zet építõ szak mér -
nök. 1993-tól az Uvaterv, Út-, Vasút ter -
ve zõ Zrt. mun ka tár sa. Be osz tás: 1993
ter ve zõmér nök, 2000- tõl irá nyí tó ter -
ve zõ. Fõbb mun kái: Lágy má nyo si Du -
na-híd-ter vek ké szí té se, M3 au tó pá lya
oszlári Ti sza-híd me der híd-fel sz erkezet
ter vei, M9 au tó út Szek szár di Du na-híd
ár té ri hi dak fel sz erkezetter vek, M43
au tó pá lya Ti sza-híd ki vi te li ter vek, M7
au tó pá lya Mu ra-híd ki vi te li ter vek,
M44 au tó pá lya Kö rös-híd ta nul mány -
ter vek.
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pe dé sek ter je dé sé ben, hi szen a re pe dés
kez de té nél ki ala ku ló hú zó fe szült sé gek
mint egy meg nyit ják a re pe dést. A re pe dés -
ter je dés se bes sé ge vár ha tó an le csök ken ak -
kor, ami kor a re pe dés nek ab ban a zó ná ban
kell ter jed nie, ahol nyo mó sa ját fe szült sé gek
van nak (Narayanan (ed), 1991).
A re pe dés ter je dés e fi zi kai vi sel ke dé sét
fel is mer ve ke rül az Eurocode 3 1.9. fe je -
ze té ben az R fe szült ség arány fi gye lem be -
vé tel re nem he gesz tett és fe szült ség men -
te sí tett rész let ki ala kí tá sok ese tén
( ). A 11. áb ra ös  sze ha -
son lít ja né hány kí sér le ti vizs gá lat ered -
mé nyét két, az 1.9. fe je zet ki dol go zá sa
so rán fel me rült ún. bónusz té nye zõs el já -
rá sé val. A vé gül ki vá lasz tott el já rás a nyo -
mó fe szült ség tar to má nyok ha tá sát úgy
ve szi fi gye lem be, hogy a fe szült ség tar to -
mány nyo mó ré szét meg -
szo roz za 0,6- tal. Az el já -
rás ér  vé nyes sé gét nem
te her hor dó var ra tok kal
ren delkezõ ke reszt ala kú
kö té sek kí sér le ti vizs gá la -
tá val iga zol ták külön -
bözõ, –3,0 és 8,0 kö zé
esõ R fe szült ség ará nyok
ese té re. Eze ket a kí sér le ti
vizs gá la to kat kismé re tû
pró ba tes te ken haj tot ták
vég re.

8. Ös  sze fog la lás

A tar tó szer ke ze tek fá ra dá -
sát szá mos, ter mé sze té nél
fog va vé let len jel le gû té -
nye zõ be fo lyá sol ja.
Mai tu dá sunk ele gendõ
ala pot szol gál tat egy kö vet -
ke ze tes és biz ton sá gos fá -

ra dás vizs gá la ti elõírás ki dol go zá sá hoz. El
kell is mer ni, hogy a fá ra dá si szi lárd sá gi
gör be igen hos  szú élet tar tam hoz tar to zó
ré szét még nem is mer jük kel lõkép pen.
Ke vés ilyen jel le gû kí sér le ti ered mény áll
ren del ke zés re. A fá ra dás vizs gá lat mi nõ sé -
ge szo  ros ös  sze füg gés ben van a szer ke ze -
ti rész le tek re for dí tott fi gye lem mel; nem
csu pán a geo met ri ai alak ról és mé re tek -
rõl, ha nem a gyár tás mi nõ sé gé rõl, a hi -
bák el fo gad ha tó mértékérõl stb. is in for -
má ci ó val kell ren del kez ni.
A szer ke ze tek fá ra dás vizs gá la ta so rán
elõször a fá rasz tó ter het kell ele mez ni,
és meg kell ha tá roz ni az egyes szer ke ze -
ti rész le tek ben mûködõ fe szült sé ge ket. 
Ez után meg kell ál la pí ta ni az egyes szer ke ze -
ti rész le tek rész let osz tá lyát. Mind a te her -
elem zés, mind pe dig a rész let osz tály meg ál -

la pí tá sa kellõ szak tu dást igé nyel, mert fel kell
is mer ni és ér té kel ni kell a fá ra dá si el len ál lást
be fo lyá so ló leg fon to sabb té nye zõ ket. �
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10. áb ra. – A gyár tá si sa ját fe szült sé gek jellemzõ el osz lá sa he gesz tett és
láng vá gott le me zek ben

11. áb ra. – A bónusztényezõs el já rás ös  sze ha son lí tá sa kí sér le ti ered mé nyek kel
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1. A vas úti hi dász szak ma szá -
má ra a jövõben is szük ség
van a Vas úti Hi dak Ala pít vány
ál tal meg te rem tett fó rum ra,
a szak mai fejlõdés, ha la dás
ered mé nyei és az elõt tünk
ál ló fel ada tok szé le sebb kö rû
meg is me ré sé re. Az ala pít -
vány to vább ra is le gyen moz -
ga tó ere je e tö rek vés nek,
mun kál kod jon a cél ki tû zé -
sek meg va ló sí tá sán.
Az aján lás cím zett je: Vas úti
Hi dak Ala pít vány

2. A jövõben a jelen tõsebb hi -
dak ter ve zé se so rán a funk -
ci o na li tás mel lett kap jon
na gyobb hang súlyt az esz té -
ti kai meg je le nés és az új
szer ke ze ti meg ol dá sok al -
kal ma zá sa.

Az aján lás cím zett je: MÁV Zrt.
Pá lya vas úti Üz let ág 
Pá lya és Mér nö ki Lé te sít mé -
nyek Igaz ga tó ság
Mér nö ki Lé te sít mé nyek Osz -
tály

3. Egy sé ge sí te ni kell a nem ha -
tó sá gi ha tás kör be tar to zó
vasút-üzemeltetõi jó vá ha -
gyás, en ge dé lye zé si el já rás
rend jét.

Az aján lás cím zett je: MÁV Zrt.
Pá lya vas úti Üz let ág 
Pá lya és Mér nö ki Lé te sít mé -
nyek Igaz ga tó ság

4. A sza bá lyo zás te rén a pá lya -
ke resz te zé sek re vo nat ko zó
elõírá sok ak tu a li zá lá sát, az
er re vo nat ko zó sza bály zat

be ve ze té sét (H1-7) a töb bi
elõírást megelõzve kell el ké -
szí te ni.

Az aján lás cím zett je: MÁV Zrt.
Pá lya vas úti Üz let ág 
Pá lya és Mér nö ki Lé te sít mé -
nyek Igaz ga tó ság
Mér nö ki Lé te sít mé nyek Osz tály

5. A vas úti vas be ton hi dak te -
her bí rá sá nak ku ta tá si ered -
mé nyei MÁV-uta sí tás ban ke -
rül je nek ki adás ra.

Az aján lás cím zett je: MÁV
Zrt. Pá lya vas úti Üz let  ág 
Pá lya és Mér nö  ki Lé te sít mé  -
nyek Igaz ga  tó ság
Mér nö ki Lé te sít mé nyek
Osz tály �
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A VI. Vas úti
Hi dász ta lál ko zó
aján lá sai

Erdõdi László
szaktanácsadó, területi fõmérnök

MÁV Zrt. PVÜ PMLI

� erdodil@mav.hu

� (36-1) 511-3287

2006-ban Dobogókõn ren dez ték meg a VI. Vas úti Hi dász ta lál ko zót. A ta lál ko zó elõadá sait
kü lön szám ban je len tet tük meg, amit a kon fe ren cia résztvevõi kéz hez kap tak.
A ha gyo má nyo kat foly tat va a kon fe ren cia zá ró nap ján ér té kel tük az elõzõ kon fe ren ci án
meg fo gal ma zott cél ki tû zé se ket, és új aján lá so kat fo gal maz tunk meg a következõ
idõsza kra vo nat ko zó an.
A kon fe ren cia aján lá sa it az aláb bi ak ban tesszük köz zé.

A kon fe ren ci án a Bu da pes ti Te rü le ti Köz pont képviselõi
át ad ják a híd vizs gá ló ka la pá csot mint „sta fé ta bo tot”
a sze ge di kol lé gák nak

Reméljük, hogy feladatok meghatározásával és majdani telje sí té -
sé vel hozzájárulunk szakszolgá la tunk sikeres fej lõ déséhez.

Erdõ di Lász ló, az aján lat tevõ bi zott ság vezetõ je
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Pá lya di ag nosz ti ka

A könyv a MÁV Köz pon ti Felépít ményvizs gáló
Kft. tíz éves ju bi le u ma al kal má ból je lent
meg.
Át te kin ti a vas úti pá lya di ag nosz ti ka
szer ve ze té nek tör té ne tét, be mu tat ja
a pá lya di ag nosz ti kai te vé keny sé get, és
bõséges fény kép mel lék let tel ad ízelítõt
a szer ve zet életébõl. A pá lya di ag nosz ti kai
te vé keny ség is mer te té se so rán kü lön
fog lal ko zik a vá gány geo met ri ai mé ré sek kel,
a sín di ag nosz ti kai, a fel épít mé nyi anyag-
és al épít mény-vizs gá la tok kal, a híd di ag -
nosz ti ká val, va la mint a ku ta tás-fej lesz té si
té ma kö rök kel. Név sze rint fel so rol ja a KFV
Kft. és elõd sz ervezeteinek dol go zó it. �

Vas úti hi dak
és mû tár gyak

Vö rös Jó zsef

A mû nagy hi ányt pó tol a szak iro da lom ban.
Ha son ló jel le gû összegzõ mun ka több
mint húsz éve nem je lent meg. A mû szé les
szak mai kö zön ség szá má ra nyújt hasz nos
in for má ci ó kat.

Fõbb fe je ze tei
• Ál ta lá nos is me re tek, alap fo gal mak
• Vas úti hi dak anya gai
• Híd fa la za tok
• Át ere szek

• Be ton, vas be ton és fe szí tett vas be ton hi dak
• Acél szer ke ze tû hi dak
• Ala gu tak
• Föld mû vek kel kap cso la tos mû tár gyak
• Uta sok köz le ke dé sét szol gá ló mû tár gyak
• Ide ig le nes hi dak
A könyv hasz nos se gít ség a külön bözõ
tan in té ze tek ben ta nu lók és a gya kor ló
hi dász szak em be rek szá má ra a ter ve zés,
be ru há zás, ki vi te le zés és a híd üze mel te tés
te rü le tén. �

Vasúttechnikai
kézikönyv

A ma gyar vas út leg jobb szak em be rei fog tak
ös  sze, hogy a vas úti tech ni ka mai leg ma -
ga sabb szint jét be mu tas sák az ol va só nak,

ez zel is bi zo nyít va a vas út ver seny ké pes sé gét,
al kal mas sá gát a meg úju lás ra.
A ké zi könyv tar tal maz za a vas úti köz le ke dés
va la men  nyi mû sza ki is me ret anya gát.
Se gít sé gé vel lehetõvé vá lik a vas út üzem
külön bözõ, szû kebb te rü le tein
tevékenykedõk szá má ra a kap cso ló dó te -
rü le tek meg is me ré se, il let ve a vas út üzem
egészére te rü le té re vo nat ko zó, na gyobb
rá lá tást igénylõ mû sza ki jel le gû
ös  sze füg gé sek meg ér té se.
A ké zi köny vet ajánl juk a vas út nál dol go zó

mû sza ki ak nak, mér nö kök nek, tech ni ku -
sok nak, szak mun kás ok nak, mi vel min -
den na pi mun ká juk hoz nyújt se gít sé get.
Hasz nos se géd esz köz a más te rü le ten
dol go zó mû sza ki ak nak, a vas úti tech ni ka
meg is me ré sé hez és meg ér té sé hez. �

Hi dak men tén a Ti szán
Gyu kics Péter–Hajós Ben ce

dr. Tóth Ernõ

A fo tó al bum ma gyar, an gol, né met és
orosz nyel ven mu tat ja be a Ti sza több
mint hat van híd ját és a fo lyó szû ken vett
von zás kör ze té nek leg fon to sabb tu risz ti kai
ne ve ze tes sé ge it.

A Ti sza a ma gya rok egyik leg ked ve sebb
fo lyó ja, és Eu ró pa egyik leg ter mé sze te sebb
víz fo lyá sa. Pá rat lan ter mé sze ti és öko ló gi ai
ér té kei rend kí vül fon to sak az egész Kár pát-
me den  ce és va la men  nyi ma gyar szá má ra.
Büsz kék va gyunk, hogy a ko ráb bi „Hi dak
Ma gyar or szá gon” cí mû fo tó al bum, ami
szin tén Gyu kics Pé ter fo tó mû vész mun ká ja,
és be mu tat ta a leg szebb köz úti és vas úti
hi da kat, nagy si kert ara tott.
Re mél jük, hogy a pá rat lan ter mé sze ti
kör nye zet ben levõ mér nö ki al ko tá sok
megismertetésével a szerzõk is mét nagy
él ményt nyúj ta nak ol va só ik szá má ra. �
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Könyvajánló
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Be ve ze tés – a köz le ke dé si
elérhetõség kér dé sei

Azo kon a te rü le te ken, ahol a munkale -
hetõségek szá mát jelen tõsen meg ha lad ja a
mun kát vál lal ni szán dé ko zók tö me ge, a na -
pi in gá zás je lent he ti a hely zet hez va ló al kal -
maz ko dás mód ját. En nek lehetõségeit –
sok más fon tos tényezõn túl – a köz le ke dé -
si elérhetõség szint je ha tá roz za meg. A köz -
le ke dé si elérhetõség – mely nek tényezõi a
tá vol ság, az uta zá si idõ és a já rat gya ko ri ság
– nem csak ál ta lá nos tér be li ha tó su gár ként
je le nik meg, ha nem az egyé nek nek a tár sa -
dal mi helyzetük tõl függõ spe ci á lis ha tó su -
ga ra ként is (Erdõsi 1991). An nak ér de ké -
ben te hát, hogy meg is mer hes sük a köz le -
ke dés lehetõségei és az adott te rü let
fejlõdõképessége kö zöt ti ös  sze füg gé se ket, a
köz le ke dé si elérhetõség egyes tényezõit
meg ha tá ro zó te rü le ti sa já tos sá go kat az
érin tet tek (in gá zók) lehetõségeinek fi gye -
lem be vé te lé vel kell ér té kel ni. Ezek vizs gá la -
ta mel lett hang súlyt kell he lyez ni a köz le ke -
dé si mó do za tok al kal maz ha tó sá ga (fenn -
tart ha tó sá ga) és a ki szol gált tér ség te rü le ti
adott sá gai kö zöt ti kap cso lat meg is me ré sé -
re is.
Cé lunk an nak be mu ta tá sa, hogy Sel  lye vá -
ros ban és a tér ség fal va i ban élõ, la kó hely ü -
kön vagy an nak köz vet len kö ze lé ben
munkale hetõséget nem ta lá ló la ko sok szá -
má ra a vas út mi lyen köz le ke dé si le he tõ sé -
get kí nál, te hát mi lyen mér ték ben já rul
hoz zá az in gá zók ol da lá ról vizs gált köz le ke -
dé si elérhetõség  bõvítéséhez. 
A mel lék vo nal – le het sé ges és va lós – sze -
re pét értékelõ, más köz le ke dé si for mák kal
összevetõ, több nyi re me net ren di és sta tisz -

ti kai ada tok elem zé sén ala pu ló, a tér ség
spe ci á lis (ap ró fal vas) te le pü lés rend sze ré -
nek fi gye lem be vé te lé vel ki ala kí tott fel té te le -
zé se in ket hely szí ni infor má ció gyûjtés bõl
szár ma zó is me re tek kel is igye kez tünk ki -
egé szí te ni. A hely szí ni be já rá sok so rán kér -
dé se ket tet tünk föl az uta sok nak, me lyek -
kel fõleg ar ra ke res tünk vá laszt, hogy mi -
lyen nek íté lik az uta zás kö rül mé nye it, mi -
ért dön te nek a vas út mel lett az egyéb köz le -
ke dé si esz kö zök kel szem ben (amen  nyi ben
van vá lasz tá suk). Vas úti dol go zó kat és
rend sze re sen in gá zó uta so kat kér tünk meg
ar ra, hogy be csül jék meg a hét köz nap okon
– haj na li/reg ge li órák ban – fel szál ló, il let ve
a Szentlõrin cen le szál ló uta sok szá mát,
össze té tel ét (di á kok, mun ka vál la lók ará -
nyát). Kö vet kez te té se in ket te hát sta tisz ti kai
és me net ren di ada tok elem zé se, va la mint a
hely szí ni in for má ció gyûj té sek ér té ke lé se
után ala kí tot tuk ki.

A Szentlõrinc–Sellye vas úti
mel lék vo nal sze re pe
az in gá zás ban

A kö zös sé gi köz le ke dés esz kö ze i re, kü lö nö -
sen a vas úti köz le ke dés re igaz, hogy ki zá ró -
lag  tö me ges, szé les kö rû hasz ná la tuk ese -
tén ké pe sek az egyé ni köz le ke dés hez ké -
pest na gyobb ha té kony ság ra, kör nye zet kí -
mé lõbb hely vál toz ta tás ra. A pe ri fe ri kus
hely ze tû vi dé ki tér sé gek ben a na pi in gá zók
szá má nak – az el múlt év ti zed ele jén meg fi -
gyel hetõ – jelen tõs vis  sza esé se, az uta zók
mun ka rend jé nek sok fé le sé ge, a né pes ség -
vesz tés, a la kos ság el öre ge dé se mi att ál ta lá -
ban ala csony a vas úti mel lék vo na lak sze -
mély for ga lom ál tal ér tel me zett ki hasz nált -

sá ga. E mel lék vo na lak ugyan ak kor sok szor
ép pen az ilyen, hát rá nyos hely ze tû tér sé -
gek ben töl te nek be jelen tõs, sõt bi zo nyos
ese tek ben nél kü löz he tet len sze re pet a la -
kos ság mo bi li tá sá nak ki szol gá lá sá ban.
Azok nak a vas úti mel lék vo na lak nak az ese -
té ben, ahol az inf rast ruk tú ra fi zi kai ele mei  -
nek je len le gi ál la po ta ezt nem zár ja ki, és az
uta sok szá ma in do kol ja, a jövõ je is biz to sí -
tott a vas úti köz le ke dés nek. Ilyen nek
tekinthetõ a rá hor dó-el osz tó funk ci ót
betöltõ Szentlõrinc–Sellye-mel lék vo nal,
mely Ba ra nya me gye dél nyu ga ti, több
szem pont ból is hát rá nyos hely ze tû,
elszegényedõ tér sé gét kö ti ös  sze a törzs há -
ló zat tal. 
A me gye kiemelkedõ vas úti cso mó pont ját,
Szentlõrincet már több mint 110 éve kö ti
ös  sze vas út Sel  lyé vel. Az 1895-ban át adott
vas út vo nal (Szentlõrinc–Szlatina–Nasici
HÉV) meg épí té se mel let ti fõ érv ként a be -
ru há zás  kezdeményezõi a rossz köz le ke dé -
si ellá tottságú te rü le te ken fekvõ nagy ura -
dal mak ter mé nye i nek szál lí tá sát, a szla vó -
ni ai ol da lon elterülõ ki ter jedt erdõségek in -
ten zív ki hasz ná lá sá nak elõ mozdítását
emel ték ki (Erdõsi 1989).  Az az óta el telt
év szá zad ban a vas út vo nal még ma is
mûködõ, Szentlõrinc és Sel  lye kö zöt ti 23,7
km-es sza ka szá nak (1. áb ra) a sze re pe
több ször is vál to zott; a tér ség gaz da sá gi el -
ma ra dott sá ga mi att ma már a sze mély for -
ga lom ki szol gá lá sá ban ke res het jük jelen -
tõségét. 
Ba ra nya me gye dél nyu ga ti ré sze, elsõ sor -
ban Sel  lye kis tér sé ge ha gyo má nyo san hát -
rá nyos hely ze tû nek tekinthetõ. A tér ség la -
kó i nak mun ká hoz ju tá sá ban a rend szer vál -
tás elõtt is igen nagy jelen tõsége volt a na pi
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Tanulmány egy baranyai
mellékvonalról

Keresztes László
Lóránt
� Keresztes.LL@gmail.com

Járási Ferenc
� jarasihatvan@axelero.hu

� 06-30/914-9404

A szerzõk a Szentlõrinc–Sellye-mel lék vo nal
sze re pét ér té ke lik, elsõ sor ban a tár sa dal mi-
gaz da sá gi szem pont ból hát rá nyos hely ze tû
sel  lyei kis tér ség ben élõ in gá zók köz le ke dé si
igé nye i nek ki szol gá lá sára gyakorolt hatását
taglalva.
Me net ren di és for gal mi ada tok elem zé sé vel
pró bál nak re lá ci ót ál lí ta ni a vas út vo nal ál tal
kí nált tér l egyõzési lehetõségek és a töb bi
köz le ke dé si mó do zat kö zött. Kö vet kez te té -
se ket fo gal maz nak meg a tö meg köz le ke dé si
el lá tott ság és a vizs gált tér ség tár sa dal mi-
gaz da sá gi jellemzõi kö zöt ti ös  sze füg gé sek kel
kap cso lat ban. 

A szerzõk a Pé csi Tu do mány egye tem – Föld tu do má nyok Dok to ri Is ko la
lev elezõs hall ga tói
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in gá zás nak, így van ez ma is. A rend szer vál -
tás óta az itt elhe lyezkedõ fal vak ban mért
mun ka nél kü li ség fo lya ma to san a me gyei
ér ték több szö rö se (a re giszt rált mun ka nél -
kü li ek ará nya a fal vak ban 2005. ok tó be ri
ada tok sze rint a me gyei ér ték hez ké pest át -
la go san kö zel négy sze res). A jelen tõsebb
be ru há zá sok ra, na gyobb fog lal koz ta tók
meg je le né sé re e le sza ka dó tér ség la kó i nak
to vább ra is vár ni kell, a mun kát vál lal ni kí -
vá nó (és ké pes) la kók egy ré szé nek a sel  lyei
kis tér ség ha tá rán túl ra va ló in gá zás ma rad
lehetõségkén t. (A 2001. évi nép szám lá lás
ada tai sze rint a kis tér ség ben fog lal koz ta tot -
tak több mint  40%-a volt na pi in gá zó, me -
lyek több sé ge a kis tér sé gen kí vül dol go -
zott.) Az egy re in kább ki lá tás ta lan hely zet be
kerülõ fal vak fenn ma ra dá sa szem pont já ból
te hát meg ha tá ro zó, hogy ha la kó ik hely ben
nem is jut nak munkale hetõséghez, az ott -
hont adó te le pü lés be le tar toz has son a
jelen tõsebb szá mú munkale hetõséget kí -
ná ló te le pü lé sek munkaerõ-piaci von zás -
kör ze té be. Az e szem pont ból ér tel me zett
von zás kör zet ki ter je dé sét – más tényezõk
mel lett – alapvetõen a tér l egyõzés le he tõ sé -
gei ha tá roz zák meg. E hát rá nyos hely ze tû
tér ség ben na gyobb tá vol sá gú uta zás ese tén

az in gá zó mun ka vál la lók igen ér zé ke nyek
az uta zá si költ sé gek re, ezért fontos sze rep
jut az ol csóbb tö meg köz le ke dés nek. A tö -
meg köz le ke dé si szol gál ta tá sok fenn tar tá sá -
nak az ilyen tér sé gek ben mu tat ko zó ne héz -
sé gei ugyan ak kor az ar ra leg in kább rá szo -
ru ló la kos ság ki szol gá lá sát ve szé lyez te tik.
A na pon ta in gá zó mun ka vál la lók nak a
köz le ke dé si lehetõségek ér té ke lé sé hez
több szem pon tot, il let ve tényezõt kell
szám ba ven ni ük. Min denekelõtt az adott
köz le ke dé si esz köz al kal mas sá gát a mun -
ka hely re a megfelelõ idõben történõ meg -
ér ke zés hez (me net rend) és az uta zá si
költ sé gek mér té két, de egy ál ta lán nem el -
ha nya gol ha tó szem pont a na pon ta uta zás -
sal el töl tött idõ hos  sza sem. Ha egy tá vo li
te le pü lé sen megfelelõ munkale hetõség
adó dik, a la kók mind ezek fi gye lem be vé te -
lé vel dön te nek ar ról, hogy lakóhe lyük tõl
mi lyen ma xi má lis tá vol ság ban vál lal nak
mun kát, és mi vel köz le ked nek. Az egyé ni
köz le ke dés ter mé sze te sen a tér l egyõzés
leg ké nyel me sebb és leg gyor sabb mód ja,
ám a na pi in gá zás hoz ezt so kak nak nincs
mód ja igény be ven ni, fõkép pen a ma gas és
fo lya ma to san emel ke dõ üzem anyag árak, a
gép ko csi fenn tar tá sá nak/üze mel te té sé nek

költ sé gei és a mun ka vál la lói hoz zá já ru lá -
sok hi á nya mi att.
A köz hasz nú au tó busz-köz le ke dés hét köz -
nap okon min den ba ra nyai te le pü lé sen
ren del ke zés re áll, ám az ál ta la legyõzhetõ
tá vol ság nak ál ta lá ban a hos  szú menetidõ,
il let ve az át szál lás sal, vá ra ko zá sok kal
együtt szá molt ma gas el ju tá si idõ szab ha -
tárt. Az ap ró fal vas te le pü lés rend sze rû Ba -
ra nyá ban rend kí vül ne héz fel adat a hely -
kö zi au tó busz-köz le ke dés ha té kony üze -
mel te té se. A gyors já ra tok tól el te kint ve az
au tó busz ok nak ál ta lá ban be kell tér ni ük a
fél reesõ zsák te le pü lé sek re is, min den fa -
lu ban meg kell áll ni uk. Ezért az el ju tá si
idõ Sel  lye és Szentlõrinc kö zött is már 50
perc kö rü li, Sel l yétõl Pé csig pe dig át la go -
san a más fél órát kö ze lí ti. (Van nak olyan,
egy irány ból megközelí thetõ te le pü lé sek,
ahol csak egy-két já rat éri el a te le pü lés
bel te rü let ét, a töb bi meg áll a bekötõút ele -
jén.) A megyeszékhe lytõl tá vo labb esõ te le -
pü lé sek rõl nem is in dul a haj na li/reg ge li
órák ban olyan au tó busz já rat, mel  lyel
mun ka kez dé sig Pécs re le het ne utaz ni. Né -
hány te le pü lés  rõl pe dig még Szentlõrin cre
sem le het au tó bus  szal be ér ni reg gel 8 óra
elõt t. Ezek bõl a fal vak ból egyé ni leg kell
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1. áb ra – A Szentlõrinc–Sellye vas úti mel lék vo nal és a meg ál ló val ren delkezõ te le pü lé sek (sz erk.: Ke resz tes L. L.)
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Sel  lyé re utaz ni, majd az uta zást on nét
foly tat ni. Sellye és Szentlõrinc kö zött az
au tó busz át la gos me net ide je a vas út 30
per ces me net ide jé nél 20 perc cel hosz  -
szabb. A Sel  lye és Pécs kö zött történõ uta -
zás két szer kö zel más fél órás idõigénye –
a la kó hely és a mun ka hely kö zöt ti tá vol ság
meg té tel éhez szük sé ges idõt is fi gye lem be
vé ve – már szin te el fo gad ha tat la nul
idõrabló nak tekinthetõ. A mun ka vál la lók -
nak a mun ká ból eredõ jö ve de lem uta zá si
költ sé gek kel csök ken tett mér té ké nek
anya gi hasz nát kel le ne szem be ál lí ta ni a
szaba didõ több összetevõs ér té ké vel. Azon -
ban a meg él he té si kény szer oly erõs, hogy
egy bi zo nyos ha tá rig a szaba didõ (anya gi)
ér té ké vel csak ke ve sen szá mol nak dön tés -
kor. Az elvisel hetõ idõhatár kb. két óra. A
na pon ta két órá nál is töb bet uta zók ala -
csony szá ma (a 2001. évi nép szám lá lás
ada tai alap ján) azt is jel zi, hogy az ek ko ra
idõveszteség már túl zott igény be vé telt je -
lent mind az in gá zó sze mé lyek nek, mind
csa lád juk nak, te hát az ilyen mó don meg -
szer zett jö ve de lem hasz nos sá ga más, igen
fon tos em be ri szük ség le tek ki e lé gí tet len -
sé gé vel áll szem ben. 
Ha a na pi in gá zás ese té ben az egy út ra (pl.
oda uta zás hoz) szük sé ges ma xi má lis idõt (a
meg ál ló hely és a mun ka vég zés he lye, il let -
ve a la kás kö zöt ti tá vol ság meg té tel éhez
szük sé ges idõt nem szá mít va) egy órá nak
te kint jük, a tér ség leg több te le pü lé sé nek la -

kói szá má ra az au tó busz nem szá mít
megfelelõ al ter na tí vá nak (2. áb ra).
A me gye sa já tos, el ap ró zott település rend -
sz erébõl adó dik te hát, hogy a vas út a pá lya
egye ne sebb vo nal ve ze té se okán ál ta lá ban
rö vi debb menetidõt kí nál a tér ség in gá zó i -
nak a fon to sabb vá ro sok fe lé uta zás so rán,
ezért a vo nat bi zo nyos ese tek ben lehetõvé
te szi az au tó bus  szal – ilyen meg fon to lás -
ból – nem elérhetõ tá vol ság ból is a Pécs re
történõ na pi in gá zást. A vas út vo nal te hát
al ter na tí vát jelent az uta zás hoz az egyé ni
esz kö zök kel köz le ked ni nem tu dók szá -
má ra, és így az ál ta la biz to sí tott rö vi debb
na pi köz le ke dé si idõv el ki sebb-na gyobb
mér ték ben bõvíti Pécs munkaerõ-piaci
von zás kör ze tét.
A vas út vo nal jelen tõségét nö ve li, hogy a tér -
sé get el ke rü lik az elsõ- és má sod ren dû fõ -
utak, a köz úti köz le ke dés az ala cso nyabb
ren dû összekötõu takon, il let ve a bekötõ -
utakon bo nyo ló dik.

Na pi in gá zók a vo na lon – 
a hely szí ni in for má ció gyûj té sek
alap ján

Sel l yérõl hét köz nap a reg ge li/haj na li órák -
ban há rom al ka lom mal in dul vo nat
Szentlõrin cen át Pécs re, me lyek kö zül a
leg ko ráb bi val ös  szes sé gé ben 52 perc alatt
le het Pécs re ér ni (Szentlõrincre a menetidõ
30 perc). (A Szi get vár ra in gá zók szá má ra a

csat la ko zás vas úton csak a har ma dik já rat
ese tén meg ol dott, más ese tek ben az in gá -
zók nak au tó bus  szal vagy egyéb mó don kell
to vább utaz ni uk.) 
E há rom já rat tekinthetõ al kal mas nak ar -
ra, hogy a szok vá nyos hoz kö ze li mun ka -
rend ben dol go zók, il let ve a di á kok a
megfelelõ idõben el ér jék a cél te le pü lést.
Mind há rom já ra ton jó nak tekinthetõ a
hely ki hasz ná lás. A meg fi gye lé sek (és be -
szá mo lók) alap ján az elsõ sze rel vén  nyel
40-50 fõ, a má so dik kal át la go san kö zel
100 fõ in dul Sel l yérõl, az uta zás so rán az öt
meg ál ló he lyen is van nak fel szál lók. A sze -
rel vé nyek ezek ben az órák ban te hát sok -
szor zsú fol tak. A di á kok a má so dik és har -
ma dik já ra ton utaz nak na gyobb szám ban.

2. áb ra –
Te le pü lé sek,

melyekrõl Pécs
hét köz nap okon,
a reg ge li órák -

ban au tó busszal
egy órá nál
ke ve sebb

el ju tá si idõv el
megközelí thetõ,
a 2005. de cem -

be ri ál la pot
sze rint (Szerk.

Ke resz tes L. L.)

Já rá si Fe renc – 1977 óta fo lya ma to -

san dol  go zik a vas út nál. Mun ká ját

vasút építõ kar ban tar tó szak mun kás -

ként kezd te, késõbb tech ni kus ként, pá -

lya mes ter ként, majd fõpálya mes ter -

ként foly tat ta. Je len leg a MÁV Ve zér -

igaz ga tó sá gán hu mán po li ti kai sza -

kértõ, egy ben a Pá lya vas úti Dol go zók

Szak szer ve zet ének az el nöke.
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A má so dik já ra ton a ta nu lók szá ma a be -
szá mo lók sze rint ál ta lá ban fe le, a meg fi -
gye lés idõpon tjában kö zel két har ma da volt
az ös  szes utas nak. 

A meg fi gye lé sek és be szá mo lók ta nú sít ják:
az uta sok nak kb. 10-20%-a fe je zi be az uta -
zá sát Szentlõrin cen, a több ség to vább uta zik
Pécs re, a ki sebb ré sze Szi get vár ra. Az el -
mon dá sok alap ján az át szál lás kor ülõhe ly
már ál ta lá ban ninc s, sõt ál ló he lyek is szû -
kö sen. A vá ra ko zás sal el töl tött idõ Szent lõ -
rin  cen 15–20 perc kö zöt ti, amit az uta sok
megfelelõnek ér té kel nek. (A haj na li elsõ
vo nat ese té ben a csat la ko zás azon na li.) A
Pécs re uta zók több sé ge az 52 és 72 perc kö -
zöt ti el ju tá si idõt ked vezõnek ér té ke li, a fõ
gon dot szá muk ra in kább a zsú folt ság je len ti.
A haj na li/reg ge li órák ban te hát igen ma gas
a Sel l yérõl Szentlõrin cre közlekedõ sze rel -
vé nyek ki hasz nált sá ga, an nak el le né re,
hogy au tó busz-köz le ke dés is ren del ke zés re

áll. Ér de mes meg je gyez ni, hogy az in du ló
au tó busz já ra tok kö zül a leg rö vi debb (77
perc) me net ide jû já rat szin tén Ki rály egy -
há za–Szentlõrinc érin té sé vel köz le ke dik
Pécs fe lé.
A há rom reg ge li já ra ton Sellyérõl
Szentlõrincre uta zók szá ma na pon ta ös  sze -
sen 140-220 fõ kö zöt ti re, ezen be lül a
mun ká ba já rók szá ma 70-120 fõ kö zöt ti re
becsülhetõ. A kis tér ség fog lal koz ta tott sá gi
vi szo nya it fi gye lem be vé ve ez a szám jelen -
tõs nek tekinthetõ, még ak kor is, ha ös  szes -
sé gé ben az egyéb köz le ke dé si mó do kat al -
kal ma zók szá má tól el ma rad.

A vas úti köz le ke dés ben rejlõ
fej lesz té si lehetõségek, azok
kor lá tai

A hát rá nyos hely ze tû tér sé ge ket ki szol gá -
ló mel lék vo na lak jövõ je, fenn tart ha tó sá ga
és sze re pe kö zött jelen tõs el té ré sek van -
nak. A je len leg is fon tos sze re pet betöltõ
mel lék vo na lak kö rét költ sé ges inf ra -
struk tu rá lis fej lesz té sek kel alig ha le het
bõvíteni, ugyan ak kor a rá hor dó-el osz tó
funk ci ót el lá tó, a la kos ság mo bi li tá sá nak
ki szol gá lá sát ha té ko nyan végzõ vo na lak
fej lesz té sé nek kér dé se i vel ér de mes fog -
lal koz ni. A  Szentlõrinc–Sellye-mel lék vo -
na lon a pá lya mû sza ki ál la po ta me gyei
ös  sze ha son lí tás ban jó nak tekinthetõ, a
se bes ség kor lá to zá sok nem jellemzõk. A
meg en ge dett se bes ség 60 km/h, ami
szin tén el fo gad ha tó. Vi szony lag ked vezõ
mû sza ki ál la po tá nak és vo nal ve ze tés ének
köszön hetõen Ba ra nya me gye mel lék vo -
na lai kö zül a vizs gált sza kasz a leg job ban
ki hasz nált nak, sze re pét te kint ve pe dig a
leg in kább szük sé ges nek tekinthetõ. A
mel lék vo nal ugyan ak kor jelen tõsebb sze -
re pet is be tölt het ne az in gá zók ki szol gá lá -
sá ban, to vább nö vel ve azok munkaerõ-
piaci lehetõségeit. An nak tu da tá ban, hogy
a közeljövõben a pá lya fi zi kai ele me i nek
kor sze rû sí té se alig ha va ló sít ha tó meg, a
fi gyel met a jár mû vek re kel le ne össz pon -
to sí ta ni. A je len leg hasz nált mo tor ko csik
gyor su ló ké pes sé ge gyen ge, a gya ko ri és
egy más tól csu pán né hány km-es tá vol -
ság ra fekvõ ál lo má sok kö zött nem tud nak
megfelelõen fel gyor sul ni, te hát már a pá -
lya ad ta sze rény lehetõség ki hasz ná lá sá ra
sincs lehetõség az elérhetõ se bes ség te -
kin te té ben. 
A vas út vo nal sze re pé nek nö ve ke dé sé ben
jelen tõs tényezõ le het ne az elérhetõség biz -
to sí tá sa, ja ví tá sa más köz le ke dé si for mák
al kal ma zá sá val. A meg ál ló he lyek a te le pü -
lé sek bel területétõl sok szor 2-3 km-es tá -
vol ság ban van nak, to váb bá a meg ál ló val
nem ren delkezõ, de a vas út hoz kö zel fekvõ
fal vak la kos sá gá nak is ne héz sé get okoz a
meg ál ló meg kö ze lí té se. Egyé ni köz le ke dés -

sel, il let ve egyéb önál ló an szer ve zett cso -
por tos köz le ke dé si mó do zat tal meg old ha tó
len ne a jobb csat la ko zás a mel lék vo nal ra.
En nél is fon to sabb, hogy a környezõ
településekrõl biz to sít ha tó le gyen az el ju -
tás a vá ro si ran gú Sel  lyé re, il let ve a csat la -
ko zás a vas út vo nal ra. A vas út köz úton va ló
elérhetõségének biz to sí tá sa ér de ké ben a
falubuszpro gram ban ki emelt fi gyel met
kel le ne for dí ta ni a tér ség fal va i ra. A 6-8
sze mé lyes mik ro busz ok kal ha té ko nyan le -
het ne meg szer vez ni a vas út vo nal ál tal köz -
vet le nül nem érin tett kis te le pü lé sek la ko -
sa i nak me net ren di csat la koz ta tá sát, leg -
alább na pi egy-két vo nat pár hoz.
A csat la ko zó já ra tok kö zöt ti idõeltérés a
Szentlõrinc és Pécs kö zöt ti pá lya két vá gá -
nyú vá fej lesz té sé vel jelen tõsen csökken t -
hetõ len ne. (A fej lesz tés Ba ra nya me gye te -
rü let ren de zé si ter vé ben is sze re pel.) A ru -
gal ma san egy más hoz csat la ko zó sze rel vé -
nyek kel di na mi kus elõvárosi, von zás kör ze -
ti jel le gû köz le ke dés ala kul hat na ki
(Szigetvár-)Szentlõrinc és Pécs kö zött,
mely hez csat la koz hat na a Szentlõrinc–
Sellye-mel lék vo nal for gal ma.
Ha fej lesz té sek kel ké nyel me seb bé és fõleg
gyor sab bá le het ne ten ni a vas úti köz le ke -
dést, az több mun ka vál la ló nak biz to sít -
hat na jö ve de lem hez ju tást a tér ség ben,
ez ál tal a te le pü lé sek la kó hely ér té ke is
jelen tõsen nö ve ked ne, a vas út ki hasz nált -
sá ga ja vul na, ez zel csök ken ne a MÁV – il -
let ve a min den ko ri vas úti sze mély szál lí -
tást végzõ szol gál ta tó tár sa ság  – vesz te sé -
ge, az azt kom pen zá lan dó anya gi for rá sok
men  nyi sé ge. �
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Summary

The authors examine the role of the

Szentlorinc-Sellye secondary line,

mainly concerning the

serving of the transport need of

commuters living in the area of

Sellye, who are at a disadvantage

from social-economic point of view

Finally, they draw up

conclusions concerning the

connection between the coverage of

the examined area by public

transport and its social-economic

characteristic.

Ke resz tes Lász ló Ló ránt – felsõfokú

ta nul má nya it a Pé csi Tu do mány egye -

te men vé gez te. 2002 óta a Föld tu do -

má nyok Dok tor is ko la levelezõs dok to -

randusza, ér te ke zé sét köz le ke dés -

földrajzi té má ban ír ja.

Ku ta tá si te rü le te a köz le ke dé si elér he -

tõ ség és a munkaerõ-piaci le he tõ sé gek

kap cso la ta Ba ra nya me gyé ben. Ku ta tá -

si ered mé nye it 2004-tõl pub li kál ja

szak fo lyó irat ok ban.



32 Környezetvédelem

A MÁV Zrt. nagy fi gyel met for dít a vas úti
kör nye zet vé de lem re, a kör nye zet vé del mi
jog sza bály ok be tar tá sá ra. Cél ja a leg ha té ko -
nyabb meg ol dá sok al kal ma zá sá val a fenn -
tart ha tó fej lesz té sek kö zép- és hos  szú tá vú
biz to sí tá sa, a kör nye zet ele me i nek vé del -
mé vel, meg óvá sá val és terv sze rû ala kí tá sá -
val kap cso la tos ren de le tek vég re haj tá sá nak
se gí té se és ellenõrzése. A fel so rolt stra té gi ai
irá nyok a vas út ra vo nat ko zó an azt je len tik,
hogy a vas úti köz le ke dés há ló za ti és üze mi
fej lesz té sé nek az Eu ró pai Unió ál tal al kal -
ma zott irány el vek hez, kon cep ci ók hoz kell
il lesz ked nie. 
A vas út mel lé te le pült te le pü lé sek la kói ál -
tal tá masz tott igény ként egy re in kább po li ti -
kai hang súl  lyal je le nik meg a zaj- és rez gés -
vé de lem. A vas úti zaj- és rez gés vé del mi fel -
ada tok üzem biz ton sá gi, mû sza ki-gaz da sá gi
és szub jek tív mó don po li ti kai jel le gû ek is. A
MÁV Zrt. kör nye zet vé del mi stra té gi á ja és
kör nye zet vé del mi uta sí tá sa alap ján szük sé -
ges sé vá lik a zaj- és rez gés vé de lem pá lya -
vas úti ke ze lé se. A MÁV Zrt. vas út há ló za ta

mel lett az el múlt idõsza k ban meg -
növekedett zaj- és rez gés vé del mi gon dok
sür getõvé tet ték az ezen szak te rü let tel va ló
ha té kony fog lal ko zást. A két meg ha tá ro zó
köz le ke dé si zaj for rás (köz út-vas út) jellem -
zõ tu laj don sá ga i nak ös  sze fog la lá sát az 1.
táb lá zat tar tal maz za.
Az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2002. jú ni -
us 25-én fo gad ta el a 2002/49/EK-
irányelvet a kör nye ze ti zaj értékelésérõl és
kezelésérõl. Ki nyil vá ní tot ta, hogy a kör nye -
zet és az egész ség vé del mé nek meg va ló sí tá -
sa a kö zös sé gi po li ti ka ré sze, és a ki tû zött
cé lok egyi ke a zaj el le ni vé de lem. A bi zott -
ság a jövõ zaj po li ti ká já ról szó ló zöld köny vé -
ben a kör nye zet ben ta pasz tal ha tó zaj jal
mint Eu ró pa fõbb kör nye zet vé del mi prob -
lé má i nak egyi ké vel fog lal ko zott. En nek
alap ján Ma gyar or szá gon a kör nye zet vé del -
mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1995.
évi LIII. tör vény 31. §. (3) be kez dé se sze -
rint „A kör nye ze ti zaj jal leg in kább ter helt
te rü le tek zaj csök ken té sét, a zaj jal még nem
ter helt te rü le tek ked vezõ ál la po tá nak

megõrzését – a kü lön jog sza bály alap ján –
stra té gi ai zaj tér ké pek re épülõ in téz ke dé si
ter vek vég re haj tá sá val kell meg va ló sí ta ni.” 
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 szó ló 25/2004. (XII. 20.) KvVM-
rendelet sze rint nagy for gal mú az olyan
vas út vo nal, ame lyen éven te 30 000-nél
több vo nat sze rel vény ha lad át. A fõ vas út vo -
na lak ra 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 ezer sze rel vény nél na gyobb
for gal mú fõvon alakra 2007. jú ni us 30-ig el
kell ké szí te ni. Ezen túl menõen gon dos kod -
ni kell ar ról, hogy 2008. jú li us 18-ig az ak -
ció ter vek is 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
ezer sze rel vény nél na gyobb for gal mú
fõvon alakra Az eh hez tar to zó ak ció ter vek -
nek 2013. jú li us 18-ig kell el ké szül ni ük.

1. Zaj tér ké pek
Elsõ sor ban meg kell ha tá roz ni a zaj tér kép
fo gal mát, amely le het:
• imis sz iós-érzékenysé gi terv (tér kép) [a
zaj el len védendõ (zaj ér zé keny) te rü le tek
ha tár-, irány- és tá jé koz ta tó ér té kei van nak
áb rá zol va]
• zaj ter he lé si (imis sz iós) tér kép [ame ly a
do mi náns zaj for rá sok (köz úti, vas úti köz le -
ke dés, ipa ri és szaba didõ-létesít mények)
ál tal a la kó te rü le te ken, ill. más, a zaj el len

védendõ te le pü lés ré sze ken
oko zott zaj ter he lés szá mí tott
ér té ke it áb rá zol ják nap pa li és
éj sza kai bon tás ban], va la mint 
• konf lik tus tér kép [azo kat a
te rü le te ket je lö li meg, ahol a
zaj meg íté lé si A-hang nyo más -
szint je (LAM) túl lé pi a meg en -
ge dett (LTH) vagy el fo gad ha tó
ér té ket]. (A ha tár ér ték-túl lé -
pés mel lett az ún. meg en ge -
dett nél na gyobb zaj jal ter helt
la ko sokat, a nem akusz ti kai
tényezõket, va la mint az épü le -
tek szá mát stb. is fi gye lem be
kell ven ni.)

SÍNEK VILÁGA • 2006/3–4

Bu da pest
zaj tér ké pe zé sé nek
vas úti vo nat ko zá sai

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

� buskoa@mav.hu

� (36-1) 511-3830 • 01/38-30

A Bu da pest Fõváros Fõpol gármes teri Hi va tal
Kör nye zet vé del mi Ügy osz tá lya meg bí zá sá ból a Geo dé zi ai
és Tér ké pé sze ti Zrt. ve ze ti azt a kon zor ci u mot, amely
el nyer te Bu da pest és 23 agg lo me rá ci ós te le pü lés stra té gi ai
zaj tér kép ének ké szí té sét. A vas út for gal mi ada tok
ös  sze gyûj té sét a COWI Ma gyar or szág Kft., azok
egyez te té sét a MÁV Zrt. Egész ség, Biz ton ság
és Kör nye zet vé del mi Fõosztá ly vé gez te.

1. táblázat
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A zaj ter he lé si tér ké pek nem hasz nál ha tók
pl. jog sze rû bi zo nyí ték ként, az az egy mér -
ték adó imis sz iós pont ban egy adott zaj for -
rás ra vo nat ko zó ha tár ér ték-túl lé pés le ol va -
sá sá ra. A tér kép alap ján csak azo kat a te rü -
le te ket le het ki szûr ni, ahol a zaj nagy va ló -
szí nû ség gel túl lé pi a kü szöb ér té ket. Ezek a
te rü let fej lesz té si és ren de zé si ter vek vizs gá -
la ti ré szé ben, nagy lé te sít mé nyek elõter -
vezésekor (pl. köz utak, vas úti nyom vo na lak
ki je lö lé sé hez, át épí té sé nél, ipar te rü le tek
meg ál la pí tá sá hoz, zaj ér zé keny te rü le tek és
lé te sít mé nyek he lyé nek ki je lö lé sé hez, za jos
lé te sít mé nyek te le pí té si vál to za ta i nak elem -
zé sé re ön kén tes zaj csök ken té si (zaj sza ná -
lá si) in téz ke dé sek el fo ga dá sá hoz, par ko lá si
öve ze tek ki ala kí tá sa kor stb.), va la mint a
kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok, a re gi o ná lis és
te le pü lé si köz le ke dés fej lesz té si kon cep ci ók
zaj vé del mi ré szé nek el ké szí té se kor stb.
hasz nál ha tók fel.
A zaj ér zé keny sé gi tér kép cél ja a külön bözõ
funk ci ó jú, zaj el le ni vé del met igénylõ (zaj -
ér zé keny) te rü le tek akusz ti kai igé nye i nek,
kö ve tel mé nye i nek be mu ta tá sa, il let ve alap -
ját ké pe zi a zaj csök ken té si ter vek hez szük -
sé ges konf lik tus terv ké szí té sé nek. A vizs gá -
la ti ered mé nye ket egy zaj tér ké pen pon ton -
ként vagy fo lya ma to san, az azo nos szin te ket
összekötõ isophon gör bék se gít sé gé vel le het
áb rá zol ni. Az isophon gör bé ket ál ta lá ban 3-
5 dB-ként ve szik fel, de a vizs gá lat cél já nak
megfelelõen en nél fi no mabb osz tás vagy
na gyobb szint kü lönb ség is elképzel hetõ.

Zaj for rá sok a köz út, a vas út, a re pü lés, a ví -
zi köz le ke dés, az ipa ri lé te sít mé nyek, a
sport- és szaba didõ-létesít mények. A vizs -
gált vas út vo nal kör nye ze tét leg alább olyan
tá vol ság ban kell a vizs gá lat ba be von ni, ahol
a zaj jellemzõ 45 dB vagy na gyobb. A vizs gált
te rü le ten átmenõ tel jes vas úti há ló za tot kö -
zel egye nes vo na lak kal az akusz ti kai kö zép -
vo nal ban x-y-z ko or di ná ták kal kell di gi ta li -
zál ni. Így a tér ké pi áb rá zo lás:
� pont for rás: zajtel jesít ménysz in t-a dat,
hely ko or di ná ták (x, y, z)
� vo nal for rás: hang tel je sít mény szint-adat
vagy hangny omássz in ta dat adott tá vol ság ra
(köz út ese tén 7,5 m-re, vas út ese tén 25 m-
re), hely ko or di ná ták (x, y, z)
� fe lü let for rás: hang tel je sít mény szint-
adat vagy hangny omássz in ta dat fe lü let -
egy ség re vo nat koz tat va, hely ko or di ná ták
(x, y, z).
Az emis  szi ós re gisz ter ben meg kell ad ni a
zaj for rá sok mû kö dé si ide jét, tisz ta hang
kom po nen sét, im pul zu sos jel le gét (el sõ -
sor ban ipa ri zaj ese tén).
A zaj ter he lé si  tér ké pek ké szí té sé nél az ada -
tok pon tos sá gá ra, az áb rá zo lás lép té ké re
vo nat ko zó szem pont ok eltérõek. A fel hasz -
ná lók igé nyei a zaj for rása(ai) és a fel adat
sze rint kü lön böz nek (pl. terület fel -
használási vagy köz le ke dés fej lesz té si ter -
vek hez na gyobb lép ték szük sé ges, mint a
be épí té si vagy az egye di ob jek tu mok ter ve -
zé sé hez). Az alap tér kép szük sé ges lép té két
az adott fel adat ha tá roz za meg: 

– M = 1:500 lép ték al kal mas ki vi te li terv
szin ten a zaj vé del mi in téz ke dé sek ter ve zé -
sé re, pl. zaj ár nyé ko ló fal ki vi te li terv szin tû
ter ve zé sé re, 
– M = 1:2000 lép té kû tér kép al kal mas en -
ge dé lye zé si ter vek zaj vé del mi mun ka ré szé -
nek el ké szí té sé re, így pl. egy köz út mel lett
zaj ár nyé ko ló fal en ge dé lye zé si terv szin tû
ter ve zé sé re, 
– M = 1:4000 lép té kû hely szín raj zon le het
pl. sza bá lyo zá si ter vek zaj vé del mi mun ka -
ré szét el ké szí te ni,
– M = 1:10 000 vagy na gyobb lép ték al kal -
mas 1-1 vá ros vo na las zaj tér kép ének el ké -
szí té sé re, ha tás vizs gá lat so rán az egyes
nyom vo na lak zaj vé del mi szem pont ból va ló
ös  sze ha son lí tá sá ra.

2. Jog sza bá lyi hát tér
Ma gyar or szá gon je len leg az em be ri kör nye -
ze tet ért, és az em be ri egész sé get veszé lyeztetõ
za jok és ká ros rez gé sek el le ni vé de lem
alapvetõ sza bá lya it a zaj- és rezgésvédelem rõl
ki adott, több ször mó do sí tott 12/1983. (V.
12.) MT sz. ren de let (2. mel lék let) sza bá lyoz -
za. A zaj- és rez gés bír ság gal kap cso la tos jo gi
sza bá lyo zást a 2/1983. (V. 25.) OKTH-
rendelkezés, a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér -
té ke ket a 4/1984. (I. 23.) EüM-rendelet,
majd az azt fel vál tó 8/2002. (III. 22.)
KöM–EüM együt tes ren de let, az ön kor mány -
zat ok zaj vé del mi fel ada ta it a 24/1992. (I.
28.) kor m.-ren delet tar tal maz za. Az egyes
ipa ri ter mé kek zaj vé del mi minõség -

tanúsítására a 7/1991. (IV. 26.)
KTM-ren de let vo nat ko zik. 
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 szó ló 25/2004. (XII. 20.)
KvVM-rendelet ha tá lya ki ter -
jed a stra té gi ai zaj tér kép (a to -
váb bi ak ban: zaj tér kép) ké szí -
té sé re kö te le zett te le pü lé si
ön kor mány zat ra és a fõ köz le -
ke dé si lé te sít mény kö te le zett -
jé re (a to váb bi ak ban együt t:
kö te le zett), to váb bá a zaj tér -
kép ké szí té sé vel kap cso la tos
te vé keny sé gek re.
A kor mány ren de let alap ján az
in téz ke dé si terv ké szí té se so -
rán – a ren de let ben fog lal ta -
kon túl – a ha té kony zaj csök -
ken tést cél zó in téz ke dé se ket
együt te sen kell fi gye lem be
ven ni. Vas úti köz le ke dés te -
kin te té ben elsõdleges fel adat
a sín és a ke rék ér des sé gé nek
csök ken té se, eset le ges se bes -
ség kor lá to zás be ve ze té se (a
fõváros ba bevezetõ fõvon a -
lakon je len leg is 80 km/h se -
bes ség kor lá to zás van élet -
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ben), a ke re kek ár nyé ko lá sa,
a fel füg gesz tés op ti ma li zá lá -
sa, pá lya vas úti fel adat a pá lya
op ti ma li zá lá sa és csil la pí tá -
sa, a vá gá nyok al épít mé nye i -
nek meg vá lasz tá sa, míg gé -
pé sze ti fel adat a jár mû vek
fej lesz té se, az ae ro di na mi kai
zaj csök ken té se.
A vas úti köz le ke dé si zaj –
elõzetes for gal mi ada tok fel -
vé te lé vel – szá mí tás sal, il let -
ve a hely szí nen mé rés sel is
meg ha tá roz ha tó. A zaj- és
vib rá ci ós ter he lés mé ré sé -
nek lehetõségeit vizs gál va a
je len le gi kör nye ze ti zaj és
rez gés imis sz iós ha tár ér té -
kek a min den ko ri védendõ
meg íté lé si pon tok ra ér ten -
dõk. A zaj ter he lés tény le ges
mér té ké nek meg ha tá ro zá sát,
amely összeve thetõ a ha tár -
ér té kek kel, az MSZ 18150/1-
98. Imis sz iós zaj jellemzõk
vizs gá la ta c. szab vány tar tal -
maz za.  A La kó-, üdülõ- és
köz épü le tek kör nye ze té ben
és he lyi sé ge i ben fel lépõ mér -
ték adó A-hang nyo más  szin -
tek meg ha tá ro zá sa c. szab -
vány a zaj ter he lés mér ték -
egy ség ét, a mé ré si mód szert,
a mé ré si és meg íté lé si pon -
to kat, a mé ré si és meg íté lé si
idõket, ér té ke lé si mód sze re -
ket ha tá roz za meg. A vas úti
von ta tó és von ta tott jár mû -
vek zaj emis  szi ós szint jé nek
mé ré sé re az MSZ 13-183-2
A köz le ke dé si zaj mé ré se –
Vas úti zaj c. szab vány vo nat -
ko zik. A szab vány csak vizs -
gá la ti mód szert és fel té te le -
ket rög zít, a jár mû vek re vo -
nat ko zó zaj emis  szi ós ha tár ér té ke ket nem
tar tal maz. 
A kör nye zet vé de lem alapvetõ cél ja a
meglévõ kör nye ze ti ér té kek meg óvá sa, a
kör nye ze ti károk megelõzése. Ez szük sé -
ges sé te szi külön bözõ kör nye ze ti ha tá sok
egy sé ges fel mé ré sét, szá mí tó gé pes nyil ván -
tar tá sát és a MÁV Zrt. Kör nye zet vé del mi In -
for ma ti kai Rend szer be va ló in teg rá lá sát.

3. Ki in du lá si ál la pot
A cent rá lis vas út há ló za ton be lül Bu da pest
sze re pe – a tör té nel mi Ma gyar or szá gon
föld raj zi helyzetébõl eredõen és a töb bek
kö zött gróf Szé che nyi Ist ván köz le ke dés po -
li ti kai kon cep ci ó ja sze rint meg va ló sult vas -
út há ló zat köz pont ja ként – Tri a non után is
meg ma radt. A fõváros ba be fu tó vas út vo na -
lak ré szét ké pe zik a Bu da pes ti Köz le ke dé si

Szö vet ség és az elõvárosi köz le ke dés há ló -
za tá nak. 
Kóka Já nos gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, Demsz ky Gá bor, Bu da pest fõváros
fõpol gármestere és Sza bó Im re, Pest Me gye
Köz gyû lés ének el nö ke 2005. jú ni us 28-án
alá ír ta a Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö vet ség
lét re ho zá sá nak ke re te it meg ha tá ro zó ún.
Alap sz erzõdést. Az Alap sz erzõdés meg kö té -
sé vel az el lá tá sért felelõs GKM és a Fõvárosi
Ön kor mány zat, va la mint a re gi o ná lis ko or -
di ná ci ót vál la ló Pest Me gye Ön kor mány za ta
ar ról ho zott kö zös dön tést, hogy a fõváros -
ban és ré gi ó já ban az el ju tá si lehetõségek és
uta zá si kö rül mé nyek ja ví tá sa, a kör nye zet -
ba rát köz le ke dés erõsítésév el a mo to ri zá ció
ká ros ha tá sa i nak vis  sza szo rí tá sa ér de ké ben
meg kez di a Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö vet -
ség üte me zett lét re ho zá sát, amely nek elsõ

lé pé se ként 2005. szep tem ber 1-jétõl be ve -
ze ti a bu da pes ti egye sí tett bér le tet (lásd 1.
ábra).
A vas út sze re pe a fõváros belsõ köz le ke dé si
igé nye i nek ki szol gá lá sá ban ma el ha nya gol -
ha tó, hi szen tör té nel mi leg ki ala kult, meg -
szo kott fel ada ta a meglevõ pá lya ud var okig
szál lí ta ni uta sa it. A ré gi nagy pá lya ud var ok
egy ma i nál jó val ki sebb Bu da pes tet szol gál -
tak, bár több te kin tet ben elõdeink rend kí -
vül jó elõrelátás ról tet tek ta nú bi zony sá got.
A ki ala kult vas úti há ló zat azon ban szét ta -
golt, külön bözõ ré szei közt az át já rás kö rül -
mé nyes kerülõkkel le het sé ges, az átmenõ
for ga lom szá má ra adott irány el ke rü li a vá -
ro si cél pon to kat. Bu da pest mai elõvárosi és
tá vol sá gi for gal ma négy jelen tõs fej pá lya ud -
vart és két, ma már töb bé-ke vés bé meg fe le -
lõ vá ro si köz le ke dé si kap cso la tok kal ren -
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delkezõ átmenõ pá lya ud vart érin t: Nyu ga ti
pu., Ke le ti pu., Dé li pu., Jó zsef vá ro si pu.
(meg szû nik); Ke len föl di pu. és Kõbánya-
Kispest ál lo más. A Ke let-Ma gyar or szág fe lé
fu tó vo na lak egy nap ja ink ban csak ese ten -
ként hasz nált, ,,elfeledet t” ál lo mást,
Kõbánya Fel sõt érin tik.
Az elõvárosi for ga lom a mai há ló za ton a
következõ
1. MÁV Zrt.-von alak
• Nyu ga ti pu.–Pilisvörösvár–Esztergom [2] 
• Nyu ga ti pu.–Dunakeszi–Vác–Szob [70] 
• Nyu ga ti pu.–Rákospalota–Veresegyház

–Vác [71] 
• Nyu ga ti pu.–Kõbánya-Kispest–Vecsés–

Monor–Cegléd [100a] 
• Nyu ga ti pu.–Kõbánya-Kispest–Gyál–Da -

bas–Lajosmizse [142] 
• Ke le ti pu.–Rákos–Pécel–Hatvan [80a] 
• Ke le ti pu.–Rákos–Maglód–Nagykáta

[120a] 
• (Jó zsef vá ro si pu.–Soroksár) Kõ bá nya-

Kis pest–Kun szen t mik lós–Tas [150] 
• Dé li pu.–Kelenföldi pu.–Bicske–Ta ta bá -

nya [1] 
• Dé li pu.–Kelenföldi pu.–Érd–Tárnok–

Székesfehérvár [30a] 
• Dé li pu.–Kelenföldi pu.–Érd–Pusz tasza -

bolcs [40a] 
2. BKV HÉV-vo na lak
• Bat thyá ny tér–Bé kás me gyer–Szen tendre

[BKV-HÉV] 
• Örs ve zér te re–Cin ko ta–Gö döllõ [BKV-

HÉV] 
• Örs ve zér tere–Cin ko ta–Csö mör [BKV-HÉV]
• Borár os tér–Cse pel [BKV-HÉV]
• Vá gó híd–So rok sár–Tö  köl–Rác ke ve

[BKV-HÉV] 
Je len for gal mi vizs gá latok a táv la ti el kép ze -
lé se ket és stra té gi ai kon cep ci ó kat nem
érin tet ték, a for gal mi ada tok a 2005. évi át -
la gos vo nat for gal mat vet ték ala pul.

4. Ér té ke lés
A vizs gá lat elsõ sza ka szá ban meg kel lett ál -
la pí ta ni a fõváros ban fu tó vas út vo na lak
szá mát, vo nat sû rû sé gét és a zaj tér ké pe zé si
fel ada to kat. En nek megfelelõen a 60 ezer
vo nat/év nél na gyobb sû rû sé gû vo nal sza -
kasz az 1. Bu da pest Ke le ti pu.–Budapest
Ke len föld, a 80 és 120a sz. Budapest Keleti
pu.–Rákos; a 2, 70, (100) sz. Bu da pest
Nyu gati pu.–Rákospalota–Újpest; a 30.a. és
40a Budapest Déli pu.–Nagy té tény–Di ósd
(együt tes sza ka sza). 30 ezer vo nat/év for ga -
lom fe let ti az 1. sz. Budapest Ke len -
föld–Biatorbágy, a 120. sz. Rá kos–Rá kos  -
hegy–Maglód; a 70. sz. Rá kos pa lo ta–
Újpest–Dunakeszi; a 100. sz. Budapest
Nyugati pu.–Monor; a 150. sz. Budapest
Józsefváros–Taksony ál lo más. Ezek kel a
MÁV Zrt.-nek mint fõ köz le ke dé si lé te -
sít mény üzemeltetõjének kell fog lal koz -
nia.

Az ezekkel párhuzamosan futó fõútvonalak
(pl. Jászberényi út–Pesti út, repülõtérre
vezetõ út–4. sz. fõútvonal, Bécsi út stb.),
illetve védendõ létesítmények (pl. Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet,
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem,
MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet,
Fiumei úti temetõ, Újköztemetõ stb.)
nehezítik a kérdést. A fõváros vasúthálózata
kialakítása során sok magastöltés létesült,
melyekbe rácsos szerkezetû alsó- vagy fel-
sõpályás hidak (Fehérvári úti híd, Bartók
Béla úti híd, Fehér úti híd stb.) épültek.
Ezek közül a budapesti Déli vasúti
összekötõ Duna-híd zaj- és rezgésvédelme
valósult meg.
Bu da pest bel te rü le tén ed dig vi szony lag
ke vés vas úti zaj vé del mi mû sza ki mûtárgy
lé te sült. A Lágy má nyo si-híd ról lev ezetõ
fõútvon al, il let ve az M0-ás mi att a Hamzs -
abé gi út mel lett, va la mint a Nagytétény–
Diósd tér sé gé ben – köz úti for ga lom mi att
épí tett – zajvédõ fa la kat rész ben el lop ták,
és nagy költ sé gek kel kell pó tol ni azo kat.
Ezért csak vandál biz tos, ke vés fé met tar -
tal ma zó zajvédõ fa lak jö het nek szó ba.
Kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá lat ké szült a
Budapest Ferencváros-elágazás–Pest -
szent  lõr inc–Vecsés-vonalszakaszra,
elõvárosi terv kon cep ció a Budapest
Kelenföld–Érd–Tárnok-vonalszakaszra, il -
let ve to váb bi kö zép tá vú elõvárosi el kép ze -
lé sek is szü let tek a fõváros te rü le té re. A
Közép-Duna-Völgyi Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Felü gyelõség ál -
tal elõírt rész le ges kör nye zet vé del mi fe lül -
vizs gá lat ok ra a Bu da pest XI. ke rü let,
Hamzs abé gi út–Sár bo gár di út, il let ve
Szerem ley Mik lós út vo na lá ra, ön kor -

mány za ti meg ke re sés re a Bu da pest X.,
XVII., XVIII., XXII. ke rü le tek ben.  Mind -
ezek ne he zí tik a zaj- és rez gés vé de lem ha -
té kony és ös  sze han golt meg va ló sí tá sát,
ezért a zaj tér ké pe zés el en ged he tet len a to -
váb bi in téz ke dé sek meg ho za ta lá hoz.
A fõvárosi vo na lak túl nyo mó több sé ge hé -
zag nél kü li, ös  sze he gesz tett vá gá nyú. A
szint beni út át já rók elõtt útátjáró jelzõk van -
nak, me lyek há rom fé lék le het nek. Ezek kö -
zül a kü lön le ges útátjáró jelzõ uta sít ja Fi -
gyelj jel zés adá sá ra a moz donyvezetõt. Az
útátjáró jelzõket az öt szö rös pá lya se bes ség -
nek megfelelõ mé ter ben (L = 5V; m) mért
tá vol ság ra kell el he lyez ni az út át já rók tól.
Ki vé ve, ha ez a hely ál lo más te rü le té re esik,
mert ez eset ben a Szol gá la ti Me net rend -
könyv és a Me net rend füg ge lék ad er re vo -
nat ko zó an tá jé koz ta tást a moz donyvezetõ
ré szé re. Fi gyelj jel zést ek kor is kell ad ni.
Egyéb ként moz donyvezetõi értelmezéstõl
függ, nem biz tos, hogy pont a jelzõ esz köz -
nél ad ja a Fi gyelj jel zést, le het nek 100 m
nagy ság ren dû el té ré sek az egyes vo na tok
jel zés adá sai kö zött.
A jelzõeszközök el he lye zé sé ben bi zony ta -
lan ság a te rü le ti elhe lyezéstõl van. A so ro za -
tos alumíni um c sõ-lopá sok mi att ugyan is
meg en ge dett do log, hogy egyéb pá lya tar to -
zé ko kon le gye nek el he lyez ve. (pl. fel -
sõvezeté ki osz lop). Ebbõl adó dó an ezek
pon tos helyérõl min den eset ben a hely szí -
nen kell meg gyõzõd ni, amen  nyi ben szük -
sé ges. (A táb lá zat ban szere plõ pi ros sal írt
ada tok csak tá jé koz ta tó ér té kek.) 
„Fi gyelj jel zés (egy hos  szú hang)” adá sá val
kap cso lat ban fel tét le nül meg kell em lí te ni
az F.1. Jel zé si Uta sí tás 196.e., pont ját, mely
sze rint ad ni kell „min den kor, ha adá sát
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sze mély- vagy for ga lom biz ton sá gi ok szük -
sé ges sé te szi!” T = kb. 3 sec.
Vas úti át já ró kö ze lé ben el he lye zett útátjáró -
jelzõ táb la 200 m-es kör nye ze té ben a
kötelezõ hang jel zés ha tá sát, hang jelzéstõl
függõ kor rek ci ót a 2. táb lá zat sze rin ti kor -
rek ci ó val kell fi gye lem be ven ni: Kk: A hang -
jelzéstõl függõ kor rek ció, dB (2. táb lá zat).
A köz le ke dé si mi nisz ter 20/1984. (XII. 21.)
KM-rendelete sza bá lyoz za az utak for ga -
lom sza bá lyo zá sát – be le ért ve a vas úti át já -
rók for ga lom sza bá lyo zá sát is – és a köz úti
jel zé sek el he lye zé sét. A KHVM 28/1994. sz.
alatt ki adott Or szá gos Vas úti Sza bály zat I.
kö te te, il let ve a MÁV Zrt. F.1. és F.2. Uta sí tá -
sai fi gye lem be vé te lé vel kell el jár ni. Az uta sí -
tás sze rû hang jel zés cél ja, hogy fel hív ja a
köz úton közlekedõk fi gyel mét a vas úti jár -
mû nek az út át já ró hoz va ló kö ze le dé sé re.
A vo na tok hang jel zés éhez hasz nált kür tök a
vo nal hos  szá ban ad ják a hang jel zést, il let ve
mint moz gó pont for rást le het fi gye lem be
ven ni, mert pl. v = 60 km/h- val közlekedõ
vo nat ese tén 3 sec alatt a vo nat 50 m-t tesz
meg, 80 km/h-s se bes ség ese tén ez a tá vol -
ság kö zel 70 m.
A vo nat tí pu sok meg ha tá ro zá sa
– sze mély vo nat ok nál nem zet kö zi gyors
(ICE, EC, EN, nem zet kö zi gyors), bel föl di
exp res  sz (bel föl di IC), bel föl di gyors, tá vol -
sá gi sze mély, he lyi sze mély, sze rel vény vo -
nat, pos ta vo nat (ninc s), Bzmot (a fõváros -
ban nem jellemzõ), DESIRO Sie mens -mo -
tor vo nat, BDVmot (Bu da pest–Vác kö zött), 
– te her vo nat ok: gyors te her (bel föl di, nem -
zet kö zi gyors te her, nem zet kö zi te her, nem -
zet kö zi kom bi nált), Ro-La-szerelvény, irány -
vo nat (nem zet kö zi vagy bel föl di), köz vet len
te her, to la tós te her (cso mó pon ti ki szol gá -
ló), for da te her (ipar vá gány-ki szol gá ló).
A fen tiek bõl lát ha tó, hogy egy- e gy vonat ne -
men be lül szá mos je len leg közlekedõ vo -
nat tí pus van, más részt újab ban a zaj szab -
vány tól eltérõ el ne ve zést hasz nál a for ga -
lom. A vas úti jár mû vek zaj szint jét be fo lyá -
so ló egyes tényezõket és ha tá su kat a 3. táb -
lá zat tar tal maz za.
A zaj pa na szok egész Eu ró pá ban azt mu tat -
ják, hogy a vá ro si la kos ság jelen tõs ré szé nél
a zaj ká ro san be fo lyá sol ja az em be rek köz -
ér zet ét és élet minõségét. A WHO 1994-ben
az Eu ró pa egész ség ügyi ál la po tá val fog lal -
ko zó ta nul má nyá ban a 65 dBA fö löt ti kör -
nye ze ti zajt po ten ci á lis egész ség ká ro sí tó ha -
tás ként ér té ke li. A ta nul mány sze rint a te le -
pü lé sek la kott ré szén át ha la dó vas út vo na -
lak mel lett nap pal 70-72 dBA egyen ér té kû
szint is mérhetõ, és a zaj éj sza ka sem csök -
ken 68-70 dBA alá. He lyi vi szony lat ban spe -
ci á lis gond ként ismétlõdõen meg je len tek a
köz le ke dé si rez gés okoz ta épü let károk. A
zaj- és rez gés vé del mi vizs gá la tok ban fo lya -
ma to san meg ha tá roz zák a prob lé mák oka -
it is ab ból a cél ból, hogy meg le hes sen ke -

res ni a leg ha té ko nyabb meg ol dá so kat, és
hogy a megelõzés el ve – a külön bözõ fi nan -
szí ro zá si lehetõségek biz to sí tá sá val –
érvényesí thetõ le gyen. 
Az OTÉK 36. §-a az épít mé nyek kö zöt ti leg -
ki sebb tá vol sá got, a 38. § védõterületet ír
elõ. A vas uta kat illetõen az „Or szá gos te le -
pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek -
rõl” ki adott 253/1997. (XII. 20.) kor mány -
ren de let  (OTÉK) 36. § (7) be kez dé se ha tá -
roz za meg az or szá gos köz for gal mú vas út -
vo na lak ra az épít mé nyek kö zöt ti leg ki sebb
tá vol sá got, amely ál ta lá ban 50 m, il let ve
kör nye ze ti ha tás ta nul mány ra vo nat ko zó
ese tek ben 100 m. Ezen a tá vol sá gon be lül
épít mény el he lye zé se csak kü lön jog sza bály
alap ján le het sé ges.  
A vas úti zaj- és rez gés vé del mi kö ve tel mé -
nyek be tar tá sá ért, a vo nat ko zó fel ada tok
vég re haj tá sá ért mind azon szer ve ze tek és
szer ve ze ti egy sé gek felelõsek, ame lyek
tech no ló gi ai tevékenységébõl eredõen kör -
nye ze ti zaj- és rez gés ter he lés kö vet ke zik be.

A fel adat so rán a következõ mo dellt
al kal maz zák:
Ter he lés  � a kör nye zet ál la po ta  � cél
� vá lasz in téz ke dés (meg ol dá sok).
A MÁV Zrt. kör nye zet vé del mi stra té gi á ja és
kör nye zet vé del mi uta sí tá sa alap ján fo lya -
ma to san al kal ma zott stra té gi ai ter ve zé si
mód sze rek jó lehetõséget biz to sí ta nak a
kör nye ze ti cé lok, pri o ri tá sok és prob lé -
mamegoldási mó do za tok pon to sabb mér -
le ge lé sé re. A szá mí tás ba vehetõ vál to za tok
fel tá rá sa ré vén lehetõséget nyújt a külön -
bözõ kör nye ze ti koc ká za tok csök ken té sé re,
il let ve megelõzésére, a megfelelõ zaj- és
rez gés vé de lem hez szük sé ges pénz ügyi for -
rá sok, költ ség ve té si igé nyek pon tos meg fo -
gal ma zá sá ra, az erõ for rá sok op ti má lis
hasz no sí tá sá ra. 
A vas út ál tal kel tett zaj és rez gés el le ni vé de -
lem a vas út fel ada ta. Azon ban a meglévõ
vas út vo na lak men tén tör tént utó la gos rá te -
le pü lé sek nél a zaj- és rez gés vé de lem vég re -
haj tá sa nem a MÁV Zrt. fel ada ta. A MÁV Zrt.
ese té ben szá mos gond ab ból adó dik, hogy a
ko ráb bi te le pü lé si vi szo nyok, a be épí té sek
mi att védõtávol sá gon be lül re ke rül tek
külön bözõ tí pu sú la kó épü le tek, me lyek nek
akusz ti kai szi ge te lé se már nem elé gí ti ki a
je len le gi elõírá sokat. Ezen kér dés meg ol dá -
sa azon ban – te kin tet tel ar ra, hogy a külön -
bözõ vas út vo na lak szá mos eset ben jó val
megelõzték a te le pü lés szer ke ze tek ki ala ku -
lá sát – nem elsõ sor ban a MÁV Zrt. fel ada ta.
El kell ke rül ni azt a gya kor la tot, hogy kár -
oko zó ként a vas utat sze re pel tes sék az ilyen
ügyek ben. 
Ha té kony szak mai kör nye ze ti in for má ci ós
rend szert kell ki ala kí ta ni, mely hez a külön -
bözõ szak te rü le tek in teg rá lód nak, és az
ada tok hoz va ló hoz zá fé rés mind te rü le ti,

mind pe dig szak mai szin ten egy aránt biz to -
sí tott. Az egy sé ges, komp lex in for má ci ós
rend szer ben meg va ló sít ha tó az ada tok he -
lyi, re gi o ná lis és or szá gos szin ten is meg -
bíz ha tó gyûj té se, ellenõrzése, tér in for ma ti -
kai ala po kon nyug vó rend sze re zé se, fel dol -
go zá sa és to váb bí tá sa. Egy sé ge sen kell meg -
ol da ni a zaj pa na szok ka tasz te rét és fel dol -
go zá sát. 
A kör nye zet vé de lem mind in kább az élet -
minõség ré sze lesz. A vas úti zaj és rez gés
ha tá sa i nak ki küsz öbö lé se és az el le nük va -
ló vé de lem a vas úti kör nye zet vé del mi és
szak mai te vé keny ség ré szé vé vált. A vas úti
pá lya gaz dál ko dás kör nye ze ti szem pon tú
ha tás me cha niz mu sá ból ki in dul va a vas út
kör nye zet vé del mi kon cep ci ó ja, il let ve uta sí -
tá sa alap ján a vas úti zaj ha tá sok csök ken té -
se, azok mé ré se te rü le tén vég re haj tan dó
fel ada tok is mer tek. A vas úti zaj ha tás vo nat -
ko zá sa i val kap cso lat ban kor sze rû zajvédõ
fa lak már a MÁV Zrt. vo na la in is épül tek. A
vas úti rez gés vé de lem pá lyás vo nat ko zá sai
te rén kor sze rû ha zai és kül föl di le he tõ sé -
gek áll nak ren del ke zés re.

5. To váb bi fel ada tok
Az EU zaj csök ken té si stra té gia (a Posi tion
Paper 2002. nov. 27–28-i egyeztetettsé gi ál -
la po ta alap ján) leg fon to sabb cél ki tû zé sei:
• elõny ben kell ré sze sí te ni a for rás nál (jár -
mû és pá lya) vég re hajt ha tó zaj csök ken té si
in téz ke dé se ket
• a vas úti zaj csök ken tés a kö zös fe le lõs ség -
vál lalá son ala pul jon, az az min den ér de kelt -
nek részt kell ven nie ben ne
• a vas úti köz le ke dés nem zet kö zi jel le ge
mi att az Uni ón kí vü li or szá gok nak is részt
kell vál lal ni uk
• elsõ sor ban a gör dü lé si zaj csök ken té sé re
kell tö re ked ni (si ma gördülõfelületek a pá -
lyán és a jár mû vön)
• a zaj csök ken té si in téz ke dés ha tá sá nak
hos  szabb ide ig történõ megõrzése ér de ké -
ben rend kí vül fon tos a pá lya és a jár mû ál -
lo mány rend sze res kar ban tar tá sa
• a gördülõfelületek si ma sá gá nak meg va -
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Buskó And rás – A MÁV Zrt. EBK
Fõosztá ly pá lya vas úti kör nye zet vé del -
mi part ne re. Vasútépí tõ 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 sza kér tõ. A vas úti zaj- és
rez gés vé de lem mel, va la mint a 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
szer zõje.



ló sí tá sa és megõrzése mel lett az egyéb, zaj -
csil la pí tó, ill. zaj ár nyé ko ló in téz ke dé sek al -
kal ma zá sá ról sem sza bad le mon da ni;
• a zaj csök ken té si in téz ke dé sek nek – a
gördülõál lomány hos  szú élet tar tam ára te -
kin tet tel – mind az új, mind a meglévõ köz -
le ke dé si esz kö zök re ki kell ter jed ni ük
(fõként az or szág ha tá ron túl is közlekedõk
ese té ben). A meglévõ te her ko csik nál a fék -
rend sze rek át ala kí tá sa elsõdleges pri o ri tá -
sú.
Amíg a köz úti köz le ke dé si esz kö zök át la gos
élet ko ra az Uni ó ban 10 év kö rü li, ad dig a
vas út nál ez 40 év kö rül van. A jár mû vek
cse ré je csak las san be fo lyá sol ja a tel jes
park zaj ki bo csá tá sát. Ha éven te a vas úti te -
her ko csik 2,5%-át 10 dB-lel csen de sebb re
cse ré lik, és a fel té te le zett élet tar tam 40 év,
ak kor 20 év múl va az el ért eredõ zaj csök ke -
nés csak 2,6 dB lesz
• az Unió je len le gi ál lás pont ja sze rint a pá -
lya zaj csök ken té se nem ze ti fel adat, de a
cél ki tû zé sek és esz kö zök ös  sze han go lan -
dók. Le het sé ges meg ol dá sok:

– a sínérdesség op ti ma li zá lá sa ter ve zé si
és kar ban tar tá si esz kö zök kel,

– a vas úti pá lya ter ve zés kor sze rû sí té se a
zaj csök ken té si szem pont ok fi gye lem -
be vé te lé vel (pl. sín hangc sil lapítók,
pályaközeli zaj ár nyé ko ló fa lak, újab b,
még kife jlesz tendõ pá lya szer ke ze tek)

• az Eu ró pai Unió felelõssé gi kö ré be tar to -
zik az új jár mû vek zaj ki bo csá tá sá nak sza -
bá lyo zá sa és az eh hez kap cso ló dó el já rá -
sok, szab vá nyok és in for má ci ók ös  sze han -
go lá sa. Fo ko zot tan ér vé nyes ez az uni ós
belsõ for ga lom ban részt vevõ jár mû vek re
• a leg fon to sabb teendõ az üzem ben lévõ
te her ko csik zaj csök ken té se, amely hez az
át ala kí tá si prog ram szé les kö rû vé vá lá sa és
gaz da sá gos sá té te le szük sé ges (pél da a sváj -

ci vas út, ahol konk rét zaj csök ken té si cé lo -
kat és határidõket tar tal ma zó prog ram van,
és a költ sé ge ket fedezõ (ál la mi) tá mo ga tás
is ren del ke zés re áll). A rá for dí tá sok egy ré -
sze a ter je dé si úton al kal ma zott zaj csök -
ken té si meg ol dá sok ra (pl. zaj ár nyé ko ló fal,
hang gátló ab lak) for dí tott ös  sze gek át cso -
por to sí tá sá val elõterem thetõ len ne.

Zaj- és rez gés vé del mi cé lok a MÁV Zrt.
szá má ra
1. Az Eu ró pai Unió zaj vé del mi cél ja i ból
eredõ fel ada tok vég re haj tá sa.
Az EU zaj vé de lem-cél ki tû zé se, hogy sen ki
ne le gyen az egész sé gét vagy élet minõségét
veszé lyeztetõ zaj nak ki té ve. Ezért:
– a la kos ság zaj ter he lé se éj sza ka se hol se
ha lad ja meg a 65 dBA-t, és a zaj a 85 dBA-t
ez idõsza k ban egy szer se lép je túl,
– az éj sza kai LAeq = 55-65 dBA-s zaj ban
élõ la kos ság hely ze te ne ro mol jon to vább,
– az 55 dBA-s ha tár alat ti zaj jal ter helt la kos -
ság ter he lé se ne emel ked jen e ha tár fö lé.
A MÁV Zrt. zaj vé del mi cél jai
a) A MÁV Rt. zaj- és rez gés vé del mi rész fel -
ada tá nak cél ja a te le pü lé se ken a kör nye ze ti
zaj- és rez gés ter he lés egész sé get és köz ér ze tet
veszé lyeztetõ ha tá sa i nak csök ken té se, a zaj-
és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek be tar tá sa.
b) Eb ben az eset ben az egész ség ügyi ha tár -
ér té kek be tar tá sa, a nem zet kö zi leg el fo gad -
ha tat lan nak tekinthetõ 75 dBA ter he lés fö -
löt ti hely ze tek azon na li meg szün te té se, míg
hos  szabb tá von a leg fel jebb 65 dBA ter he lé -
si szint ál ta lá nos el éré se. 
Az eu ró pai uni ós in teg rá ci ós kö ve tel mé -
nyek ál tal meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi
fel ada tok kö zött a zaj- és rez gés vé de lem te -
rü le tei a MÁV Zrt. szá má ra:
– vas úti jár mû vek köz le ke dé si zaj- és rez -
gés ki bo csá tá sá nak csök ken té se; 

– a sze mély- és te her vo na ti köz le ke dé si
zaj- és rez gés ki bo csá tás mér sék lé se;
– a fu tás köz be ni zaj- és rez gés kel tés szint -
jé nek mér sék lé se, és a közlekedõ vo na tok
biz ton sá gát jelen tõ kiegészítõ tech no ló gi ák -
ból eredõ zaj for rá sok szint jé nek mi ni ma li -
zá lá sa;
– az üze mi zaj ha tár ér té ke i nek be tar tá sa;
– épí té si te vé keny ség so rán a ká ros kör nye -
ze ti ha tá sok mér sék lé se.
A zaj és a rez gés el le ni vé de lem ke re té ben
mû sza ki, szer ve zé si mód sze rek kel kell
meg ol da ni:
– a zaj- és rez gés for rá sok zaj ki bo csá tá sá -
nak, il let ve rez gés ger jesz té sé nek csök ken -
té sét;
– a zaj- és rez gés ter he lés nö ve ke dé sé nek
mér sék lé sét vagy meg aka dá lyo zá sát;
– a tar tó san ha tár ér ték fe lett ter helt kör -
nye zet utó la gos vé del mét. �

„Pá lya és mû tár gyak” sza kértõi ér te kez let 2006. szep tem ber 19–22.

Az OSZZSD V. „Pá lya és mû tár gyak” Bi zott sá ga 2006. szep tem ber 19–22.
kö zött a szlo vá ki ai Senecben tar tot ta al épít mény és mû tár gyak komp lex
kér dé sei té ma kör ben meg ren de zett sza kértõi ér te kez le tét, me lyen a bol -
gár, cseh, ka zah, lett, lit ván, len gyel, ma gyar, orosz, szlo vák és uk rán vas -
utak képviselõi vet tek részt. A ma gyar kül dött ség tag jai, Erdõ di Lász ló és
Türk Ist ván a MÁV Zrt. PMLI, Né meth Ist ván a MÁV KFV mun ka tár sai vol -
tak.
Az ér te kez let az aláb bi na pi ren di pon to kat tár gyal ta:.
OSZZSD-döntvények ak tu a li zá lá sa, aján lás a gyen ge al ta la jú (mo csa ras
te rü let) töl té sek épí té sé nek, megerõsítésének és ja ví tá sá nak mód sz -
ereirõl, aján lás a föld mû vek új szer ke ze ti ki ala kí tá sá ról, geo radaros
alépít mény- di agosztika, georác sok al kal ma zá sa az al épít mény szer ke ze -
té ben.
A mér nö ki lé te sít mé nyek szak te rü le tén szó ba ke rült a vas úti acél hi dak
kor ró zió vé del me és a mû tárgy-di ag nosz ti kai rend szer rel kap cso la tos dönt vény fel épí té sé nek ter ve ze te.
Az ülés a 2007. évi mun ka terv meg tár gya lá sá val zá rult. A 2007. évi következõ sza kértõi ér te kez let hely szí ne elõzetes meg ál la po dás sze rint
Bul gá ria lesz.
Az ülést követõen az ér te kez let résztvevõi meg is mer ked het tek a ZSR vas úti há ló za tá nak kor sze rû sí té si ter ve i vel, ezen be lül a Bra tisz -
lava–Trnava–Nové Mesto nad Vahom-von al kor sze rû sí té si mun ká i val. A ké pe n a vo  na  lon meg épült új köz úti fe lül já rót lát juk.

A. Buskó

Railway relations of
the making of
Budapest's noise-map

By the assignment of the
Environmental protection
department of the Major office of
Budapest, the Geodetic and
Cartographic Co. lead the consor-
tium which has to make the strategic
noise-map of the capital, and 23
other town in the agglomeration.
COWI Hungary Ltd. made the
collection of rail traffic data, while
the coordination of them was made
by the Health, Safety and
Environmental protection
department of MÁV Co.
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A MÁV évrõl év re jelen tõs ös  sze ge ket for dít a
vas utak kör nyé ké nek és az ál lo má sok nak a
rend be té te lé re. Ös  sze sen kb. 140 mil lió m2

föld te rü let ka szá lá sá ért, par lag fû-men te sí té -
sé ért és ke ze lé sé ért felelõs, amely nek meg -
szer ve zé se, fi nan szí ro zá sa igen nagy fel adat.
Szá mos elõnyt rejt ma gá ban a te le pü lé si
ön kor mány zat ok kal és kö zös sé ge ik kel ösz  -
sze fog va, együtt mû kö dés ben fog lal koz tat ni
a mun ka nél kü li e ket, te her men te sít ve ez zel
a MÁV Zrt.  érin tett üz let ága it.
A MÁV Zrt. 2001 óta vesz részt köz mun ka -
prog ra mok le bo nyo lí tá sá ban (1. kép).

A köz mun ka prog ra mok for rá sai

A prog ra mok vég re haj tá sá ra a köz pon ti
költ ség ve tés bõl kü lö ní te nek el ke re tet.
Együttmûködõ part ne rek ös  sze fo gá sá val
kö zös for rás ból fi nan szí ro zott prog ra mok
ala kul nak ki. A part ne ri együtt mû kö dé sek -
ben részt vesz az ÁPV Rt., a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
a Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., a par lag fû el le ni

vé de ke zést ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság
és a MÁV Zrt.
A de cent ra li zált ös  sze gek fel hasz ná lá sá ról a
Köz mun ka ta nács dönt. A ren del ke zés re ál -
ló for rá sok cél zot tan a leg in kább rá szo ru ló
tér sé gek be ke rül nek.

A 2006. évi át fo gó vas út tisz ta sá gi
köz mun ka prog ram

A MÁV Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó ja és a fog lal -
koz ta tá si és mun ka ügyi mi nisz ter 2006.
feb ru ár 3-án együtt mû kö dé si meg ál la po -
dást írt alá, amely sze rint a MÁV Zrt. és a
Fog lal koz ta tá si és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
(FMM) a vas út vo na lak meg tisz tí tá sá ra át fo -
gó köz mun ka prog ra mot in dí tott el. A prog -
ram a vas úti pá lyák kör nye zet vé del mi kar -
ban tar tá sát cé loz za, a tar tós mun ka nél kü li -
ek, a re giszt rált álláskeresõk és az ak tív ko -
rú, rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü -
lõk be vo ná sá val. 
A prog ram ös  sze sen 12 me gyét (So mogy,
Za la, Veszp rém, Tol na, Ba ra nya, BAZ, Nóg -
rád, Haj dú, Szol nok, Sza bolcs, Bé kés, Pest),

va la mint a Ba la ton-part, a Ve len cei-tó, a Ti -
sza-tó 2 km-es kör ze tét érin ti.  
Vég re haj tá sa mint egy 1 mil li árd fo rint ba
ke rül, és kö zel 1285 fõ fog lal koz ta tá sát te szi
lehetõvé. A meg ál la po dás alap ján a MÁV
Zrt. 500 mil lió fo rint tal já rul hoz zá a
komp lex köz mun ka prog ram hoz, ezen kí vül
a Köz mun ka ta nács, a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok és a  me gyei köz gyû lé sek  is
hoz zá já rul nak a fi nan szí ro zás hoz.

A prog ram fel ada ta
– hi dak, át ere szek át fo lyá si szel vé nye i nek
és csat la ko zó me der sza ka sza i nak hul la -
dék men te sí té se, 
– árok és vízte lenítõ lé te sít mények tisz tí tá si
mun ká i nak el lá tá sa, 
– a MÁV Zrt. te rü le tén keletkezõ kom mu -
ná lis és zöld hul la dék el szál lí tá sa és
megfelelõ el he lye zé se, 
– a kom posz tál ha tó zöld hul la dék hely szí ni
ap rí tá sa és el te rí té se, 
– te rü le tek men te sí té se a par lag fû és más
aeroal lergén növények tõl, 
– a vas út men ti ár kok tisz tí tá sa és hul la -
dék men te sí té se,
– a köz úti és vas úti keresztezõdések ben,
gya lo gos át já rók ban a szük sé ges lát ha tó ság
ja ví tá sa, a bal eset ve szély le het sé ges mér -
sék lé se, a bo zót- és cser je ir tás (2. kép).
Fi gye lem mel a pénz ügyi ke re tek mér té ké re
és a meg va ló sí tan dó fel adat for rás igé nye i -
re, a pá lyá zók csak te le pü lé si ön kor mány -
zat ok, azok tár su lá sai, együttmûködõ kon -
zor ci u mai, va la mint ön kor mány za ti ala pí -
tá sú és tu laj do nú köz hasz nú tár sa sá gok le -
het nek. 
A prog ra mot meg hí vá sos pá lyá zat for má já -
ban bo nyo lít ja le a Köz mun ka ta nács. A for -
má ja vis  sza nem térí tendõ tá mo ga tás a Fog -
lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té -
ri um köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sa fe -
je ze ti ke ze lé sû elõirányza ton e cél ra el kü lö -
ní tett keretébõl. Odaítélésérõl a fog lal koz ta -
tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter dönt.
Fel hasz ná lá sa a 49/1999. sz. (III. 26.) kor -
mány ren de let ben fog lal tak sze rint tör té nik.
A tá mo ga tás 20%-át a mun ká ba já rás sal
kap cso la tos uta zá si költ ségtérítés rõl szó ló
jog sza bály sze rint a köz mun ká sok mun ka -
adót ter helõ uta zá si költségeire, munkaal -
ka lmassá gi vizsgálatának, mun ka ru há já -
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Köz mun ka prog ra mok
a MÁV Zrt. te rü le tén
Esély- és ér ték te rem tés

Õzéné Torhosi Marianna
okleveles építõmérnök
szakokleveles mérnök-közgazdász
MBA-szakokleveles építõmérnök
A MÁV Zrt. PMLI Technológiai  Osztály

� ozenetm@mav.hu
� (36-1) 511-3791 • 01/37-91

A köz mun ka prog ra mok cél ja a mun ka nél kü li ek szá má ra
tö me ges fog lal koz ta tá si lehetõséget ad ni, va la mint
a tár sa da lom szá má ra is érzékel hetõen hasz nos mun kát
vé gez ni. Ki emelt fel ada tok az erdõmûvelés, au tó pá lya-épí tés,
a nem ze ti par kok, tu risz ti kai köz pon tok, vas utak és
kör nyé kük tisz ta sá gi prog ram ja és a par lagfûirtás.

ÕTM

1. kép –
Köz mun ká sok
Haj dú-Bi har
megyében
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nak és egyé ni védõeszközének költségeire,
mun kás szál lí tá si költ sé ge i re, a fel zár kó zá -
sát meg ala po zot tan elõsegítõ kép zé si prog -
ram, valamint tár gyi esz kö zé nek be szer zé si
költ sé ge i re – ez az el nyert pá lyá za ti tá mo -
ga tá si összeg leg fel jebb 10%-a mértékéig
ter jed het ki – le het for dí ta ni.
A tá mo ga tást a Fog lal koz ta tás po li ti kai és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a 49/1999. (III.
26.) kor m.-ren delet 8. § (3) be kez dé se sze -
rint tel je sít mény ará nyo san utó lag folyósítja.
A tá mo ga tás ban részesülõ a 8. § (3) be kez -
dé se sze rin ti meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott mó don kö te les a tá mo ga tást vis  sza fi zet -
ni, ha ab ban, va la mint az e jog sza bály ban,
illetõ leg a 8. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ha -
tá ro zat ban elõírt fel té te le ket megszegi.
A köz mun ka prog ram meg va ló su lá sát és a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a kor mány za ti
ellenõrzési jog kör rel ren delkezõ szer ve ken
kí vül a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um, va la mint az ál ta la meg -
bí zott szer ve ze tek és sze mé lyek ellenõrzik.
A köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sá ra az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jérõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) kor m.-ren delet sza bá -
lya it megfelelõen al kal maz ni kell.

A prog ram ta pasz ta la tai

A köz mun ka prog ra mok szak mai meg ala -
po zott sá ga ja vult. 

A prog ram egyik leg si ke re sebb ré sze Bu da -
pes ten és Vas  me gyé ben va ló sult meg, a
meg va ló sí tó a 100%-ban MÁV-tu laj do nú
Mávk ert Kft. volt.  Az elvégzendõ mun ka a
kft. pro fil já ba il lett, már ren del ke zett köz -
mun ka-ta pasz ta lat tal,  két si ke res prog ram
állt mö göt te, egyik bu da pes ti meg va ló sí tás -
sal. A kft. köz vet le nül tar tot ta a kap cso la tot a
ke rü le ti ön kor mány zat ok kal, így a be je len tés
re ak ció ide je jelen tõsen le csök kent. Ren del -
ke zett a köz mun ka prog ra mok meg va ló sí tá -
sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges esz köz -
park kal: fû ka sza, ap rí tó gép, mo to ros fû rész
stb., il let ve a vas úti mun ka vég zés hez szük sé -
ges min den en ge dél  lyel. Ez jelen tõsen meg -
könnyí tet te mun ka vég zé sét, és lehetõvé tet te
a szak kép zet len munkaerõ ha té kony fog lal -
koz ta tá sát. Azon ban a mun ká ju kat jelen -
tõsen ne he zí tet te, hogy a bu da pes ti vas út vo -
na lak men tén fo lya ma to san nagy men  nyi -
ség ben il le gá li san le ra kott, nem vasút-üze -
mel te tés  bõl szár ma z ó kom mu ná lis hul la -
dék ta lál ha tó, amely nek el he lye zé se jog el le -
ne sen tör té nik.  Jellemzõ a te rü let re, hogy a
XIV. ker.-i 100-as vo nal mel lõl 2006. 08. 09-
én a prog ram ke re té ben har mad já ra 100 m3

la kos sá gi kom mu ná lis hul la dé kot szál lí tot -
tak el. 2006. 08. 14-én reg gel re a ki ta ka rí tott
te rü le ten  is mé tel ten 100  m3 kom mu ná lis
hul la dé kot, bon tás ból szár ma zó la kos sá gi
hul la dé kot he lyez tek el is me ret le nek.
A Bu da pest-prog ram ke re té ben 27 000 m2

vas úti te rü let ta ka rí tá sa, 960 000 m2 te rü -
let ka szá lá sa, 396 000 m2 bo zót és cser je
ir tá sa va ló sult meg, és 35 000 m3 kom mu -
ná lis, épí té si és zöld hul la dé kot tá vo lí tot tak
el (3. kép).
Jelen tõs si ke re ket köny vel he tünk el azok -
ban a me gyék ben is, ahol a meg va ló sí tó
már ren del ke zett vas úti köz mun ka-ta pasz -
ta lat tal, és a ta va lyi év ben fog lal koz ta tott
köz mun ká sok tet ték ki a bri gád lét szám ok

jelen tõs ré szét (Bé kés, Nóg rád, Veszp rém,
Bor sod, So mogy). 
Ös  szes sé gé ben a prog ram so rán 18 526 453
m2 te rü le tet mun kál tak meg, és kö zel
292 000  m3 épí té si, kom mu ná lis és zöld -
hul la dé kot szál lí tot tak el .
Meg ál la pít ha tó, hogy a köz mun ka prog ra -
mok ke re té ben olyan hasz nos fel ada to kat
vé gez tek, ame lyek a la kos ság kri ti kus meg -
íté lé se sze rint is fon to sak, he lyen ként nél -
kü löz he tet le nek vol tak. A köz mun ka prog -
ra mok nél kül a mun kák el ma rad tak vol na,
vagy sok kal drá gáb ban le he tett vol na el vé -
gez ni azo kat. �

Ké pek
Hor váth Lász ló, Deb re cen
Mávk ert Kft.

Iro da lom
Esély- és ér ték te rem tés köz mun ka prog ra -
mok kal, 2006, át fo gó ér té ke lés
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2. kép –IIl e gá lis
la kos sá gi

hul la dék le ra kó
meg szün te té se,

Budapest

Marianna Õzéné Torhosi 

Summary

MÁV has the responsibility to
manage, cut down, and clean from
oak of Cappadocia approximately
140 million square metre territory.
MÁV and the Ministry of Employing
and Labour has started an overall
public-works program in 2006 to
clean the area of railway lines. The
goal was to maintain the tracks'
environment condition
initiating
permanent unemployed.
The program refer to 12 county
(Somogy, Zala, Veszprém, Tolna,
Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Nógrád, Hajdú, Szolnok, Szabolcs,
Békés, Budapest), moreover the
shore of lake Balaton, and the area
of lake Velencei and Tisza will be
cleaned.
The programme costs one billion
forint and gives work for app. 1285
persons. MÁV Co. made a
contribution to this complex
public-works program with
500 million forints.

Környezetvédelem

Õzéné Torhosi Ma ri an na – Köz le ke -
dés-, kör nye zet vé del mi, il let ve vas úti
pá lya épí té si és fenn tar tá si sza kértõ.
An gol kö zép fo kú nyelv vizs gá val ren -
del ke zik, né me tül tár sal gá si szin ten
be szél.

3. kép – Hul la dék gyûj tés, Budapest
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A „MÁV Köz pon ti Felépít ményvizs gáló
Fõnök ség” (KFF) 1959. jú ni us 19-én ala -
kult meg.
Meg ala ku lá sát nagy mér ték ben elõsegítette
egy sín hi bá ból 1958-ban be kö vet ke zett vas -
úti bal eset, ami után bí ró ság kö te lez te a
MÁV-ot a sí nek belsõ anya gá nak vizs gá la tá ra.

A Köz pon ti Felépít ményvizs gáló Fõnök ség
meg szer ve zé sé nek in do ká ul a ha zai vas úti
fel épít mény 
• köz is mert avult ál la po tát
• a vas út tal szem ben tá masz tott ál lan dó an

növekvõ kö ve tel mé nye ket
• a fel épít mény minõségének fo ko zott mér -

ték ben történõ fi gye lem mel kí sé ré sét
• az épí té si és pá lya fenn tar tá si mun ka

szín vo na lá nak eme lé sét te kin tet ték.
A KFF köz pont ja 1966-ig a MÁV Épí té si Gép -
te lep Kõér ut cai te lep he lyén volt, ezt
követõen köl tö zött a Bu da pest IX., Fék u. 8.
szám alat ti épü let be. A me cha ni kai és
elekt ro ni kai rész le gek, va la mint a la bo ra tó -
ri um a Péceli úton kap tak he lyet. 
A meg ala ku lás kor négy cso port mû kö dött:
a fej lesz té si cso port, a vá gány mé ré si cso -
port, az ult ra han gos cso port és a fe szült ség-
és ûrszelvénymérõ cso port. Ek kor a lét -
szám 28 fõ volt.
Ez idõsza k ban épül tek az elsõ ma gyar or -
szá gi hé zag nél kü li vá gá nyok a MÁV vo na la -
in, me lyek nek minõsé gi ellenõrzésév el is a
KFF-et bíz ták meg. 
A fel épít mé nyi anya gok minõsé gi át vé tel ét
szin tén a Felépít ményvizs gáló Fõnök séghez
he lyez ték. A te vé keny ség ek kor a vas anyag
és a vas be ton alj átvételébõl állt, mely Diós -
gyõröt t, Óz don, Gyön gyö sön, Sal gó tar ján -
ban és Bu da pes ten tör tént. A vas be ton al jak
át vé te lé re Lá bat lan ban is lét re hoz tak egy
cso por tot.
1966-ban a KFF to vább bõvült a vá gány geo -

met ri ai kiértékelõk és az anyagátvevõk
újabb cso port já val.
Az 1971. és 1972. évek ben a fõnök ség irá -
nyí tá sa alá ke rült az izo tó pos ta laj tö mör ség-
vizs gá ló cso port és az ak kor mun ká ba lépõ
Fel épít mé nyi Kar ban tar tó Gép lán cok, va la -
mint a vá gány geo met ri ai sza bá lyo zá si mun -
ká hoz szük sé ges ív kal ku lá ci ót végzõ kal ku -
lá ci ós cso por tot is a KFF-hez szer vez ték. 
Ezek az ese mé nyek nem csak a KFF éle té -
ben je len tet tek mér föld kö vet, ha nem a ma -
gyar pá lya vas út éle té ben is.
A vá gány geo met ri ai mé ré se ket ek kor már
há rom fel épít mé nyi mérõkoc si: a 150-es
(FMK-001), a 950-es Amsler és a 163-as vé -
gez te  (1. áb ra).
A KFF lét szá ma 1988-ban el ér te a 119 fõt, a
fõnök ség fenn ál lá sa alatt a leg na gyob bat. 
Már 1990-ben elkezdõdött a MÁV Pá lya di -
ag nosz ti kai Ter vezõ Rend szer ki dol go zá sa,
mely Pater né ven vált is mert té a ha zai és a
kül föl di szak em be rek kö ré ben. A prog ram -
ban egy he lyen le het meg te kin te ni a vas út -
há ló zat mû sza ki és mé ré si ada ta it, va la -
mint a kü lön fé le mun kál ta tás ra vo nat ko zó
ja vas la to kat. 

A MÁV KFF 33 évig mû kö dött önál ló fõnök -
ségként a MÁV-on be lül. Ez idõ alatt be in -
dult a leg több ma is al kal ma zott pá lya vizs -
gá la ti te vé keny ség, a kü lön fé le mé ré si el já -
rá sok. Mérõeszközöket, mérõkoc sikat fej -
lesz tet tek ki, és kül föl di mérõeszközöket
(mérõrend sz ereket) sze rez tek be. 
A KFF te vé keny sé ge már ab ban az idõben
sem csak az or szág ha tá ron be lül re kor lá to -
zó dott, vas úti pá lya di ag nosz ti kai mé ré se ket
vé gez he tett a volt NDK és Cseh szlo vá kia te -
rü le tén is. 
1993-ban nem csu pán ult ra han gos vizs gá -
lat ra, ha nem az egész ke let né met vas úti há -
ló zat geo met ri ai mé ré sé re is vál lal ko zott a
fõnök ség. A di ag nosz ti kai mé ré sek ki emelt
fon tos sá gát és jelen tõségét bi zo nyít ja, hogy e
te vé keny ség már ak kor mû szak na pon ként
12 500 DM be vé telt ho zott a vas út nak, ami
vis  sza te kint ve iga zán jó nak volt mond ha tó. 
A MÁV át szer ve zé se kö vet kez té ben a KFF
tel jes szer ve ze tét a gaz da sá go sabb mû kö -
dés ér de ké ben 1993. ja nu ár 1-jétõl az ak -
kor meg ala kí tott MÁV Pá lya gaz dál ko dá si
Köz pont ba in teg rál ták, és an nak négy osz -
tá lya ként foly tat ta to vább a mun kát.
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Pá lya di ag nosz ti ka a vas úti
köz le ke dés biz ton ság
szol gá la tá ban
(10 éves a MÁV Köz pon ti
Felépít ményvizs gáló Kft.)

Bé li Já nos
ügyvezetõ igazgató
MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

� mavkfv@mavkfv.hu
� (36-1) 347-4015 • 01/66-86

A pá lya di ag nosz ti kai te vé keny ség a vas út meg in du lá sá val kezdõdöt t, igaz, ab ban
az idõben még nem di ag nosz ti ká nak hív ták, ha nem pá lyafel ügye let nek.
A mai ma gyar vas út pá lya di ag nosz ti ká val fog lal ko zó cé ge, a MÁV Köz pon ti
Felépít ményvizs gáló Kft. 10 éves tör té ne te ezer szál lal kap cso ló dik az ala pí tó MÁV
te vé keny sé gé hez. A cég elõdei ál do za tos mun ká juk kal a fo lya ma tos fejlõdést,
kor sze rû sí tést, in no vá ci ót se gí tet ték. Ezt a mun kát mu ta tom be rö vid tör té ne ti
át te kin tés sel az érdek lõdõ ol va sók nak.

1. áb ra – A MÁV elsõ felépít ményvizs gáló ko csi ja (FMK-001)
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E rö vid nek mond ha tó 3 éves idõszak na -
gyon ha té kony volt, mert a szak szol gá lat ve -
ze té se elõrelátásá val se gí tet te a ké zi
mérõeszközök fej lesz té sét. 
Ek kor fej lesz tet ték ki az egye nesség mérõ,
sem le ges hõmérsék let mérõ, vá gány geo -
met ri ai és kitérõmérõ ké szü lé ke ket.
A ko ráb ban meg kez dett gé pi ult ra han gos
sín vizs gá ló rend szer fej lesz té sé nek mun ká -
la tai to vább foly ta tód hat tak.  
A kor sze rûbb mé ré si esz kö zök és rend sze -
rek lehetõvé tet ték az egyes uta sí tá sok, mû -
sza ki elõírá sok fe lül vizs gá la tát. Foly ta tó dott
a Pater-rend sz er to vább fej lesz té se is.
1996-ban állt mun ká ba az elsõ érint ke zés -
men tes gé pi sín pro filmérõ be ren de zés,
amely új utat nyi tott a sín pro filmérés te rü -
le tén.
Az is mé telt át szer ve zé sek (ki szer ve zé -
sek) kö vet kez té ben 1996. szep tem ber
1-jén ala kult meg a MÁV Köz pon ti
Felépít ményvizs gáló Kft. (MÁV KFV Kft.) 
Meg ala ku lá sunk kor az ap port ba ka pott
épü le tek minõsége és men  nyi sé ge nem biz -
to sí tot ta a mun ka vég zés megfelelõ fel tét ele -
it, ezért ne künk kel lett meg te rem te ni eh -
hez az inf rast ruk tú rát. 
Büsz ke ség tölt el ben nün ket, ami kor part -
ne re ink el is me rés sel szól nak a kft. ren de -
zett és kul tu rált környezetérõl.
A meg ala ku lást követõ év ben si ke rült a
ko ráb ban meg kez dett ult ra han gos sín -
vizs gá ló sze rel vé nyünk fej lesz té sét be fe -
jez ni, és üzem be he lyez ni. Tesz te lés re ek -
kor sem sok idõ ma radt, mert az elsõ
utunk az ÖBB-hez (oszt rák vas út) ve ze -
tett egy be mu tat ko zó, il let ve al kal mas sá gi
mé rés re.
Az új tech ni ka nagy elõrelépést je len tett az
ult ra han gos vizs gá ló rend szer nél, mert a
vizs gá la ti ered mé nye ket nem film re, ha -
nem di gi tá lis ada trögzítõre vit tük fel.
A vizs gá la ti se bes ség a 28 km/órá ról 50
km/órá ra nö ve ke dett. 
A fej lesz tés si ke res sé get mi sem iga zol ja
job ban, mint az, hogy az 1997-es át adást
követõ idõpont tól szá mos or szág ban fo lya -
ma to san hasz nál juk e tech no ló gi át (Auszt -

ria, Szlo vá kia, Szlo vé nia, Hor vát or szág és
ter mé sze te sen Ma gyar or szág).
1997-ben bõvítet tük te vé keny sé gün ket, és
10 fõs lét szám mal meg in dí tot tuk a híd osz -
tá lyun kat. A si ke rek hez hoz zá já rult a Köz le -
ke dés Tu do má nyi Intézettõl meg vá sá rolt
Acél híd la bo runk is. 
Vál lal ko zá sunk nál egy re na gyobb sze re pet
kap a ku ta tás-fej lesz tés, mely re önál ló osz -
tályt hoz tunk lét re. 
A szer ve ze ti bõvítés ered mé nye ként nap ja -
ink ban 104 fõvel mû kö dünk (2. áb ra).
Az el múlt idõsza k ban tár sa sá gunk az aláb -
bi fon tos mun ká kat vé gez te: 
– Az FMK-004–es pá lya szá mú vá gány geo -
met ri ai mérõkoc si mérõ- és ér té ke lé si
rend sze ré nek fej lesz té se. Az új mérõrend -
sz er szol gál ta tá sai kor sze rû ek, és vi lág szín -
vo na lon ki elé gí tik a vas út tár sa sá gok igé nye -
it (a prog ram se gít sé gé vel a mé ré si ered -
mé nye ket 6 nyel ven tud juk ki ér té kel ni).
– A MÁV FMK-007-es pá lya szá mú, leg újabb
mérõkoc si val a 2003. év ben kezd tük meg a
rend sze res üzem sze rû mé ré se ket (3. áb ra).
– Az ult ra han gos sín vizs gá lat ké zi vizs gá ló -
ké szü lé két szak em be re ink to vább fej lesz tet -
ték (USK-002), már több or szág vas út tár sa -
ság ánál hasz nál ják (Hor vát or szág, Gö rög or -
szág, Vi et nam). Emel lett a gé pi ult ra han gos
sín vizs gá la ti mód sze re ink kor sze rû sí té sén
is fo lya ma to san dol goz nak szak em be re ink.

– 2004-ben be sze rez tünk egy kor sze rû sín -
pro filmérõ rend szert, me lyet a sín di ag nosz -
ti kai sze rel vény re sze rel tünk fel.
– Az al épít mé nyi di ag nosz ti ka te rü le tén
szin tén bõvítet tük szol gál ta tá sa in kat a geo -
radaros föld mûvizs gálat tal és egyéb geo fi zi -
kai vizs gá la tok kal (4–5. áb ra).
Tár sa sá gunk fel vál lal ta a ko ráb bi Pá lya di ag -
nosz ti kai Ter vezõ Rend szer kor sze rû sí té sét,
és az inter net lehetõségeit ki hasz nál va még
kor sze rûbb rend szer rel tud juk megren -
delõink igé nye it ki elé gí te ni.
A fo lya ma tos tech ni kai fej lesz tés nek
köszön hetõen a di ag nosz ti kai szol gál ta tá sa -
in kat egy re szé le sebb nem zet kö zi pi a con
ér té ke sít het jük. Ha té kony sá gunk nö ve lé se
ér de ké ben együtt mû kö dé si kap cso la to kat
ala kí tot tunk ki. A mû szer fej lesz té si mun ká -
ban fo lya ma to san együtt dol go zunk a Me -
talelek tro Kft.-v el (a cég gel ki fej lesz tett
egye nesség mérõt és a mé ré si di ag ra mot a
6. és 7. áb rán mu tat juk be), il let ve ke res -
ke del mi te rü le ten a MÁV-Thermit Kft.-v el.
Fej lesz té se ink so rán a MÁV se gít sé gét fo lya -
ma to san igény be ves  szük. 
1999-tõl kezdõdõen el lát juk és ko or di nál -
juk MÁV-szakértõk kép vi se le tét az OSZZSD-
pályás bi zott ság ban (Vas utak Együtt mû kö -
dé si Szer ve ze te). 
Több kül föl di vas út tár sa ság ku ta tó in té ze té -
vel és mé rés tech ni kai egy sé gé vel, egye te -
mek kel, ha zai és nem zet kö zi vál lal ko zá sok -
kal fo lya ma to san és szo ro san együtt mû kö -
dünk, mely nek ke re té ben szak mai ta pasz -
ta lat cse rét foly ta tunk. Kap cso la tunk van a
bu da pes ti, a gyõri egye te mek kel, a szlo vák,
len gyel és cseh di ag nosz ti kai köz pon tok kal.
A len gyel vas úti ku ta tó in té zet tel is ré gi és
gyümölc sözõ az együtt mû kö dé sünk. 
Tag jai va gyunk több tu do má nyos egye sü let -
nek, mun ká juk ban rend sze re sen részt  ve -
szünk. 
Vál lal ko zá sunk meg ala ku lá sá tól kezd ve ki -
emelt fi gyel met for dít a mun ka vál la lók
megfelelõ mun ka fel tét ele i nek biz to sí tá sá ra.
En nek ér de ké ben gaz da sá gi le he tõ sé ge ink
függ vé nyé ben min dig szem elõtt tar tot tuk és
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2. áb ra – A MÁV KFV Kft. köz pon ti iro da épü le te 1999-tõl (Bp. IX., Péceli u. 2.)

3. áb ra – Az FMK-007 felépít ményvizs gáló mérõkoc si
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ál lan dó an ja ví tot tuk a szo ci á lis, az inf ra -
struk tu rá lis és az er go nó mi ai fel té te le ket. 
Éven te meg ren dez zük a ha gyo má nyos sá
vált Kft.- na punkat, min den al ka lom mal
sport ver se nyek kel és já té kos vetélkedõkkel
szí ne sít ve. Ezen a nyílt na pon mun ka tár sa -
ink csa lád tag ja it is ven dé gül lát juk, el is mer -
ve és mél tat va a csa lá di hát tér fon tos sá gát.
Az el múlt évek ben több al ka lom mal szer -
vez tünk, il let ve vet tünk részt sport ese mé -
nye ken. Ren dez tünk lab da rú gó ku pá kat,
me lyek re ha zai és kül föl di part ne re in ket is
meg hív tuk. Rend sze re sen tar tunk nyug dí -
jas-ta lál ko zó kat is.
Vál lal ko zá sunk nem csak a megfelelõ inf -

rast ruk tú ra ki ala kí tá sát, ha nem a szak ma i -
lag ki mû velt szak em ber gár da tu dás ál lo má -
nyá nak fo lya ma tos fej lesz té sét is ki emel ten
ke ze li. En nek ke re té ben rend sze res külsõ
to vább kép zé se ket biz to sí tunk kol lé gá ink -
nak azért, hogy a mun ka kö ri fel ada ta i kat, a
mû sza ki, jo gi, adó- és mun ka ügyi stb.
elõírá sok, sza bá lyok is me re tét nap ra ké szen
tart has sák. Éven te kötelezõen elõírt belsõ
szak mai to vább kép zé sen ké szít jük fel dol -
go zó in kat. 
A szak mai lá tó kör szé le sí té se ér de ké ben
tár sa sá gunk rend sze re sen szer vez kül föl di
szak mai to vább kép zé se ket, ta nul mány uta -
kat, me lyek ke re té ben egy- e gy or szág vas úti

pá lya di ag nosz ti kai be ren de zé se it is meg is -
mer he tik mun ka tár sa ink (cse h, len gyel,
szlo vák vas utak nál tett lá to ga tás). 
Büsz kék va gyunk ar ra, hogy tár sa sá gunk
te vé keny sé ge nem csak a vas úti szak em be -
rek kö ré ben is mert, ha nem a na gyobb nyil -
vá nos sá got biz to sí tó mé di á ban (írott saj tó,
TV Del ta mû so ra) is lehetõséget kap tunk
min den na pi fel ada ta ink, mû sza ki-tu do má -
nyos te vé keny sé günk, szol gál ta tá sa ink és
ered mé nye ink be mu ta tá sá ra. 
A kül föl di szak saj tó több ször fog lal ko zott
szol gál ta tá sa ink és cé günk is mer te té sé vel.
Ren ge teg cso dá la tos fo tó ké szült a
mérõvonatainkról, ame lyek ko ruk nál fog va
ta lán már mint vas út tör té ne ti ér de kes sé gek
is szá mon tart ha tók. 
A pá lya di ag nosz ti kai be ren de zé sek és mé -
ré si mód sze rek fej lesz té se meg kö ve te li,
hogy mér nö ke ink meg is mer jék a leg újabb
mû sza ki meg ol dá so kat, újí tá so kat, mód -
sze re ket. Ezen cél el éré sé nek egyik esz kö ze
a kül föl di cé gek kel va ló fo lya ma tos kap cso -
lat tar tás és szo ros együtt mû kö dés. 
Ered mé nye ink el is me ré sét jel zi, hogy rend -
sze re sen ka punk fel ké ré se ket szak mai be -
mu ta tók és elõadá sok meg tar tá sá ra ha zai
és nem zet kö zi vas utak, va la mint mé rés -
tech ni kai tár sa sá gok részérõl. 
A szak mai kon fe ren ci á kon va ló ak tív rész -
vé te lünk so rán hasz nos ta pasz ta la tok kal
gaz da god va gyak ran újabb meg ol dan dó fel -
ada tok fel ve té sé vel té rünk ha za.
Tár sa sá gunk meg ala ku lá sa óta részt vesz a
Köz le ke dés tu do má nyi Egye sü let ál tal szer -
ve zett ren dez vé nye ken, ahol az ak tu á lis mé -
rés tech ni kai és pá lya di ag nosz ti kai fel ada -
tok ról mun ka tár sa ink tar ta nak elõadá sokat.
A MÁV Köz pon ti Felépít ményvizs gáló Kft.
fel ada ta a vas úti pá lyák biz ton sá gát, az épít -
mé nyek meg bíz ha tó sá gát sza va to ló pá lya -
fel ü  gyeleti mé ré sek és vizs gá la tok, híd vizs -
gá la tok, al épít mé nyi vizs gá la tok, a vas úti
pá lyák ba beépülõ anya gok és szer ke ze tek
minõsítésének min den ko ri minõsé gi el  vég  -
zé se. 
A MÁV KFV Kft. ered mé nyes mû kö dé sét jól
tük rö zi, hogy az el múlt 10 év alatt si ke rült
a kft. va gyo nát több mint há rom szo ro sá ra
nö vel nünk. 
Ez több száz ezer ki lo mé ter nyi vá gány mé -
rést, több mil lió ton na sín vizs gá la tát, több
száz ezer anyag minõsé gi át vé tel ét és na -
gyon sok híd vizs gá la tát je len tet te. 
Sze ret ném meg kö szön ni dol go zó ink ál do -
zat kész mun ká ját, mert ezt csak kö zö sen
tud tuk lét re hoz ni. Eb ben a mun ká ban a
csa lád tag ok meg ér té se és segítõkészsége is
ben ne van.

A 21. szá zad ki hí vá sai, il let ve
cél ki tû zé se ink
A ko ráb bi év ti ze dek mé ré si és vizs gá la ti te -
vé keny sé ge, a szak mai és tech ni kai fejlõdés
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4. áb ra –
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szon da

5. áb ra –
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ered mé nye
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és ez zel pár hu za mo san a vas utak el vá rá sai
komp lex pá lya di ag nosz ti kai szol gál ta tás sá
for má lód tak, mely ma gá ba fog lal ja a mért,
il let ve gyûj tött ada tok fel dol go zá sát, ér té ke -
lé sét, minõsítését és elem zé sét.
Nap ja ink tech ni ká ja lehetõvé te szi az on-
 line ér té ke lést, il let ve az azon na li hoz zá fé -
rést a mé ré si ered mé nyek hez. 
A nagy tel je sít mé nyû szá mí tó gé pek meg je -
le né sé vel a pá lya di ag nosz ti ka egész te rü le -
tén, a mé ré si és ki ér té ke lé si tech ni ká ban
to váb bi jelen tõs fejlõdésre szá mí tunk, mely
ma gá val hoz za a pá lya ál la pot gyor sabb és
még rész le te sebb meg ha tá ro zá sára szolgál. 

Ez zel a fejlõdés sel sze ret nénk mi is lé pést
tar ta ni. 
Alapvetõen fon tos nak tart juk a GPS-
(Global Posi tion ing Sys tem) rend szer fel -
hasz ná lá sát a hely meg ha tá ro zá sá ban és a
szel vé nye zés azo no sí tá sá ban. 
Fo lya ma to san fej leszt jük az ult ra han gos
mé rés tech ni kán kat a pon to sabb hi ba fel tá -
rás ér de ké ben.
Híd di ag nosz ti kai te rü le ten az aláb bi cé lo kat
tûz tük ki ma gunk elé:
– egye di, spe ci á lis vizs gá la tok „szab vá nyo -

sí tá sa”, 
– a vizs gá la tok egy sé ges esz kö zök kel

történõ el vég zé se, 
– az egy sé ges ki ér té ke lés fel té tel rend sze ré -

nek meg te rem té se, 
– mo bil híd di ag nosz ti kai mérõál lomás fel -

ál lí tá sa. 
Ezek meg va ló sí tá sá val tud juk biz to sí ta ni a
meglévõ és az épí tés alat ti mû tár gyak szak -
sze rû fel ügye let ét.
Szé le sí te ni sze ret nénk pá lya di ag nosz ti kai
szol gál ta tá sa ink kö rét új, kor sze rû, di gi tá lis
ûrszelvénymérõ rend szer rel.
Az élõ mun ka ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa ér -
de ké ben cé lul tûz tük ki egy vi de o tech ni kát
al kal ma zó fel ügye le ti rend szer ki ala kí tá sát.
Hos  szabb tá von ter vez zük egy al épít mény-
di ag nosz ti kai sze rel vény meg va ló sí tá sát a
MÁV Zrt.-v el.
Az ed dig al kal ma zott di ag nosz ti kai mé ré sek
mel lett fel me rült az igény a vas úti pá lyán
gördülõ jár mû ál lo mány pá lyá ra gya ko rolt
ha tá sa i nak vizs gá la tá ra is, mel  lyel ez ide ig
nem fog lal koz tunk. 
A közeljövõben sze ret nénk ezt a te rü le tet is
di ag nosz ti kai szol gál ta tá sa ink kö zé fel ven -
ni, és ez zel a pá lya ál la po tot be fo lyá so ló kö -
rül mé nye ket pon to sab ban meg ha tá roz ni.
To vább dol go zunk a vas úti pá lya állapot füg -
gõ sza kértõi rend sze rünk to vább fej lesz té -
sén. Táv la ti el kép ze lés sze rint a pá lya di ag -
nosz ti kai sza kértõi rend sze rünk höz in teg -
rál ni sze ret nénk más inf rast ruk tú rá hoz
tar to zó di ag -
nosz ti kai rend -
sze re ket, mint a
fel sõvezeték és a
biz to sí tó be ren -
de zé sek vizs gá -
la tát. 
Eh hez rö vid tá -
von meg kell va -
ló sí ta ni a vá -
gány geo met ria
és a fel sõvezeték
egy ide jû mé ré -
sét. Ez zel komp -
lex inf rast ruk tú -
ra-di ag nosz ti kai
rend szer va ló -
sul hat na meg.
Az eu ró pai uni ós

csat la ko zást követõen olyan elõírá sok, di -
rek tí vák és har mo ni zált jog sza bály ok vál tak
ha tá lyos sá, ame lyek lé nye ges ha tás sal van -
nak a MÁV KFV Kft. anyag minõsítési te vé -
keny sé gé re és an nak mû kö dé si fel tét ele i re. 
Vál lal ko zá sunk nál ezért az új fel épít mé nyi
anya gok minõsítése te rü le tén jelen tõs vál -
to zá sok lép tek élet be. Az ed di gi MÁV át vé te -
li gya kor la tot, az az a szál lí tás ra fel aján lott
té tel vizs gá la tát fel kell vál ta nia egy pro fesz  -
szi o ná li sabb vizs gá la ti, ellenõrzési mód sze -
re ken ala pu ló ter mék ta nú sí tá si el já rás nak,
amely nek so rán azt kell meghatározni,
hogy a gyár tó ál tal al kal ma zott gyár tás tech -
no ló gia és minõsé girányítási rend szer al -
kal mas-e az adott ter mék el vár ha tó mi nõ -
ség  ben történõ fo lya ma tos gyár tá sá ra. 
Vé g ül, de nem utol só sor ban kö szö ne te met
fe je zem ki tisz telt megren delõinknek,
együttmûködõ part ne re ink nek, min den je -
len le gi, va la mint ko ráb ban jogelõdeinknél
dol go zó kol lé gánk nak azért a nagy sze rû
mun ká ért, amit cé günk fejlõdése, elõre ha l -
adása ér de ké ben tet tek, elõsegítve ez zel a
pá lya di ag nosz ti ka te rén el ért ha zai és nem -
zet kö zi si ke re in ket. �

(Az áb ra jegy zékek a „Pá lya di ag nosz ti ka”
c. könyv áb rái alap ján készültek.)
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Béli János

Summary

MÁV Central Superstructure
Examiner department was formed at
the end of fifties in Hungary to
perform track diagnostic tasks for
railway. After more reorganization in
the nineties, the MÁV Central
Superstructure Examiner Ltd. was
created in 1996, which celebrated its
10 years anniversary in this year.
The main tasks of the MÁV Central
Superstructure Examiner Ltd. are:
track supervision measures and
examinations to guarantee the
reliability of structures and safety of
tracks, examinations of bridges and
substructure, moreover the
classification of mounted matters
and structures.
The article obtain an insight to the
history of the Ltd.

Ös  sze fog la lás

A vas úti pá lya di ag nosz ti kai te vé keny -
ség a vas út meg in du lá sá val kezdõdött.
Ma gyar or szá gon az 50-es évek vé gén
meg ala kí tot ták a MÁV Köz pon ti Fel -
épít  ményvizs gáló Fõ nök  séget, amely a
vas úti pá lya di ag nosz ti kai fel ada to kat
vé gez te. Több szö ri szer ve ze ti át ala kí -
tás után 1996-ban hoz ták lét re a MÁV
Köz pon ti Felépít ményvizs gáló Kft.-t,
amely idén szep tem ber ben ün ne pel te
meg ala kí tá sá nak 10 éves év for du ló ját. 
A jeles nap mél tó meg ün nep lé sé re a
MÁV Vas út tör té ne ti Park ban ke rült sor,
ahol Bé li Já nos úr, a vál la lat ügyvezetõ
igaz ga tó ja te kin tett vis  sza a tár sa ság,
il let ve jogelõdei kö zel fél év szá za dos
felelõsségtel jes és si ke rek ben gaz dag
mun ká já ra, va la mint ki tért a mai ered -
mé nyek re, ter vek re.

6. áb ra – Egye nes ség vizs gá ló
ké szü lék

7. áb ra – Egye nes ségmé ré si dia gram
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Az üz let águnk ál tal egye sí tett há rom szak mai
igaz ga tó ság (For gal mi Igaz ga tó ság, Pá lya- és
Mér nö ki Lé te sít mé nyek Igaz ga tó sá g, Táv köz -
lé si, Erõsáramú és Biz to sí tó be ren de zé si Igaz -
ga tó ság) egy más tól füg get le nül dön tött és lé -
pett az EN ISO 9001 szab vány sze rin ti
minõségirányítási rend szer be ve ze té se ér de -
ké ben. A rend szer épí tés so rán a TEBI meg -
kezd te a do ku men tá ci ós rend szer ki ala kí tá -
sát, de a me nedzs ment rend szert nem ve zet te
be. A FI el ké szí tet te a do ku men tá ci ós rend -
szert, ki ala kí tot ta a minõségirányítás szak mai
szer ve ze tét, be ve zet te a minõségirányítási
rend szert, ám a külsõ fél ál ta li auditálásra
nem ke rült sor. A PMLI elõdje, a PHMSZ
1999-ben auditáltatta a mos ta ni Tech no ló gi ai
Köz pon tot, majd 2000-ben az elsõ há rom pá -
lya fenn tar tá si fõnökséget (Bu da pest Te réz vá -
rost, Deb re cent, Pé cset) és a PHMSZ-t.

A két szak mai te rü le ten a rend szer épí tés le -
ál lí tá sá nak oka az volt, hogy idõközben
elkezdõdött a Pá lya vas úti Üz let ág mos ta ni
szer ve ze ti for má ra történõ meg szer ve zé se,
ami szük sé ges sé tet te a kö zös me nedzs -
ment rend szer ki ala kí tá sát. Mi vel a ré geb bi
kel te zé sû ta nú sít vány na gyobb hi telt ad, a
2000-ben kel te zett PHMSZ-re ki adott ta nú -
sít vány ha tá lyá nak ki ter jesz té sét kér tük.
2006. feb ru ár ban a kiterjesztõ auditot a TÜV
Austria Ma gyar or szág Kft. meg tar tot ta: 47
auditnapot for dí tot tak a fe lül vizs gá lat ra. Bár
ten ni va lót ta lál tunk vol na bõven, a
kiterjesztõ audit idõpontját sür get te a ko -
ráb bi ta nú sít vány ér vé nyes sé gé nek ide je,
amit leg fel jebb két hó nap pal le he tett túl lép -
ni. 2006 feb ru ár já ban az auditot meg kel lett
tar ta ni. 
A fel ké szü lés nagy fel adat volt. Az eltérõen
meg fo gal ma zott me nedzs ment rend sze rek
ta pasz ta la ta i ból ki in dul va kel lett az üz let ági
minõségirányítási rend szert egy sé ges for -
má ban ki épí te ni. 
A fel adat el vég zé se ér de ké ben több te a met
ala kí tot tunk. A te a mek szo ros határidõkkel
kap ták a fel ada to kat, szi go rú szak mai kö ve -
tel mé nyek nek va ló meg fe le lés sel. 
Elsõ fel adat a mû kö dé si ke ret rend szer el ké -
szí té se volt, amit a Mû kö dé si Ké zi könyv tes -
te sít meg, és tar tal maz za a Mi nõ ség -
irányítási Ké zi köny vet is. A Mû kö dé si Ké zi -
könyv elsõ vál to za tá ban már tag lal tuk a mû -
kö dé si fo lya ma to kat. A má so dik vál to zat ban
sza bá lyoz tuk a minõségirányítási rend szer
vég le ges for má ját, fel épí té sét. Ez pon to sabb
ké pet ad az üz let ág ról, job ban tük rö zi fo lya -
ma ta in kat. Ter mé sze te sen az audit so rán,
mi kor az or szág több pont ján egy szer re dol -
go zott 6-8 auditor, to váb bi he lyes bí té si ja -
vas la tok fo gal ma zód tak meg. Ezek a ja vas la -
tok rész ben az auditorok ál tal fel tárt meg ál -
la pí tá sok vol tak, rész ben mi is szük sé ges -

nek lát tuk a rend szer to váb bi pon to sí tá sát.
Eze ket fi gye lem be vé ve vál toz ta tá sok, pon to -
sí tá sok lesz nek a do ku men tá ci ó ban. To váb -
bi fo lya ma tok sza bály zá sát kell beemel -
nünk, de van, ahol egyér tel mûb bé kell ten -
ni a meglévõ sza bá lyo zást vagy a hi vat ko zott
do ku men tu mo kat. Ilyen pl. a szer ve ze ti
egy sé gek mû kö dé sé nek le írá sa, pon to sí tá sa
– az MSZSZ sza bá lyo zá sán túlmenõen. Fon -
tos sze re pet kap a sze mé lyi fel adat és
felelõsség meg fo gal ma zá sa is. 
Elsõdleges cé lunk volt a minõségirányítási
rend szer ki épí té se so rán, hogy az az üz let -
ági me nedzs ment rend szer ré sze ként mû -
köd jék, ne önál ló éle tet él jen. 
Alapvetõen min den ki nek a na pi mun ka fo -
lya ma tá ban, an nak ré sze ként kell, pon to -
san dol goz nia. Nem sza bad az át la gos mun -
ka vál la lók tól mást el vár ni, mint a szak ma
sza bály zó inak pon tos is me re tét és az
elõírások sze rin ti mun ka vég zést. A na pi
mun ká hoz tar to zó szük sé ges mér té kû ad -
mi niszt rá lást a mun ka fo lya mat so rán kell
el vé gez ni. A hang súly a pon tos mun kán, va -
la mint a hoz zá tar to zó szük sé ges és elég sé -
ges ad mi niszt rá lá son van. En nek az ad mi -
niszt rá lás nak az oka nem az audit, ha nem
a mun ka lé pé se i nek késõbbi iga zol ha tó sá -
ga. A szük sé ges ség mértékérõl per sze van -
nak eltérõ vé le mé nyek, van nak, akik nem
lát ják elég in do kolt nak a kötelezõen el várt
do ku men tá lást. Ilyen kor jön nek a ma gya -
rá za tok. Min den ki azt vár ja, hogy az ál ta la
mon dot ta kat más is úgy ért se, ahogy õ gon -
dol ta. Kön  nyebb vol na úgy ér te ni, ha nem -
csak gon dol ná, ha nem ezenmód fo gal maz -
ná is meg az illetõ. 
Eb ben se gít a minõségirányítási fel jegy zé -
sek ese ten ként túl zott nak tar tott pre ci zi tá sa
vagy a minõségirányításban dol go zó
auditorok rá kér de zé se.
Fon tos tud ni, hogy a minõségügy nem ön -
ma gá ért van. Nem a szer ve zet munkáját
ne he zí ti, ha nem a szer ve zet sza bá lyos mû -
kö dé sét se gí ti, egy ben iga zol ha tó sá gát is
biz to sít ja. Van nak olyan kö ve tel mé nyek, fel -
jegy zé sek, iga zo lá sok, ame lyek lét jo go sult -
sá gát nem lát ja azon nal min den ki. Sok
eset ben ezek késõbb, egy-egy vi ta el dön té -
sé nél kap nak fon tos sze re pet. Pl. a szer zõ -
dés ben szám ta lan szor csak az sze re pel,
hogy a tel je sí tés elsõ osz tá lyú kö ve tel mé -
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Egységes üzletági
minõségirányítás

Piros Balázs
minõségügyi szakértõ, vas út épí té si
és fenn tar tá si üzem mér nök
MÁV Zrt. Ko or di ná ci ós Fõ osztály
Mû kö dés fej lesz té si Osz tá lya

� pirosb@mav.hu

� 06-30/371-6072 • 01/44-67

A szer ve ze ti meg úju lás mi att az üz let ágon be lül
a meg szo kott fo lya ma tok át ala kul tak, más jel le gû,
ha té ko nyabb mun ka vég zés re van szük ség.
Az üz let ági me nedzs ment rend sze rek ezt se gí tik elõ.
Cikk so ro za tunk ban e me nedzs ment rend sze rek
be mu ta tá sa a cé lunk. 
Elsõ cik künk ben a minõsé girányítási rend sz er rõl írunk.

Pi ros Ba lázs – Mun ka vi szony kez de te:
1975. 08. 05. Fon to sabb be osz tá sok:
épí té si mûvezetõ (Épí té si Fõnök ség,
Deb re cen), sza kasz mér nök (Pá lya -
fenn tar tá si Fõnökség, Szol nok), fel -
épít mé nyi elõadó, hidászelõadó, vo -
nal biz tos, hé zag nél kü li elõadó (Igaz ga -
tó ság, Deb re cen, Épí té si és Pá lya fenn -
tar tá si Osz tály), át szer ve zés után is mét
sza kasz mér nök (Pá lya fenn tar tá si
Fõnök ség, Deb re cen). 1997-ben a
BME Mérnöktovábbképzõ In té ze té ben
a minõségü gyi mér nö ki vég zett ség
meg szer zé se óta fog lal ko zik
minõségüggyel. 2001–2002-ben a
minõségügyi gya kor lat meg szer zé se
ér de ké ben a Qual imed Kft.-nél, egy ta -
nács adó cég nél dol go zott.
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nyek nek fe lel jen meg. Ugyan ez ki csit ISO-
szemmel néz ve már úgy szól, hogy a tel je -
sí tés so rán be kell tar ta ni az aláb bi szab vá -
nyo kat, az aláb bi szak mai uta sí tá sok pon to -
san meg ne ve zett elõírásait. Per sze a pon tos
kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sa és azok
iga zo lá sa bár mely más te rü le ten is szük sé -
ges. Csak egy ér tel mû en fel tett kér dé sek re
kap ha tunk egy ér tel mû vá laszt. 
Következõ cik künk ben az üz let ág vevõi elé -

Sze mé lyi hí rek

A Pá lya vas úti Üz let ág ve ze té sé ben 2006. de cem ber
11-i ha tál  lyal tör tént sze mé lyi vál to zá sok:

A MÁV Zrt. ve zér igaz ga tó ja
a Pá lya vas úti Üz let ág fõ -
igaz gatójává ne vez te ki
Sza mos Al fonz urat.

A MÁV Zrt. Igaz ga tó sá ga ál -
ta lá nos ve zér igaz ga tó-he -
lyet tes sé ne vez te ki dr.
Mosóczi Lász ló urat.

Gra tu lá lunk a ki ne ve zé sek hez, sok erõt és jó egész sé get
kí vá nunk az új mun ka kö rök be töl té sé hez!

Ös  sze fog la lás
Az üz let águnk ál tal egye sí tett há rom
szak mai igaz ga tó ság egy más tól füg get -
le nül dön tött és lé pett az EN ISO 9001
szab vány sze rin ti minõségirányítási
rend szer be ve ze té se ér de ké ben.
2006 feb ru ár já ban kel lett az audi tot
meg tar ta ni. 
Leg fon to sabb cé lunk volt a minõsé g -
irányítási rend szer ki épí té se so rán,
hogy az az üz let ági me nedzs ment rend -
szer ré sze ként mû köd jön, ne önál ló
éle tet él jen. 
Alapvetõen min den ki nek a na pi mun ka
fo lya ma tá ban, an nak ré sze ként kell,
pon to san dol goz nia. Nem sza bad az át -
la gos mun ka vál la lók tól mást el vár ni,
mint a szak ma elõírá sainak, sza bály zó -
inak pon tos is me re tét és az elõírá sok
sze rin ti mun ka vég zést. (Ami egyéb ként
is fel ada ta min den ki nek.)
A mun ka lé pé se it do ku men tál juk, az ad -
mi niszt rá lás nak az oka nem az audit, ha -
nem a mun ka késõb bi iga zol ha tó sá ga.
Ak kor mû kö dik jól a me nedzs ment -
rend szer, ha a szer ve zet sza bá lyos mû -
kö dé sét se gí ti, egy ben iga zol ha tó sá gát
is biz to sít ja.
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Balázs Piros

Summary

All the three directorate in the
Infrastructure business unit came to
a decision to implement a quality
management system in conformity
with EN ISO 9001. 
Our main goal was in the course of
the developing that this quality 
management system operate as a
part of the management system,
and not independently.
Essentially, everybody has to work
correctly in the daily routine. We
don't have to expect for the typical
employee more, just the exact
knowledge of the regulations and
norms of the business, and also the
proper working in accordance with
the specifications. The article
presents the steps of the work.

Meg em lé ke zés a bia tor bá gyi me rény let
75. év for du ló já ról

A Bia tor bá gyi Fa lu ház és a Karikó Já nos Könyv tár szer ve zé sé ben 2006. szep tem ber 8–
10. (pén tek-va sár nap) kö zött ren dez ték meg a „Biatorbágyi Na pok 2006” ren dez vény -
so ro za tot. Ez al ka lom ból meg em lé kez tek az 1931. évi bia tor bá gyi vas úti merényletrõl,
a 75. év for du lón. Szep tem ber 9-én 10 óra kor a vas út ba rá tok, egy ko ri és mai vas úti
vezetõk je len lét ében fel avat ták a me rény let re emlékeztetõ em lék táb lát, me lyet Bia tor -
bá gy Nagy köz ség Képviselõ-testülete ál lít ta tott. A Fa lu na pok ke re té ben nem zet kö zi vas -
út mo dell-ki ál lí tás ra és a Me rény let cí mû film ve tí té sé re ke rült sor. Az ese mény han gu -
la tos lát vá nyos sá ga volt a kis vas út, ami a vi a dukt bal vá gá nyú szer ke ze te és a Pon tis
Ho tel kö zött lé te sült, és ame lyen haj tá nyoz ni is le he tett.
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A ma gyar or szá gi vas út fej lesz té si kon cep ci -
ók, fej lesz té si ter vek ki dol go zá sa kor meg -
ha tá ro zó sze re pet kap nak a nem zet kö zi
egyez mé nyek ben érin tett vas út vo na lak.
Ezek kö zül is elsõként emlí tendõ a Hel sin -

ki ben, majd Kré tán meg ha tá ro zott pán -
euró pai fo lyo sók vo nal há ló za ta (1. áb ra).
Ha zán kat a IV., V. (VII.) és a X/B. pán eu ró -
pai fo lyo sók érin tik. Ez alapvetõen két egy -
mást keresztezõ tran zit irányt je lent, az

észak nyu gat–dél ke let irá nyú IV. pán eu ró pai
és a dél nyu gat–észak ke let irá nyú V. pán -
euró pai kor ri dort. Ezt egé szí ti ki a X. kor ri -
dor mel lék ág, a Budapest–Belgrád-
kapcsolattal (X/B. kor ri dor) (2. áb ra).
A pán eu ró pai fo lyo sók így rög zí tett út irá nyai
lé nye gé ben meg fe lel nek Ma gyar or szág föld -
raj zi helyzetébõl adó dó, ha gyo má nyo san ki -
ala kult köz le ke dé si és gaz da ság po li ti kai
sze re pé nek, ami ben meg ha tá ro zó a ke -
let–nyu gat irá nyú tran zit for ga lom.
Saj ná la tos, hogy az el múlt év ti zed ben a ke -
let–nyu gat irá nyú tran zit for ga lom ban va ló
ré sze se dé sünk csök kent, mi vel a for ga lom
jelen tõs ré sze a ver seny ké pe sebb II. pán -
euró pai kor ri dor ra (Ber lin–Var só–Minszk
–Moszkva) tevõdött át. Hely ze tünk meg õr -
zé sé ben az V. pán eu ró pai kor ri dor fej lesz té -
se ad hat ja az egyik ki tö ré si pon tot.
Az V. pán eu ró pai kor ri dor alapvetõen az ad -
ri ai-ten ge ri kikötõk és a dél nyu gat-eu ró pai
me di ter rán or szá gok (Olasz or szág, Dél-
Fran cia or szág, Spa nyol or szág), va la mint a
volt szov jet utód ál lam ok és a Tá vol-Ke let
kö zött biz to sít vas úti kap cso la tot.
A rend szer vál to zást követõen az em lí tett
ten den ci ák mi att gaz da ság po li ti ka i lag
felértékelõdött  az V. kor ri dor sze re pe, mely
a föld kö zi-ten ge ri or szá gok és a szov jet
utód ál lam ok kö zöt ti vas úti for ga lom nö ve -
ke dé sét ered mé nyez he ti. A kor ri dor fej lesz -
té se ál tal egyút tal elérhetõ Eu ró pa leg na -
gyobb „szá raz föl di kikötõ je”, a zá ho nyi át -
ra kó bá zis, mely nek így jobb ka pa ci tás ki -
hasz ná lá sa vá lik lehetõvé. 
Ma gyar or szág 2004. má jus 1-jei EU-
csatlakozását követõen a ma gyar vas út há ló -
za tot al kal mas sá kell ten ni a nem zet kö zi
sze mély-áru szál lí tá si igé nyek ki elé gí té sé re.
Az eu ró pai vas utak tö rek vé sei, fejlõdésük
irány vo na la, az el ju tá si idõk csök ke né se, a
vas úti köz le ke dés minõségének ja ví tá sa, a
ha zai törzs há ló za ti vo na lak fej lesz té si el -
kép ze lé sei iga zod nak a vas úti köz le ke dés
eu ró pai nor má i hoz, fej lesz té si irá nya i hoz,
ek képp kö ze led ve az eu ró pai szín vo na lú
szol gál ta tás hoz.
Te kin tet tel ar ra, hogy az eu ró pai törzs há ló -
zat vo na la in a mi ni má li san el várt, ál ta lá no -
san el fo ga dott se bes ség új épí tés ese tén 200
km/h, meglévõ pá lya re konst ruk ci ó ja ese -
tén 140-160 km/h, Ma gyar or szá gon is ezt a
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Szajol–Debrecen–Nyíregyháza–
Záhony vasútvonal átépítése
Tervezési munkák
a 160 km/h sebességre
A tervezéssel érintett vasútvonal helyzete
a nemzetközi vasúti
hálózatban

Kovács Józsefné
területi fõmérnök
MÁV Zrt. PVÜ
Mérnöki Létesítmények Osztály

� kovacsjnei@mav-notes.mav.hu
� (36-1) 511-7434

Egy or szág gaz da sá gi fej lett ség ét, nem zet kö zi meg íté lé sét
vas út há ló za ta és an nak ki épí té si se bes sé ge nagy ban
meg ha tá roz za. 

1. áb ra – Az eu ró pai köz le ke dé si fo lyo sók

2. áb ra – A pán eu ró pai fo lyo sók ma gyar or szá gi sza ka szai



se bes sé get kell fi gye lem be ven ni a ter ve zé si
mun ká la tok so rán.
A Ko hé zi ós Alap for rá sai ked vezõ le he tõ sé get
nyúj ta nak Ma gyar or szág vas úti há ló za tá nak
fej lesz té sé hez, s ezek elsõ sor ban az ún. pán -
eu ró pai kor ri do rok fej lesz té sé re áll nak ren -
del ke zés re. A ma gyar kor mány dön té se és a
MÁV Zrt. üz let po li ti ká já nak alap jai a meg nyí -
ló for rás ból a Szajol–Záhony vas út vo na lat
160 km/h se bes sé gû vas út vo nal lá fej lesz tik,
mi vel ez az V. kor ri dor ke let-ma gyar or szá gi
ágá nak al ter na tív cél irá nya. A vo na lon egyéb -
ként is fo lyó fej lesz té sek ered mé nye ként
gyor sab ban le het el ér ni a kí vánt úti célt.
A Szajol–Záhony vas út vo nal fon tos sá ga
1990 elõtt is nagy volt, tekintve, hogy a Szov  -
jet  uni ó val va ló kap cso la tot biz to sí tot ta (zá -
ho nyi át ra kó kör zet). Áru for gal ma jelen tõs
volt mind a magyar és szov jet, mind a más
or szá gok és a Szov jet unió kap cso la tá ban.
Emel lett két igen jelen tõs ke let-ma gyar or -
szá gi vá rost (Deb re cen–Nyí regy há za) kap -
csol be a vas út há ló zat vér ke rin gé sé be.
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Híd vizs gá la ti jegyzõkönyvek ér té ke lé se, ter ve zé si fel ada tok meg ha tá ro zá sa en ge dé lye zé si ter vek hez
(rész let az ös  sze fog la ló táb lá zat ból)

Sorszám Szelvény Nyílás Típus Javaslat Állapot alapján Tervezési fel adat
160 km/h-ra        225 KN MLO ál tal

terhelésre meghatároz va

1 1307+73 1,00 Teknõhíd Megszüntetése Nem Megfelelõ Javaslat sze rint
ja va solt. Amen  nyi ben megfelelõ meg szün te té se, v. a.
nem szüntethetõ meg, pályaterveknek megfelelõ
úgy vg helyzetének kialakítás, elõre gyártott
megfelelõen szélesítés, egyedi keret beépítése
betonszerkezet teljes 1,0x1,5
felújítása

4 1453+87 1,36 Rocla A mûtárgy állapota
alapján alkalmas a növelt
sebesség és tengely-
terhelésû pálya tervezésére Megfelelõ Megfelelõ Nincs tervezendõ feladat

5 1462+94 1,50 Csõáteresz A mûtárgy állapota Megfelelõ Megfelelõ Felújítási terv készí tendõ
szerint megfelelõ, a jav. szerint jobb oldali
a szükséges feltöltés toldás szabványos
biztosított. Tervezni kell
a tartozékok teljes körû
felújítását és védelmét

15 1705+26 40,00 Rácsos A mûtárgy jelen állapota Nem Megfelelõ Ortotróp acél
acélhíd alkalmas a növelt megfelelõ pályabeépített és a hídfás

sebesség kiépítése. felépítés helyett, 
A szerkezet általános acélszerkezet-jav. Bordás
állapota alapján úszólemez beép. Gyalog-
szükséges a szerkezet járda-átalakítás
teljes felújítása,
felépítménycsere

28 2011+00 5,02 Sínbetétes El kell végezni a felszer- Nem Megfelelõ Felszerkezet-csere, a teknõ
teknõhíd kezet szélesítését, a beton- megfelelõ nem biztosítja a 2250/70 sk

szerkezet teljes körû szint alatti géplánc-
felújítását, védelmét ûrszerelvényt
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3. áb ra – A TEN-, TI NA- és a Hel sin ki fo lyo sók



48 Fejlesztés, korszerûsítés

A rend szer vál tás után a vo nal tran zit sze re -
pe leértékelõdöt t, és az egész vas út há ló zat -
hoz ha son ló an te her for gal ma mint egy 1/3-
ára esett vis  sza.
Az EU köz le ke dé si szak em be rei azon ban –
össz hang ban az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya -
ma tok kal – már az 1980-as évek tõl kezd ve
dol goz tak egy tran szeuró pai há ló zat ki ala kí -
tá sán, és meg ha tá roz ták azo kat a vo na la -
kat, ame lye ket a tran szeuró pai ös  sze köt te -
té sek szá má ra fej lesz te ni ér de mes. Ez a 90-
es évek tõl egé szült ki a ke let-eu ró pai tér ség
egyes vas út vo na la i val (Hel sin ki 1977, pán -
eu ró pai kor ri do rok, TI NA 1999 (3. áb ra).
A Szol nok–Nyí regy há za vas út vo nal e há ló -
zat ban TI NA-há ló za ti elem, a Nyí regy há za–
Zá hony vas út vo nal pe dig az V. sz. pán eu ró -
pai kor ri dor ré sze lett, így elõtérbe ke rült az
igény, hogy a vo na lat az eu ró pai nor mák nak
megfelelõen fej les  szék (két vá gány, vil la -
mos üzem, 160 km/h se bes ség, 225 KN
ten gely ter he lés) (4. áb ra).

A ta nul mány terv el ké szí té sé re
a BME Innotech Kft. ka pott meg bí zást 

Az el ké szült ta nul mány terv szám ba vet te a
fej lesz té si lehetõségeket, és rög zí tet te a fej -
lesz té si pa ra mé te re ket – 160 km/h se bes -
ség és 225 KN ten gely ter he lés, ami fon tos a
tran zit for ga lom meg tar tá sá ban. A vo nal je -
len leg Tuzsér ál lo má sig két vá gá nyú 120
km/h ki épí té sû vil la mo sí tott vas út vo nal,
Tuzsér–Záhony ál lo má sok kö zött egy vá gá -
nyú a pá lya, az át épí tés so rán ki épül a két -
vá gá nyú pá lya Zá hony ál lo má sig. A ta nul -
mány sze rint a vas út vo nal a je len le gi vel kö -
zel azo nos nyom vo na lon va ló sul meg. Az ál -
lo má so kat, meg ál ló he lye ket át ala kít ják, és
kü lön szin tû per on megközelítés sel épí tik át

a pa ra mé te rek meg vál to zá sa mi att. A ta nul -
mány terv ben az ál lo má sok vá gány kap cso la -
ta i nak ki ala kí tá sá ra több vál to zat ké szült. 
A komp lex en ge dé lye zé si ter vek ké szí té sé re
az érin tett vo nal ré szen há rom sza kasz ban
és egy mást követõ idõpon tok ban pá lyá za tot
ír tak ki. A ter ve zé si sza ka szok és a pá lyá za -
tok nyer te sei az aláb bi ak sze rint ala kul tak:
I. sza kasz: Sza jol kiz.–Püspökladány kiz.–

RING Mér nö ki Iro da KFT.–
Uvaterv Rt., BI-LOGIK Kft.–
Prospering Kft. Kon zor ci um.

II. sza kasz: A Püs pök la dány–Nyí regy há za,
MÁVTI Kft. mint gen erál ter vezõ,
MSc Mér nö ki Ter vezõ és Ta -
nács adó Kft., Unitef Kft. rész vé -
te lé vel.

III. sza kasz: A Nyí regy há za–Zá hony bez. vo -
nal részt a MÁVTI Kft.–Unite f’83
Zrt.-MSc Kft.–Ring Kft. Kon zor -
ci um nyer te meg.

A pá lyá za tok ki írá sa, mû sza ki tar tal ma a ta -
nul mány terv ben meg fo gal ma zott fel ada -
tok ra épült.
A tel jes sza ka szon el ké szült a vo nal geo dé -
zi ai fel mé ré se, ta laj me cha ni kai vizs gá la ta,
geot ech nikai mé ré se, s az egyes szak vé le -
mé nyek fi gye lem be vé te lé vel a sza k ter vezõk
meg kezd het ték egy más ra épülõ fo lya ma tos
egyez te té sek kel ter ve zé si mun ká ju kat. A
ter ve zés so rán külön bözõ ha tó sá gok tól
(víz ügyi, kör nye zet vé del mi…) szak vé le mé -
nye ket, egyez te té se ket kel lett sze  rez ni, vé -
gez ni.
A ta laj me cha ni kai vizs gá la tok alap ján el ké -
szült szak vé le mé nyek a környezõ al épít -
mény ál la po tá ra, te her bí rás ára ad tak tá jé -
koz ta tó ada to kat. Az al épít mény te her bí rá sa
szem pont já ból az al épít mény teherviselõ
szer ke ze ti ré sze in leg alább 225 KN ten gely -

ter he lést, a fej lesz té si se bes ség nek meg fe le -
lõ di na mi kus több le tet és a vas úti hi dak nál
elõ for duló legked vezõtlenebb ten gely el osz -
tást kell a szá mí tá sok nál fi gye lem be ven ni.
A 225 KN te her bí rá sú, 160 km/h se bes ség -
re va ló ki épí tés nél a pá lya ter vek kel össz -
hang ban meg le he tett ha tá roz ni a meglévõ
mû tár gya in kon elvégzendõ ter ve zé si fel -
ada to kat, fi gye lem be vé ve a vo nat ko zó
elõírá sokat, szab vá nyo kat.

Rész le te sen csak a mû tár gyak ter ve zé si
fel ada ta i val kí vá nok fog lal koz ni, mely az
ed dig el telt ter ve zé si idõszak
mun ká i ba ad be te kin tést

Ki in du ló lé pés ként fon tos meg is mer nünk a
vo na lon lévõ mû tár gya ink ál la po tát. 
A hi dak III. fo kú vizs gá la ta it el vé gez ték, ki -
egé szít ve azon vizs gá la tok kal, me lye ket a
na gyobb el vá rá si kö ve tel mé nyek mi att
szük sé ges volt el vé gez ni. A vizs gá la tok ered -
mé nye it fel dol goz va, ki ér té kel ve ja vas la tot
tet tek a to váb bi ter ve zé si fel ada tok meg ha -
tá ro zá sá ra: ez ös  szes sé gé ben 118 db külön -
bözõ nyí lá sú mû tárgy vizs gá la tát je len tet te.
A vizs gá la ti jegyzõkönyvek fel dol go zá sa után
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Józsefné Kovács

Reconstruction of the
Szajol–Debrecen–
Nyíregyháza–Záhony
railway line, planning
operations

The V. Pan-European corridor
primordially connect the harbours of
the Adriatic Sea and the southwest-
European countries (Italy, the south
of France, Spain), and in addition it
assure a connection with the soviet
successor states and the Far East.
After the change of regime, because
of the mentioned causes the V.
corridor became more attractive,
thus the traffic volume between the
countries of the Mediterranean and
the soviet successor states might be
bigger. As a result of the corridor
development,  the biggest "inland
harbour" of Europe, the transfer
station of Záhony will be easily
reachable, in consequence of which
a better capacity utilization would be
achieved. Among the designing
works the article deals only with the
designing tasks of structures, and
gives an overview of the completed
designing work.

4. áb ra – TINA-vonalhálózat, ezen be lül az V. sz. pán eu ró pai kor ri dor



49Fejlesztés, korszerûsítés

a ter vezõk ja vas la ta it a MÁV Zrt. Mér nö ki
Lé te sít mé nyek Osz tá lya ér té kel te, s meg ha -
tá roz ta a to váb bi fel ada to kat (lásd 47.
oldalon a táb  lá  zat rész le tet).

A ter ve zés nél fi gye lem be vett
és al kal ma zott szab vá nyok, elõírá sok
A ter ve zés so rán figyelembe vet tük az UIC
776-2/1976 dönt vény elõírá sait, va la mint

a külön bözõ ku ta tá si ered mé nye ket
(OSZZSD, UIC, ORE). 
A hi dak ter ve zé se az 1990-ben ki dol go zott
szab vány ter ve zet fi gye lem be vé te lé vel tör tént: 
– Vas úti hi dak lé te sí té sé nek ál ta lá nos

elõírá sai MSZ-07-2306/1-90T
– Vas úti hi dak erõ tani szá mí tá sa MSZ-07-

2306/2-90T
– Vas úti acél hi dak ter ve zé se MSZ-07-

2306/3-90T
– Vas úti vas be ton, fe szí tett vas be ton és be -

ton hi dak ter ve zé se MSZ-07-2306/4-90T.
Egyes kér dé sek ben fi gye lem be vet tük a
103/2003. szá mú (XII. 27.) GKM-rendelet
4.  sz. mel lék let  Or szá gos Vas úti Sza bály zat
ide vo nat ko zó ren del ke zé se it és a
H.4./2000 Uta sí tást a meglévõ vas úti acél hi -
dak te her bí rá sá nak és tar tós sá gá nak meg -
ál la pí  tá sá ra.
A híd vizs gá la tok alap ján meg kel lett ha tá -
roz ni, hogy meglévõ híd ja ink mi lyen leg na -
gyobb se bes ség re fe lel nek meg je len ál la po -
tuk ban, va la mint mi lyen át ala kí tá sok,
megerõsítések után al kal maz ha tó a 160
km/h-s se bes ség.
A nagy se bes sé gû jár mû vek nyu godt fu tá sá -
nak biz to sí tá sa fon tos fel adat. A nem zet kö -
zi gya kor lat nak megfelelõen elõírás, hogy a
v =120 km/h se bes ség ese tén az ágya za tot
a hi da kon át kell ve zet ni. Az ágya zat át ve ze -
té se ked vezõen hat a föld mû vön és a hí don
lévõ pá lya csat la ko zá sá ra, a di na mi kus ha -
tás ra, a zaj szint re, a kör nye zet szen  nye zés re
és a fenn tar tá si mun kák ra.

Az ágya zat át ve ze té ses ré geb bi épí té sû vas -
be ton teknõhi dak nagy ré sze át épí tés re szo -
rul, egy részt állapotak más részt nem
megfelelõ ki ala kí tá sa mi att. A 160 km/h se -
bes sé gû pá lya ki épí té se több he lyen ki sebb-
na gyobb ol dal irá nyú vá gány ten gely-el to lá -
so kat is igé nyel, mely hez az al épít mény és
egy ben a mû tárgy szé le sí té se vá lik szük sé -
ges sé. A fel sz erkezet szé le sí té sé re leg több
eset ben nincs mód, új mû tárgy épí té se
szük sé ges.
Ki sebb mû tár gyak nál ál ta lá nos cél ként fo -
gal ma zó dott meg a késõb bi kar ban tar tá si
költ ség mi ni ma li zá lá sa. A víz ügyi ha tó sá -
gok kal tör tént egyez te té sek so rán a nyí lás -
mé re tek, fo lyás szin tek megfelelõsége, va la -
mint a mû tárgy ál la po ta dön töt te el az
egyes mû tár gyak át épí té sét vagy fel újí tá sát.
Új mû tár gyak ese té ben a vizs gál ha tó sá gi
szem pon tot fi gye lem be vé ve NA 1400 mm
átmérõnél na gyobb mû tárgy be épí té sét ja -
va sol tuk (Rocla, hul lá mo sí tott csõ, ke ret -
híd). A híd hoz csat la ko zó me der sza kaszt
min den eset ben leg alább 6,00 m hos  szan
bur kol ják. A meg ma ra dó mû tár gyak nál az
új pá lya ter vek sze rint több eset ben a mû -
tár gyak hos  szab bí tá sá ra van szük ség.
Az érin tett vo nal sza ka szon 4 db 40 m-nél
na gyobb nyí lá sú, szim met ri kus rá cso zá -
sú, felsõ szél rács nél kü li acél híd ta lál ha tó
(5. sz. áb ra).
A meglévõ acél szer ke ze tû hi dak nál a pá lya -
szer ke ze tet és a csat la ko zó pá lya részt is át
kell ala kí ta ni, biz to sít va a ru gal mas pá lya -
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Ko vács Józsefné – Szak mai ta nul má -
nya it Bu da pes ten az Út- és Vas út épí té -
si Szak kö zép is ko lá ban kezd te, majd az
1977. év ben a BME Építõmérnö ki Kar
Közlekedés-építõmérnö ki Sza kán szer -
zett dip lo mát. Elsõ mun ka he lye a Zá -
ho nyi Pá lya fenn tar tá si Fõnök ség, ahol
a vas úti szak vizs gák meg szer zé se után
pá lyás, majd hi dász sza kasz mér nök -
ként dol go zott. A fõnök sé gen a szak -
mai ok ta tá so kat, va la mint egyes mû -
sza ki szak te rü le tek önál ló irá nyí tá sát
vé gez te. A szak mai mun ká ja so rán
szer zett is me ret, ta pasz ta lat és gya kor -
lat alap ján ter vezõi, sza kértõi, va la mint
hi dász mû sza ki ellenõri te vé keny ség
vég zé sé re ka pott jo go sult sá got.
A 2004. évtõl te rü le ti fõmérnökként a
MÁV Zrt. PVÜ Mér nö ki Lé te sít mé nyek
Osz tá lyon dol go zik.

5. áb ra – 1981/1982 szel vény ben Ke le ti Fõc sator na híd ol dal né ze te és hossz met sze te
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csat la ko zást. Igye kez tünk a vo nal sza ka -
szon egy sé ges, ki sebb fenn tar tá si költ sé get
igénylõ szer ke ze tet ter vez ni. A ke reszt bor -
dás ortotróp pá lya szer ke ze ten Edilon-
rend sz erû ru gal mas sín leerõsítést al kal -
maz tunk (6. sz. áb ra). A hi da kon al kal -
ma zott sín rend szer azo nos a fo lyó pá lyá ban
al kal ma zott 60 kg/fm sín rend szer rel. A te -
re lõ be ren  de zést a pá lya sín belsõ ol da lá tól
180 mm tá vol ság ra egy he gesz tett, ol da lá ra
for dí tott „T” szel vé nyû terelõelem mel ala -
kí tot tuk ki, amit a vá gány ten gely felõl ba -
ko kon rög zí tet tünk. A hi dak külsõ ol da la in
a 3,00 m-es el sod rá si ha tá ron kí vül át tört
já ró le mez zel (ta po só rác  csal) el lá tott üze -
mi jár da ké szül. A hossz tar tó-meg sza kí tás
mint ál lan dó hi ba for rás meg szû nik. A
fõtartó al só öv és a pá lya szer ke zet együtt -
dol go zá sa ér de ké ben a hossz tar tó kat egy
víz szin tes rá cso zás sal be köt jük az elsõ és
utol só két mezõben a fõtartó ba. Ez ál tal el -
ér jük, hogy a ke reszt tar tók víz szin tes haj lí -
tó igény be vé te le ne nö ve ked jék a je len le gi
ál la pot hoz ké pest. A 40,0 m-nél na gyobb
nyí lá sú hi dak nál a fix sa ru ol da lán az egy
irány ban nyí ló, a moz gó sa ru kör ze té ben a
két irány ban moz gó (ik re sí tett) síndi latá -
ciós ké szü lék be épí té sé re van szük ség. Mi -
vel 60-as rend sze rû ké szü lék még nem áll
ren del ke zés re, en nek meg ter ve zé se to váb -
bi fel ada tot je lent.
A 160 km/h ter ve zé sû vá gá nyo kat az uta -
sok szint ben nem ke resz tez he tik, ezért

min den ál lo má son és meg ál ló he lyen pe -
ron alul já ró, gya lo gos-alul já ró épül, me lyek
ke reszt met sze ti ki ala kí tá sát a vár ha tó for -
gal mi ada tok ha tá roz ták meg. Az alul já rók
köz te rü le ti kap cso la ta i nak mód ját a MÁV
Zrt. EU Prog ram Igaz ga tó ság a he lyi ön kor -
mány zat és a MÁV Zrt.  igé nye i nek fi gye -
lem be vé te lé vel ha tá roz ta meg. A moz gás -
kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé sét rám -
pás ki ala kí tás, il let ve lif tek be épí té se biz to -
sít ja. Az alul já rók vi lá gí tá sa al kony kap cso -
ló val, vandál biz tos lám pa tes tek kel ter ve -
zett szer ke ze ti ki ala kí tá sú lesz.
A pe ron alul já ró fel já rói fö lött a lépc sõk tel -
jes hos  szá ban per on tetõ épül. A per on tetõ
egy ben a fel já rók mel let ti pe ron sza ka szo kat
és a lif te ket is le fe di.
A vo nal sza ka szon a nagy szá mú szint be li
át já rók több sé ge meg szû nik. A csat la ko zó
út há ló zat kor rek ci ó já val köz úti alul já rók
és fe lül já rók épül nek. A köz úti alul já rók
vas úti te her re mé re te zett mû tár gyak épí -
té sét je len tik.
Mind ezen mû tár gyak megépí thetõsége
szem pont já ból az en ge dé lye zé si terv do ku -
men tá ci ó ban a mû tárgy ter vek hez épí tés tech -
no ló gi ai terv ké szült, mi vel az épí tés idõsza -
kában a fo lya ma tos vas úti for gal mat biz to sí -
ta ni szük sé ges. A ki vi te le zés több eset ben
pro vi zó ri u mok be épí té sé vel, il let ve a vá gány -
épí té si fá zis ban vá gány zár ban va ló sul meg.
Je len leg az en ge dé lye zé si ter vek ké szí té se
fo lyik, il let ve a  már kész sza ka szo kon az

en ge dé lye zé si fo lya mat elkezdõdöt t. A
pénz ügyi for rá sok biz to sí tá sá val a ki vi te li
ter vek ké szí té se is elkezdõd het, me lyet a
meg va ló su lás végsõ fá zi sa, a ki vi te le zés kö -
vet het. �

Ös  sze fog la lás

Az V. pán eu ró pai kor ri dor alapvetõen
az ad ri ai-ten ge ri kikötõk és a dél nyu -
gat-eu ró pai me di ter rán or szá gok
(Olasz or szág, Dél-Fran cia or szág, Spa -
nyol or szág), va la mint a szov jet utód ál -
lam ok és a Tá vol-Ke let kö zött biz to sít
vas úti kap cso la tot.
A rend szer vál to zást követõen az em lí -
tett ten den ci ák mi att gaz da ság po li ti ka -
i lag felértékelõdött  az V. kor ri dor sze -
re pe, mely a föld kö zi-ten ge ri or szá gok
és a szov jet utód ál lam ok kö zöt ti vas úti
for ga lom nö ve ke dé sét ered mé nyez he -
ti. A kor ri dor fej lesz té se ál tal egyút tal
elérhetõ Eu ró pa leg na gyobb „szá raz -
föl di kikötõ je”, a zá ho nyi át ra kó bá zis,
mely nek így jobb ka pa ci tás ki hasz ná lá -
sa vá lik lehetõvé. 
A cikk csak a mû tár gyak ter ve zé si fel -
ada ta i val fog lal ko zik, és az el telt idõ szak
ter ve zé si mun ká i ba ad be te kin tést.
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6. áb ra – Ortotróp pá lya le mez Edilon-rend sz erû ru gal mas sín leerõsítés sel 
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1. Be ve ze tés

A ten der gyõztesének (Ring Mér nö ki Iro da
Kft.–Uvaterv Rt.–Prospering Kft.–Bilogik
Kft. al kot ta kon zor ci um) ki hir de té se után
2005 áp ri li sá ban azon nal megkezdõdtek a
ter ve zés elõkészítõ mun ká la tai. A geo dé zi ai
fel mé rés, va la mint a vá gá nyok ban vég re haj -
tott vága tolá sok, min ta vé te lek és te her bí rá si
mé ré sek jú ni us ra fejezõdtek be. A la bo rá lás
és a ta laj me cha ni kai ada tok fel dol go zá sa
(GEO-TERRA Mér nö ki és Ke res ke del mi Kft.
Geot ech nikai Iro dá ja), a geot ech nikai ter ve -
zés, a teherviselõ ré teg szer ke zet és a min ta -
ke reszt-szel vé nyi ki ala kí tá sok meg ter ve zé se
szep tem ber hó nap ban ké szült el.

2. A vo nal sza kasz al épít mény ének
geot ech nikai jellemzõi

A vo nal sík vi dé ki jel le gû. A nyílt vo na li sza -
ka szo kon jelen tõs hossz ban te rep szin ten
ha lad a pár hu za mo san fu tó ár kok kö zött. A
töl té sek sok he lyen 1,0 mé ter nél  nem ma -
ga sab bak, de elõ for dul nak 2,0-2,5 mé te re -
sek is. Nagy hos  szak ban a pá lya jobb ol da -
lán egy ko ri anyag ár kok hú zód nak, on nan
ter mel ték ki a föld anya got a vo nal épí té se
ide jén. A ke reszt met sze ti mé re te ket te kint -
ve jellemzõ a pad ka hi ány, az ár kok nem
megfelelõ ki ala kí tá sa, a nem ha té kony víz -
te le ní tés. 
A nyom vo nal al ta la jai jel le gük ben – ke vés
kivételtõl el te kint ve – kö tött ta la jok. Elsõ -
sor ban kö ze pes agya gok for dul nak elõ, de
mé re tes hos  sza kat ural a kö vér agyag is. A
te her bí rá si ér té kek igen hek ti ku san vál ta -
koz nak a pá lya men tén. Gya ko ri ak a két vá -
gány al épít mé nye kö zöt ti jelen tõs te her bí -
rás-kü lönb sé gek, s szá mot tevõ hos  sza kon a
fel tá rás ko ri ada tok nem megfelelõ te her bí -
rás ról ta nús kod nak.   

A hely szí ni ta laj anyag kö tött, il let ve erõsen
kö tött jel le ge mi att nem iga zán volt al kal -
mas töl tés épí tés re. Ezt a rá ke rült fel épít -
mény vi sel ke dé se is jól iga zol ja, hi szen
jelen tõs men  nyi sé gû vá gány sza bá lyo zá si
mun kát kel lett és kell el vé gez ni a hos  szú
sza ka szo kon. Az évek fo lya mán egyes hosz  -
sza kon ta laj cse rét haj tot tak vég re, geo t ex -
tíliát, geomem bránt is be épí tet tek. Ezek a
javítá sok/megerõsítések nem min dig ér ték
el cél ju kat.      
A ta laj víz mér ték adó szint je ál ta lá ban elég
mé lyen van a föld mûko ronától. Ez alól az
1167–1189+50 nyílt vo na li sza kasz és
Török szent mik lós ál lo más a ki vé tel. Itt a
ma gas (he lyen ként te rep szin ten meg adott)
mér ték adó ta laj víz szint ha tás sal van az al -
épít mé nyi ko ro na ál la po tá ra. A ta laj víz tü -
kör át la gos évi in ga do zá sa 1–2 m kö zöt ti
ér ték re tehetõ. Jellemzõ az is, hogy a te le -
pü lé sek kö ze lé ben a ta laj víz szint nagy mér -
té kû emel ke dést mu tat. Az év jelen tõs ré -

szé ben gya ko ri ak a víz zel bo rí tott sza ka szok
a vas úti pá lya test mel lett a te rü let re ju tó
csa pa dék vi zek el ve ze té sé nek hi á nya mi att.   
A ta laj me cha ni kai vizs gá la tok so rán ha tal -
mas men  nyi sé gû adat gyûlt ös  sze a vá gá -
nyok alat ti ré teg szer ke zet ki ala kí tá sá ra, az
al épít mé nyi föld mû anya ga i ra, azok ta laj -
me cha ni kai jellemzõire (víz tar ta lom, fo lyá -
si ha tár, te lí tett ség, plasz ti kus in dex,
konzisz ten ci ain dex, hé zag tar ta lom), az al -
épít mény te her bí rás ára és a ta laj víz vi szo -
nyok ra vo nat ko zó an. Az ada tok együt tes fel -
dol go zá sá val ál ta lá nos kép nyer hetõ a vo -
nal sza kasz al épít mény ének ál la po tá ról,
akár kijelöl hetõk a lo ká li san jelen tkezõ, kü -
lön in téz ke dést igénylõ hi ba he lyek is.  
A bal vá gány ban a jellemzõ te her bí rás a
ki sebb plasz ti kus in de xû al épít mé nyi anyag
ese té ben 15–110 MPa, a na gyobb plasz ti -
kus in dex ese tén 5–80 MPa kö zött vál to zik.
Az IP <– 25% ta la jok nál a víz tar ta lom és a
héza gtényezõ ala cso nyabb, az át lag ér ték
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A ma gyar or szá gi törzs há ló za ti vas út vo na lak re ha bi li tá ci ós pro jekt jei so rá ba illesz ke dõ en
a MÁV Zrt. Ve zér igaz ga tó ság EU Prog ram Igaz ga tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma meg bí zá sá ból 2004 de cem be ré ben ír ta ki a Sza jol (kiz.)–Püs -
pök la dány (bez.) vas út vo nal sza kasz át épí té sé hez szük sé ges komp lex en ge dé lye zé si
ter vek el ké szí té sé re vo nat ko zó ten dert. A 68 km hos  szú két vá gá nyú, vil la mo sí tott
pá lya sza ka szon a be ru há zás cél ja az en ge dé lye zett se bes ség 120 km/h-ról 160 km/h-ra,
a meg en ge dett ten gely ter he lés 210 kN-ról 225 kN-ra nö ve lé se. 

1. áb ra – Mind két vá gány, E2 és w ös  sze füg gé se, Ip < 25%, il let ve Ip >– 25%
ese té ben
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23,9%, il let ve 0,76, az IP>25% ta la jok nál
ma ga sab bak: 26,2% és 0,81. A sza kasz
hosszá ban ál ta lá ban a kö zel te lí tett ál la pot
az ural ko dó. Ki sebb hos  sza kon van csak
ned ves, vi szont sok hely re pedig a te lí tett ál -
la pot, a héza gtényezõk alap ján jellemzõ a
la za ál la pot. (A héza gtényezõk nagy sá gá ról
an  nyit kell tud ni, hogy 0,50–0,60 kö zött tö -
mör, 0,60–0,75 kö zött kö ze pe sen tö mör,
0,75–0,90 kö zött la za és 0,90-nél na gyobb
ér té kek ese té ben na gyon la za a ta laj.) Az
1288/1297 szel vé nyek kö zött ho mok az al -
épít mény ta laj anya ga.
A jobb vá gány ban a jellemzõ te her bí rás az
IP <– 25% plasz ti kus in de xû al épít mé nyi
anyag ese té ben 55…80 MPa, az IP >25%-
osak nál 10…100 MPa.  Az IP <– 25% ta la -
jok nál a víz tar ta lom és a héza gtényezõ ala -
cso nyabb, az át lag ér ték 23,3%, il let ve 0,72,
az IP > 25% ta la jok nál ma ga sab bak: 25,2%
és 0,78. A sza ka szon a kö zel te lí tett ál la pot
az ural ko dó. Ki sebb hos  sza kon a ned ves,
sok hely re a te lí tett ál la pot a jellemzõ, a
héza gtényezõk alap ján ál ta lá ban la za, he -
lyen ként pe dig kö ze pe sen tö mör. Az
1254/1263 szel vény köz ben ho mok az al -
épít mény anya ga.
Az 1., 2. áb ra mu tat ja az ös  sze füg gést a te -
her bí rás és a víz tar ta lom, va la mint a te her -
bí rás és a héza gtényezõ kö zött úgy, hogy a
két vá gány ada ta it együtt ke ze li, de kü lön vá -
laszt va áb rá zol ja az IP <– 25% és az
IP >25% plasz ti kus in de xû ta la jo kat. Az
IP <– 25%-os ta la jok nál a víz tar ta lom és a
héza gtényezõ ala cso nyabb, az át lag ér ték
23,7%, il let ve 0,74, az IP >25%-os ta la jok -
nál pe dig ma ga sab b: 25,6% és 0,80. 
A vizs gált két vá gá nyú vo nal sza kasz alépít -
ményérõl ös  sze fog la ló an kije len thetõ, hogy
kö tött anya gú, több nyi re kö ze pes agyag ból
áll, de na gyon jelen tõs hossz ban ta lál ha tó
so vány és kö vér agyag is. Ál la po tát te kint ve
kö zel te lí tett, he lyen ként te lí tett a víz tar ta -

lom. Tö mör ség szem pont já ból la zá nak
minõsí thetõ. Te her bí rá sa szé les ha tá rok
kö zött vál to zik, na gyon jelen tõs hos  sza kon
gyen ge. Cél sze rû nek lát szott a ter ve zés so -
rán a hossz men tén a vá gá nyok egy sé ges
ke ze lé se, ter mé sze te sen a ki sebb hossz ra
kiter jedõ, eltérõ (ked vezõb b) tu laj don sá gú
sza ka szok ki vé te lé vel.   

4. Az al épít mé nyi re ha bi li tá ció
ter ve zé se

4.1. Az erõsítõ ré teg szer ke zet
mé re te zé sé hez szük sé ges te her bí rá si
ér té kek meg ha tá ro zá sa

A vága tolá sok, a za vart és za var ta lan min ta -
vé te lek, a pró ba ter he lé sek akár mi lyen kis
tá vol ság ban kö ves sék is egy mást, csak
pont sze rû ada tok nye ré sé re ad nak
lehetõséget. Az ál ta lá ban 100…500 m tá -
vol sá gok ban nyert ada tok kö zött lé nye ges
el té ré sek le het nek. Vál toz hat a ta laj faj ta,
vál toz hat nak az azo nos anya gú ta laj  fi zi kai
tu laj don sá gai és a te her bí rás is. 
A ré teg szer ke zet ki ala kí tá sa, üze mi te her
alat ti maj da ni vi sel ke dé se és nem utol só -
sor ban a be ke rü lé si ös  szeg szem pont já ból
nem mind egy, hogy mi lyen óva tos ság gal vá -
laszt juk meg a mé re te zé si ér té ke ket. Már a
szo ká sos el já rás ma ga is bi zony ta lan sá got
okoz, ami kor össze füg gõ sza ka szok ra, na -
gyobb ki ter je dés re aka runk ál ta lá no san
jellemzõ, kellõ biz ton sá got jelen tõ ada to kat
meg ál la pí ta ni a pont sze rû min ta vé te le zé -
sek se gít sé gé vel nyert la bo ra tó ri u mi ered -
mények bõl, il let ve a hely szí nen mért te her -
bí rá si értékek bõl. Ugyan ak kor a ta laj fi zi kai
jellemzõk és ez ál tal a te her bí rá si ér té kek az
idõben sem ál lan dó nagy sá gú ak, erõsen
évsza k füg gõek.
Újabb bi zony ta lan sá got je lent, hogy mi lyen
mér ték ben vál toz nak a ta laj me cha ni kai

jellemzõk az épí tés fo lya mán, az ere de ti
felsõ ré te gek (ágya zat, védõréteg, al épít -
mény felsõ ré te ge) el tá vo lí tá sa után. Ez
fõleg olyan te rü le te ken kü lö nö sen fon tos
kö rül mény, ahol jellemzõek az agyag- és
iszap ta la jok a föld mû ben, va la mint az or -
szá gos át lag nál lé nye ge sen csa pa dé ko sabb
az idõjárás, ne tán jelen tõs a föld mû ka pil -
lá ris víz után pót lá sa. Ilyen he lye ken az épí -
té si ta pasz ta la tok sze rint erõsen ned ves ál -
la po tú, he lyen ként na gyon gyen ge te her bí -
rá sú le het az al épít mény te te je. Ugyan ez az
anyag azon ban a ki nyi tás utá ni szá raz, na -
pos idõben igen ha mar ki szá rad, és te her -
bí ró vá vá lik. Áz ta tó esõ a ked vezõ te her bí rá -
si tu laj don sá go kat na gyon ha mar le ront ja,
az az igen tág ha tá rok kö zött mo zog hat az
ál la pot tól függõ te her bí rá si tu laj don ság. 
A megfelelõ te her bí rá sú al épít mény mé re -
te zé sé hez a mért te her bí rá si ér té kek mel -
lett a ta laj fi zi kai tu laj don sá go kat (el sõ sor -
ban a te lí tett ség re és tö mör ség re vo nat ko -
zó kat) kell fel hasz nál ni úgy, hogy azok
idõsza kos vál to zá sát is fi gye lem be kell ven -
nünk. A vizs gált pá lya sza kasz kel le met le nül
vi zes/bel vi zes te rü le ten fek szik. Az év nagy
ré szé ben a föld mû kör nye ze té ben víz zel
bo rí tott te rü le tek van nak, a pár hu za mos
ár kok ban na gyon so ká ig áll a víz. A föld mû
ka pil lá ris után pót lás ré vén jelen tõs víz tar -
ta lom-nö ve ke dést is el szen ved het. A geo -
tech nikai ada tok azt mond ják, hogy a fel tá -
rás hoz ké pest ros  szabb ér té kek kel szük sé -
ges a ré teg szer ke ze tet meg ter vez ni. 
A ter ve zés nél fi gye lem be kell ven nünk a vo -
nat for ga lom ból szár ma zó, V = 160 km/h
se bes ség nél és Q = 210 kN ten gely ter he -
lés nél nem el ha nya gol ha tó di na mi kus ha -
tá so kat, a ter ve zé si sza kasz ra jellemzõ
plasz ti kus ál la po tot, a pá lya kö ze lé nek
idõben vál to zó vi zes kö rül mé nye it. Ezek
mi att szi go rú elõírá sok al kal ma zá sá val kell
a fel ada tot vég re haj ta ni, olyan ré teg szer ke -
ze tet ki ala kít va, amely egyen le tes mér ték -
ben csök ken tett ter he lést ad az al épít mény -
re, és megfelelõ sta bi li tás sal ren del ke zik. 
Eh hez se gít sé get a vas úti föld mû ter ve zé sé -
vel, épí té sé vel és kar ban tar tá sá val fog lal ko -
zó DB Richtlin ie 836 Erd bauw erke pla -
nen, bauen und instand hal ten (Föld mû -

Dr. Hor vát Fe renc – fõisko lai ta nár, a
gyõri Szé che nyi Ist ván Egye tem (és
jogelõd jei) ok ta tó ja 1975 óta. A gya -
kor lat ban mû velt fõbb szak mai te rü le -
tek: vas úti pá lya és ál lo más ter ve zés,
felépít ménysz erkezetek, vá gány di ag -
nosz ti ka. In téz mé nyi cím: 9026 Gyõr,
Egye tem tér 1.

2. áb ra – Mind két vá gány, E2 és e ös  sze füg gé se, Ip < 25%, il let ve Ip >– 25%
ese té ben
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vek ter ve zé se, épí té se és kar ban tar tá sa)
elõírás nyújt. An nak 1. sz. mel lék le te ad ja
meg a hid ro ló gi ai vi szo nyo kat is fi gye lem -
be vevõ be so ro lást és a ter ve zé si pa ra mé te -
re ket az al épít mény te her bí rá si mé re te zé -
sé hez. 
Az 1-es hid ro ló gi ai eset ben az sk-1,50 m
mély ség fe let ti tar to mány ban még idõsza -
kosan (pl. ta vas  szal) sin csen át ned ve se dés
(a konzisz ten ci ain dex ál lan dó an 2,00 fe lett
van). A 2-es eset ben az sk-1,50 m mély ség

fe let ti tar to mány ban idõsza kosan (pl. ta -
vas  szal) jellemzõ az át ned ve se dés (Ic =
0,75…1,00). A 3-as hid ro ló gi ai eset ben az
sk-1,50 m mély ség fe let ti tar to mány ban ál -
lan dó an jellemzõ az át ned ve se dés (a
konzisz ten ci ain dex Ic< 0,75).
A né met elõírás sze rint a hid ro ló gi ai ese tek
alap ján az 1. táb lá zat ban lát ha tó ter ve zé si
E2-értékeket kell fel ven ni (1. táblázat).
A minõsé gi kö ve tel mé nye ket a MÁV Zrt. Ve -
zér igaz ga tó ság 102345/1995.PHMF.A. szá -

mú, az al épít mény
minõsé gi kö  ve  tel  mé  -
nye i  vel fog lal ko zó do ku -
men tu ma ha tá roz za
meg. Az al épít mény épí -
té se so rán méret-el -
lenõrzéseket (szé les ség,
ko ro na esés, vas tag ság),
tö mör sé gi és te her bí rá si
( E 2 - m o d u l u s )
ellenõrzéseket kell vé -
gez ni. Az elérendõ te -
her bí rás a záróréte gen
E2 = 40 MPa, a
védõréte gen E2 = 70
MPa, a meg en ge dett ne -
ga tív el té rés 10 MPa.
A ma ga sabb szol gál ta tá si
szín vo nal ra ki épí tett
vas úti pá lyák kal ren -
delkezõ or szá gok ban
(pl. Auszt ria, Né met or -
szág) a te her bí rá si kö ve -
tel mé nyek szi go rúb ban
sza bá lyo zot tak (ma ga -
sabb E2-értéket kö ve tel -
nek meg, a mi ni má li san
al kal maz ha tó szem csés
védõréteg vas tag sá ga is
meg ha tá ro zott). Rá adá -
sul a ma gyar elõírás

nem tesz kü lönb sé get a vas úti pá lya meg -
ha tá ro zó pa ra mé te rei te kin te té ben (se bes -
ség, ten gely ter he lés, for gal mi ter he lés).
Ezért a ha zai ki ala kí tá sok nál cél sze rû a ter -
ve zést a záróréte gen is, és a védõréteg te te -
jén is ma ga sabb te her bí rás ra (pl. E2 = 80
MPa) vég re haj ta ni. Egyút tal nem sza bad
ne ga tív tû rést meg en ged ni, hi szen egy
40–10=30 MPa-ra (ez az elõírás sze rint
még megenged hetõ) el ké szí tett záróréte gre
a ma gas sá gi kö tött sé gek mi att már nem va -
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3. áb ra – A te her bí rás, a plasz ti kus in dex és a víz tar ta lom vál to zá sa a pá lya hossz men tén
Török szent mik lós és Fegyvernek-Ör ményes ál lo má sok kö zött

1. táb lá zat
Ter ve zé si E2-értékek a föld mû anya ga és hid ro ló gi ai ál la po ta függ vé nyé ben

Al épít mény anyaga Egyéb kö rül mény Javasolt E2 (MPa) mé re te zé si ér ték 
szem c seát mérõ d < 0,1 mm az al épít mény te te jén,

ha a hid ro ló gi ai eset jele
1 1/2 2 2/3 3

Iszapos vagy agya gos ka vics 10-tõl 20%-ig 60 45 30 25 20
(GU, GT) 

Iszapos vagy agya gos ho mok 10-tõl 20%-ig 50 35 25 22,5 20
(SU, ST)

Erõsen isza pos vagy agya gos ka vics, 20-tõl 30%-ig 40 30 20 17,5 15
il let ve ho mok (GU, GT, SU, ST) >30% 30 20 15 10 10
Iszap és agyag  kön  nyen sodor ható 25 20 15 10 10

puha 25 20 15 12,5 10
nagyon puha 20 17,5 15 12,5 10
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ló szí nû, hogy olyan vas tag szem csés
védõ/erõsítõ ré teg tehetõ, amely nek te te jén
megfelelõ ér ték len ne elérhetõ. 

4.2. A mé re te zés vég re haj tá sa
a Török szent mik lós (kiz.)–Fegyvernek-
Örményes (kiz.) sza kasz ra

Geot ech nikai szem pont ból a leg kel le met le -
nebb a Török szent mik lós (kiz.)–Fegy ver -
nek-Ör ményes (kiz.) 1204+00–1303+50
szel vé nyek kö zöt ti pá lya sza kasz. A bal vá -
gány ban az 1231 szel vé nyig kö vér agyag,
majd fõleg so vány és kö ze pes agyag for dul
elõ. A jobb vá gány ban az 1249 szel vé nyig
döntõ rész ben kö vér (he lyen ként köz ben
kö ze pes) agyag ta lál ha tó, majd kö ze pes és
kö vér agya gok vált ják egy mást, míg a sza -
kasz leg vé gén ho mok lisz tes al épít mé nyi ta -
laj anyag ta lál ha tó.   
A bal vá gány ál ta lá ban megfelelõ, he lyen -
ként jó te her bí rá sú az E2-értékek alap ján
(3. áb ra). Az 1227/1235 szel vé nyek kö zött
erõtel je sen in ga do zik, itt gyen ge ér té kek is
elõ for dul nak. Kö ze pes nek, il let ve gyen gé -
nek minõsí thetõ a te her bí rás az 1277 szel -
vény után. A jobb vá gányt jelen tõs te her bí -
rás-kü lönb sé gek jel lem zik ezen a sza ka -
szon. Az 1240 szelvénytõl az 1252 szel vé -
nyig és az 1268–1293 szel vény köz ben na -

gyon gyen gék az ér té kek. Az al épít mény ta -
laj anya ga víz tar tal má nak ér té kei mind két
vá gány ban 20–25% kö zöt ti ek.     
A 2. táb lá zat a ta laj me cha ni kai ada tok és
az 1. táb lá zat sze rint meg ha tá ro zott ter ve -
zé si E2 te her bí rá si ér té ke ket és a lo ká lis
elég te len sé ge ket mu tat ja. 
A homokos kavics anyagú talajcsere
méretezéséhez könnyen használható diag -
ramok állnak rendelkezésre. Ezek az alépít-
mény-korona kiindulási teherbírását jellemzõ
adat függvényében adják meg, hogy milyen
vastag réteg beépítése szükséges a kívánt
teherbírás eléréséhez. Német irodalmi ajánlás
(C. Göbel–K. Lieberenz–F. Richter: Der Eisen  -
bahnunterbau, Eisenbahn-Fachverlag,
Heidelberg – Mainz, 1996) méretezési gör-
béjével a szükséges talajcsere vastagsága a
jelenlegi és az elérendõ alépítményi teherbírás
függvényében megállapítható. 
A méretezést a 2. táblázat szakaszolása
szerint mindkét vágányban leggyakrabban
10 MPa és 12,5 MPa kiindulóértékekkel
kell végrehajtani. A méretezési görbe
alapján 10 MPa kiinduló teherbíráskor 82
cm, míg 12,5 MPa esetén 73 cm vastag
szemcsés réteg beépítése (cseréje) szük-
séges. A beépítendõ rétegvastagságot 5 cm-
re felfelé kerekített értékekkel meghatároz-
va 85 cm és 75 cm adódik. A tervezett
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Dr. Ferenc Horvát

Substructure
rehabilitation on
railway line
Szajol–Püspökladány

The article describes the general
condition of the substructure of the
railway track between Szajol and
Püspökladány stations, with help of
the summarized and evaluated
geotechnical data, load bearing
capacity values and dewatering
circumstances. It introduces the
dimensioning of the strengthening
layer structure made out of granular
material, according to German
Railway’s regulation (DB RIL 836),
for a shorter track section between
Törökszentmiklós–Fegyvernek–
Örményes. The soil substitution
needs great thickness below the top
of rail, that is not advantageous in
point of view of the traffic on the
adjacent track. At the end it is
suggested to do lime stabilization
on the introduced track section.

2. táb lá zat
Ter ve zé si E2-értékek a Török szent mik lós és Fegyvernek-Ör ményes ál lo má sok kö zöt ti pá lya sza kasz ra

Bal vágány Jobb vágány
Szelvényköz Javasolt ter ve zé si adatok Szelvényköz Javasolt ter ve zé si adatok

Hidrológiai eset E2 (MN/m2) Hidrológiai eset E2 (MN/m2)

1204+00 1204+20 3 10,0 1204+00 1204+40 3 10,0
1204+20 1204+70 3s 10,0 1204+90 1211+00 3s 10,0
1204+70 1218+50 3 10,0 1211+00 1218+50 3 10,0
1218+50 1228+00 2 15,0 1218+50 1229+00 2 15,0
1228+00 1241+00 3 10,0 1229+00 1230+00 3* 10,0
1241+00 1247+00 2/3 12,5 1230+00 1251+50 3* 10,0
1247+00 1250+00 2 15,0 1251+50 1256+20 3* 10,0
1250+00 1256+20 2/3 12,5 1256+20 1256+60 3** 10,0
1256+20 1256+60 3 10,0 1256+60 1299+50 3* 10,0
1256+60 1261+50 3 10,0 1299+50 1301+50 3* 10,0
1261+50 1273+50 2/3 12,5 1301+50 1303+50 3** 10,0
1273+50 1280+00 3 10,0
1280+00 1284+50 3* 10,0
1284+50 1299+50 3/2 12,5
1299+50 1301+50 3/2 12,5
1301+50 1303+50 3** 10,0

*; ** fokozott vízhozzáfolyásos terület
s = elsárosodott felépítmény
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felépítmény elemeivel (UIC 60 r. sín, LW alj,
35 cm hatékony ágyazatvastagság) számol-
va a vágánytengelyben sk-78 cm mélyen
kezdõdhet az erõsítõréteg. Ez az elõbbi ada-
tok szerint azt jelenti, hogy sk-163 cm,
illetve sk-153 cm mélyen lenne az
erõsítõréteg alsó síkja. Ilyen mélységig
történõ letermelést a szomszéd vágányon
fenntartandó forgalom követelménye nem
tesz lehetõvé. A talajcsere vastagsága
megfelelõ szilárdságú georács (Rh >– 30
kN/m) alkalmazásával csökkenthetõ. Az
ismert méretezési diagramok alapján egy
réteg georács kb. 15 cm erõsítõréteg
vastagságcsökkenését eredményezi. Két
réteg rács alkalmazásánál 30 cm csök ken ést
vehetünk figyelembe. Ekkor a kialakítandó
rétegszerkezet alsó síkja sk-133, sk-123 cm
mélyen lenne. 

4.3. Az alépítmény megerõsítése
meszes stabilizációval

Az ismertetett viszonyok között a leg-
megfelelõbb megoldást véleményünk
szerint meszes stabilizáció alkalmazásával
lehet elérni. Egy ilyen módon erõsített réteg
kialakításának az alábbi elõnyei lesznek: 
• megfelelõ teherbírást és teherelosztást

biztosít
• homogén, stabil tömeget hoz létre a

vonatforgalomból származó dinamikus
hatásokkal szemben

• lezárja a felülrõl érkezõ vizektõl az
érzékeny alépítményt

• megszakítja az alépítmény alulról
történõ elnedvesedését

• nem kíván olyan mélységig anyagcserét,
mint a szemcsés talajcsere. 

Az erõsítõ rétegszerkezet alulról felfelé az
alábbiak szerint alakul:
• 40 cm meszes stabilizáció az alépítmény

anyagának feltörésével, bekeveréssel
• 40 cm vízzáró jellegû szemcsés anyag.
A 3. táblázat tartalmazza a vizsgált
állomásköz mindkét vágányára a kialakí-
tandó rétegszerkezeteket. A meszes stabi-
lizációs szakaszok egyféle rétegrenddel
készülnek. Azokon a szakaszokon, ahol
nem indokolt a meszes stabilizáció az
alépítmény anyaga miatt, ott szemcsés
anyagú talajcsere készül.  
Ez a talajkitermelés nélküli beavatkozás
gyors, egyszerû, 24 órán belül járható
felületet ad, nagy teherbírású, tartós föld-
mûvet eredményez, amely jól bírja a
dinamikus terhelést, és ellenáll a bejutó
vizeknek. A jelenlegi modern helyszíni
vízadagolásos, illetve beállítható mész ada -
go lásos technológiák megfelelõek.
A mészadagolás a talajmechanikai adatok
alapján 3-5% értékre vehetõ fel. A tender -
tervek és a kiviteli tervek készítésénél
szükség lesz laboratóriumi vizsgálatokra,
majd a kivitelezésnél próbaszakaszok
építésére abból a célból, hogy a helyi kö -
rül mé nyek nek legjobban megfelelõ és
gazdaságos rétegszerkezet készüljön. A 3.
táblázat szerinti meszes stabilizáció tete-
jén min. 35 MPa statikus teherbírás
várható. Az erre beépülõ 40 cm vastag
tömörített szemcsés réteg tetején biztosan
elérhetõ lesz a megkövetelt 80 (70) MPa
nagyságú te her bí rás.  

A meszes talajstabilizációtól gyors szárító
hatás és jelentõs teherbírás-növekedés
várható. Mivel szükség van a szárító hatás-
ra, égetett mész használata javasolt. Õrölt
mész alkalmazásakor a mész hidratálódik,
elnyeli a vizet, és hõt fejleszt, amely a víz
egy részét elpárologtatja. Csökken a
plasztikus index, megmunkálhatóvá válik a
talaj. A mész kötõereje a talajban folya -
matos teherbírás-növekedéssel jár, javul a
talaj összenyomással szembeni ellenállása.
Professzionális gép (pl. Raco 350) alkal -
mazása esetén az automatikus ellenõrzésû
vízadagolás, a pormentes kiszórás, az
anyagkijuttatás homogenitása, a viszonylag
gyors munkavégzés s fõképpen a rövid idõ
alatt lejátszódó száradás és szilárdulás
miatt ez a technológia jó eredményt hoz.  
Meg kell jegyezni, hogy a tervezési szaka -
szon a víztelenítés korrekt megoldását
erõsen korlátozza a gyakorta fellépõ
magas belvíz, ami a befogadók hiányára
és a szomszédos területek vízte-
lenítésének nem megfelelõ voltára veze-
thetõ vissza. A vasúti pálya víztelenítése
önmagában nem oldható meg úgy, hogy
az az év minden szakában az elvárt
módon hatékony legyen. Magas belvíz
esetén számolni kell a vasúti pálya mel-
letti árkok, egykori anyagnyerõ helyek
vízzel történõ feltöltõdésével, amit a
pályára merõleges irányú mûvelés és a
terep esése még elõ is segít. Ezért csak a
vasúti pálya menti, vízrajzi szempontból
összefüggõ teljes terület vízrendezése
után számolhatunk megfelelõen hatékony
pályavíztelenítéssel. �
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3. táb lá zat
A kialakítandó rétegszerkezetek

Bal vágány Jobb vágány
Szelvényköz Javasolt rétegszerkezet Szelvényköz Javasolt rétegszerkezet

1204+00 1288+00 1204+00 1254+50

1204+00 1204+20 1204+00 1204+40

1204+00 1204+20 1204+00 1204+40

letermelés sk-118 cm-ig, 
alatta 40 cm meszes stabilizáció

készül bekeveréssel,
beépül 40 cm vízzáró jellegû

szemcsés réteg

letermelés sk-138 cm-ig,
beépül 60 cm vízzáró jellegû

szemcsés réteg

letermelés sk-138 cm-ig,
beépül 60 cm vízzáró jellegû

szemcsés réteg

letermelés sk-118 cm-ig, 
alatta 40 cm meszes stabilizáció

készül bekeveréssel,
beépül 40 cm vízzáró jellegû

szemcsés réteg

letermelés sk-118 cm-ig, 
alatta 40 cm meszes stabilizáció

készül bekeveréssel,
beépül 40 cm vízzáró jellegû

szemcsés réteg

letermelés sk-118 cm-ig, 
alatta 40 cm meszes stabilizáció

készül bekeveréssel,
beépül 40 cm vízzáró jellegû

szemcsés réteg



56 Arcok, események

Ko rá nyi Im re a Mil len ni um évé ben, 1896-
ban Mára marosszigeten szü le tett. 1917-
ben szer zett mér nö ki ok le ve let a Jó zsef ná -

dor Mû egye tem mér nö ki osz tá lyá ban. Ez -
után dr. Kos sal ka Já nos tan szé kén elõször
ta nár se géd, majd ad junk tus lett. 1926-tól

kezd ve a MÁV Igaz ga tó ság Híd osz tá lyán
fõmérnökként dol go zott, késõbb a Híd ter -
ve zé si Osz tályt ve zet te egé szen ny .r. egye te -
mi ta nár rá va ló ki ne ve zé sé ig, 1947-ig, ami -
kor a BME I. Sz. Híd épí té si Tan szék ének
vezetõi meg bí zá sát is meg kap ta. Tan -
székvezetõ pro fes  szor ként szá mos úttörõ
jel le gû szak köny ve je lent meg. 1959-ben
po li ti kai okok ból nyug dí jaz ták, de nagy
szak tu dá sát tu do má nyos te vé keny sé gén kí -
vül az Uvaterv Híd osz tá lyán hasz no sí tot ta,
ahol töb bek kö zött tag ja volt az Er zsé bet híd
ter ve zé sét és ki vi te le zés ét irá nyí tó bi zott ság -
nak. 1947-ben állam fõi el is me rést, 1950-
ben a Ma gyar Nép köz tár sa ság Ér dem rend je
V. fo ko za tát, 1955-ben Kos suth-dí jat, 1986-
ban a Mun ka Ér dem rend arany fo ko za tát
kap ta meg. Éle té nek 93. évé ben, 1986-ban
halt meg. Em lé két az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ban a Dr. Ko rá nyi Im re építõmérnö -
ki ösz tön díj, ha zánk ban a Ko rá nyi Im re-díj
örö kí ti meg.
A tu do má nyos ülé sen dr. Far kas Györ gy
tan székvezetõ egye te mi ta nár el nö költ, és a
következõ elõadá sok hang zot tak el:

Doskar Fe renc ny. MÁV mérnök-fõ tanác sos:
Vis  sza em lé ke zés Ko rá nyi Im ré re (2. fotó)
1938 már ci u sá tól dol go zott a MÁV Igaz ga tó -
ság Híd osz tá lyán Ko rá nyi Im ré vel, aki a 3
éves mér nö ki gya kor lat tal ren delkezõ fi a tal
kol lé ga kér dé se i re min dig ala pos, szak sze -
rû vá la szo kat adot t. Együtt ellenõrizték a
Fer di nánd híd cö löp ala po zá si, az új pes ti
Du na-híd hossz tartó-erõsítési mun ká it. Ko -
rá nyi Im re szá mos nagy fo lya mi híd ter ve -
zé si feladatait irá nyí tot ta. Na gyon sze ret te a
ter mé sze tet, az épülõ hi dak kör nyé két min -
dig be jár ta, örült a ter mé szet szép sé ge i nek.
Sze rény sé gé re jellemzõ, hogy egye te mi ta -
nár ként is vál lal ta a MÁV tisztképzõ hi dász -
tan fo lya mán elõadá sok meg tar tá sát. A MÁV
nyug dí jas és tény le ges hi dá sza i nak éves ta -
lál ko zó in ál lan dó résztvevõ volt. 1988 de -
cem be ré ben er re a ren dez vény re már nem
tu dott el jön ni, 1989. ja nu ár 28-án hunyt el.

Dr. Nemeskéri-Kiss Gé za ny. MÁV
mérnök-fõ tanác sos: Dr. Ko rá nyi Im re
vas úti hi dak kal kap cso la tos mun kás sá ga
(3. fotó)
A 2. vi lág há bo rú elõt t, 1928-ban az ak ko ri
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Dr. Ko rá nyi Im re
pro fes  szor szob rá nak
ava tá sa

Rege Béla
vezetõ fõtanácsos
Közlekedési Fõfelügyelet

� brege@kozut.kff.hu
� (36-1) 486-2149 • 01/38-95

A Vas úti Hi dak Ala pít vány és a Bu da pes ti Mû sza ki és
Gaz da ság tu do má nyi Egye tem 2006. de cem ber 6-án
az egye tem Dísz ter mé ben dr. Ko rá nyi Im re szü le té sé nek
110. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi tu do má nyos
ülés sza kot szer ve zett, amely után az egye tem
szo bor park já ban fel avat ták a pro fes  szor úr mell szob rát
(1. fotó).

1. fotó – Dr. Ko rá nyi Im re pro fes  szor mell szob ra
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új pes ti Du na-híd 5x22 ton na kon cent rált és
8 t/m ál lan dó te her re va ló megerõsítését
tel je sen új sze rû meg ol dás sal: a ke reszt tar -
tók megerõsítésév el és a fõtartókon 2. ren -
dû rá cso zás meg ter ve zé sé vel ol dot ta meg.
Ezt a hi dat a 2. vi lág há bo rú alatt le bom báz -
ták. Az egyet len épen ma radt szer ke ze tet a
simon tornyai Sió-híd új já épí té sé nél hasz -

nál ták fel, és 104 éves ko rá ig, egé szen a
2000 évig volt for ga lom ban. Az új pes ti vas -
úti Du na-híd ter ve it Ko rá nyi Im re el ké szí -
tet te, de ehe lyett gaz da sá gi okok ból 10 éves
üze mel te té si en ge dél  lyel „K” tí pu sú fél-ál -
lan dó jel le gû hi dat he lyez tek for ga lom ba
1955-ben. Ez a híd ma már 51 éve van
üzem ben.

A Bu da pest–He gyes ha lom vas út vo nal nak a
Bu da pest XI. ke rü let ben a Bar tók Bé la út
fe let ti át ve ze té sé nél 62 m fesz tá vol sá gú, 2
vá gá nyú, ágya zat át ve ze té ses, Langer-tar tós
hi dat ter ve zett meg Ko rá nyi Im re, amely a
2. vi lág há bo rú alatt fel rob ban tott 15 m nyí -
lá sú híd he lyett épült meg. Ez a híd igen
esz té ti kus meg je le né sû. A bia tor bá gyi vas -
úti hi dak erõsítési mun ká it is Ko rá nyi Im re
ter vez te. Eze ket a 2. vi lág há bo rú alatt nem
rob ban tot ták fel, mi vel 1945 ja nu ár já ban a
hi dak kör ze té ben orosz pán cé lo sok je len -
tek meg, ezért a rob ban tók el me ne kül tek.
Ko rá nyi Im re szá mos nagy fo lya mi vas úti
híd ter ve zé sét irá nyí tot ta. Ezek kö zé tar to -
zik 1941-ben a 2. vá gá nyú, szol no ki vas úti
Ti sza-híd, 1947-ben a Dé li összekötõ vas úti
híd, 1949-ben a ba jai köz úti-vas úti Du na-
híd. Chol no ki Ti bor ral együtt Ko rá nyi Im re
he lyez te for ga lom ba a 2. vi lág há bo rú után
hely re ál lí tott sár vá ri vas úti Rá ba-hi dat.
Az elõadás tel jes szö ve gét a következõ
szám ban fog juk meg je len tet ni – (A szerk.)

Dr. Iványi Mik lós egye te mi ta nár: Dr. Ko -
rá nyi Im re, a ta nár és a tu dós (4. fotó)
Ko rá nyi Im re 1927-ben ka pott mû sza ki
dok to ri cí met, 1932-ben lett egye te mi ma -
gán ta nár, 1947-ben egye te mi ny. r. ta nár, a
mû sza ki tu do má nyok dok to ra cí met 1955-
ben nyer te el. Az 1951. évi Vas úti Híd sza -
bály zat ki dol go zá sát irá nyí tó sza kértõi bi -
zott sá got ve zet te. Ez után egye te mi ok ta tói
te vé keny sé ge ke re té ben ki dol goz ta a Tar tók
sta ti ká ja, és az Acél szer ke ze tek c. egye te mi
tan köny ve ket. Szá mos ha zai és kül föl di
szak mai kon fe ren ci án tar tott elõadást.
Nyug dí ja zá sa után ad ta ki a „Sta bi li tá si kér -
dé sek a mér nö ki gya kor lat ban”, a ,,Kihajlás
a sík ban” c. köny vét, ame lyért 1966-ban
Aka dé mi ai Ní vó dí jat ka pott. Ezt a mun kát
Kol lár La jos szer kesz té sé ben ta nít vá nyai
foly tat ták. 1966-ban lá tá sa sú lyo san meg -
rom lott, de tu do má nyos te vé keny sé gét egé -
szen 1975-ig foly tat ta. 1987-ben a BME
dísz dok to rá vá avat ták.

Dr. Kol lár Lász ló egye te mi ta nár, aka dé -
mi kus: A Dr. Ko rá nyi Im re építõmérnö ki
ösz tön díj 20 éve (5. fotó)
Az ösz tön dí jat a ma 83 éves Chol no ki Ta -
más ala pí tot ta, aki 1945-ben szer zett mér -
nö ki dip lo mát, és 1948-ban egye te mi ok ta -
tó ként tu do mást ar ról, hogy az ÁVH le tar -
tóz ta tá sát ter ve zi. Ezért az Egye sült Ál la -
mok ba emig rált, ahol meg ala pí tot ta a  Dr.
Ko rá nyi Im re építõmérnö ki ösz tön dí jat,
amit ed dig 22 fi a tal mér nök nyert el, akik
az ösz tön díj ke re té ben az USA leg jobb egye -
te me in 8-10 hó na pig ta nul hat tak. Ed dig
min den ösz tön dí jas ha za tért Ma gyar or szág -
ra, és tu do má nyos te vé keny sé gét szülõ -
hazájában foly tat ta. Az ösz tön díj pá lyá za to -
kat az ala pí tó sa ját ma ga bí rál ja el.
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2. fotó –
Doskar Fe renc

meg em lé ke zé se
a pro fes  szor ról

4. fotó – Dr. Iványi
Mik lós em lék szik

vis  sza a ta nár ra és
a tu dós ra

3. fotó – Dr. Nemeskéri-Kiss Gé za vis  sza em lé ke zé se



Re ge Bé la, a Vas úti Hi dak Ala pít vány el nö -
ke: 5 éves a Ko rá nyi Im re-díj (6. fotó)
A Ko rá nyi Im re-díj oda íté lé sé nek sza bály za -
tát a ku ra tó ri um a 2001. már ci us 20-i ülé -
sén fo gad ta el. A díj oda íté lé sé re a ku ra tó ri -
um bár mely tag ja út ján le het ja vas la tot ten -
ni, ame lyet min den év má jus 15-ig kell az
el nök ré szé re írás ban el jut tat ni. A ja vas lat -

nak tar tal maz nia kell a ja va solt sze mély
ada ta it, szak mai tevékenységét,a ki tün te -
tés re okot adó kö rül mény vagy al ko tás le -
írá sát, a ja vas lat in dok lá sát.
A díj ki osz tá sá ra éven te egy al ka lom mal, ma -
xi mum egy fõ ré szé re ke rül sor, mi vel igé -
nyes szak mai te vé keny ség ese tén íté lik oda.
Az ér té ke lés so rán a ku ra tó ri um azo kat a

szem pon to kat ve szi fi gye lem be, amely
szak  te rü le te ken Ko rá nyi pro fes  szor úr je -
len  tõ set al ko tott. Ezek a következõk:
• Vas úti hi dak ter ve zé se
• Ok ta tá si te vé keny ség
• Vas úti hi dak ki vi te le zé se, ellenõrzése
• Tu do má nyos te vé keny ség.

A Ko rá nyi Im re-díj ki tün te tett jei
• 2002. év: Dr. Nemeskéri-Kiss Gé za, át -

adás a BME sta bi li tá si szak mai kon fe ren -
ci á ján

• 2003. év: Dr. Szit tner An tal, át adás a KTE
„100 éves az Er zsé bet híd” szak mai kon -
fe ren ci á ján

• 2004. év: Evers An tal, át adás az ala pít -
vány „50 éves a ko má ro mi vas úti Du na-
híd” ren dez vé nyén

• 2005. év: Doskar Fe renc, át adás a BME
dísz ok le vél-át adá si ün nep sé gén

• 2006. év: Dr. Nagy Sán dor, át adás je len
tu do má nyos ülé sen.

A 2006. évi dí ja zott ki tün te té sé nek
in dok lá sa
Nagy Sán dor 1926-ban szü le tett. 1950-ben
szer zett mér nö ki dip lo mát a Bu da pes ti Mû -
sza ki Egye te men. Egyet len ál lan dó mun ka -
he lye a BME-n az I. Sz. Híd épí tés ta ni Tan -
szék, ahol dr. Ko rá nyi Im re pro fes  szor úr -
nál kez dett dol goz ni, és in nen ment nyug -
díj ba az 1996. év ben. Egye te mi dok to rá tu -
sát 1971-ben, kan di dá tu si cí mét 1972-ben,
PhD tu do má nyos fo ko za tát 1997-ben sze -
rez te meg.
A tan szék ok ta tá si mun ká já ban
1950–1996 kö zött va la men  nyi ok ta tott
tárgy kör ben részt vett. Ta nár se géd ként
kezd te, és do cens ként fe jez te be az ok ta -
tást. Szá mos mû sza ki tu do má nyos cik ke
je lent meg ma gyar és né met szak lap ok -
ban. Részt vett Dr. Ko rá nyi Im re: Tar tók
sta ti ká ja I-II egye te mi tan könyv ének ki dol -
go zá sá ban, mun ká já nak el is me ré se ként
Ko rá nyi pro fes  szor úr tól 1-1 de di kált pél -
dányt ka pott. A vas úti hi dak ter ve zé se té -
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Béla Rege

Summary

The Railway Bridges Foundation
and the Budapest University of
Technology and Economics
organized a ceremonial erudite
session in the hall of the university
at 6 of December in 2006, on the
occasion of the 110. anniversary of
birth of professor Imre Korányi.
Former colleagues bowed before the
life-work of the professor on the cer-
emony. After this the bust of
dr. Imre Kerényi was unveiled at the
statue park of the university.

5. fotó – Dr. Kol lár
Lász ló a Dr. Ko rá nyi
Im re Ala pít vány 20
évé nek tör té ne tét
is mer tet te

6. fotó – Re ge Bé la,
a Vas úti Hi dak Ala -
pít vány ku ra tó ri u mi

el nö ke is mer te ti a
Dr. Ko rá nyi Im re-díj

ed di gi 5 évét

7. fotó – Ko rá nyi
Ilo na át ad ja a 2006.

évi
Dr. Ko rá nyi

Im re-dí jat dr. Nagy
Sán dor nak
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má ban részt vett a MÁV ge rinc le me zes
híd mintater vek ki dol go zá sá ban. Ter ve zé si
mun kái köz úti hi dak és ipa ri szer ke ze tek
te rü le tén ké szül tek.
Szá mos ha zai és kül föl di, elsõ sor ban né -
met tu do má nyos kon fe ren ci án volt elõadó.
Tu do má nyos ku ta tá sa i nak fõ szak te rü le te a
vé kony fa lú acél szer ke ze tek mé re te zé se,
vizs gá la ta. A mér nö ki szer ke ze tek erõsíté -
seinek, át ala kí tá sa i nak ha zánk ban és kül -
föld ön el is mert szak em be re. 
Dr. Nagy Sán dor és va la men  nyi ki tün te tett
élet mû alap ján kap ta meg a Ko rá nyi Im re-
dí jat, je len ün nep sé gen a pro fes  szor úr lá -
nya, Ko rá nyi Ilo na okl. építõmérnök ad ta
át. Dr. Nagy Sán dor rö vid be széd ben mon -
dott kö szö ne tet, és em lé ke zett dr. Ko rá nyi
Im re pro fes  szor úr ra.
A tu do má nyos ülés után az egye tem szo -
bor park já ban fel avat ták dr. Ko rá nyi Im re
em lék mû vét, Sza bó Gá bor szob rász mû vész
al ko tá sát, ame lyet a Ko rá nyi uno kák lep lez -
tek le. Dr. Lo vas An tal pro fes  szor úr, az
Építõmérnö ki Kar dé kán ja rö vid be széd ben
em lé ke zett meg Ko rá nyi pro fes  szor úr
kiemelkedõ egye te mi tevékenységérõl és
em be ri nagy sá gá ról. A szo bor le lep le zé sét

követõen ko szo rút he lyez tek el a Ko rá nyi
csa lád ne vé ben a pro fes  szor úr gyer me kei,
az egye tem ne vé ben dr. Lo vas An tal dé kán,
a Vas úti Hi dak Ala pít vány ne vé ben Vö rös Jó -

zsef. A ko szo rú zás után az ün nep ség a Szó -
zat el ének lé sé vel zá rult. �
(A fény kép fel vé te le ket Gyu kics Pé ter fo tó -
mû vész ké szí tet te.)
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Bú csú zunk Sá ri Fer enc tõl,
aki fi a ta lok szá za it ne vel te,
ta ní tot ta a vas úti pá lya épí tés
és fenn tar tás sze re te té re, aki
fá rad sá got nem kí mél ve ke -
mé nyen, de min dig sze re tet -
tel ad ta át szé les kö rû gya -
kor la ti tu dá sát. Jog gal szó lít -
hat juk ezért úgy, ahogy
diák jai szó lí tot ták: „Fe ri
bácsi”.
Hi te les sé gét élet út ja iga zol ta
és tá masz tot ta alá: 1925. jú -
li us 30-án in dult Szi halom -

ból. 1949-es há zas ság kö tés ét követõen irigy lés re mél tó an szép, nagy
csa lád fe je ként – 5 gyer mek édes ap ja ként – az An gyal föl di Pá lya fenn -
tar tá si Fõnök sé gen Ulviczky Pis ta bá csi szár nyai alatt vált iga zi vas -
utas sá, ahol 1962-ig dol go zott, majd Gal gamác sa kö vet ke zett 1969-
ig. Elõ munkásként em be rek mun ká ját szer vez te és irá nyí tot ta pre cí -
zen, gon do san és em ber ség gel – aho gyan min ket is ta ní tott.
A sors ke mény re edzet te: Szi halom ról va sár nap es te in dult, és szom -
ba ton késõ es te ér ke zett vis  sza sze re tett csa lád já hoz kö zel 20 éven
ke resz tül. Ezek ben az em ber pró bá ló évek ben is ké pes volt ar ra, hogy
a mun ka mel lett to vább ta nul jon: 1965-ben le érett sé gi zett. Ek kor in -
dult gyako r latvezetõ ta ná ri pá lya fu tá sa, amely 1965-tõl a Vas út épí té -
si és Pá lya fenn tar tá si Tech ni kum ban, majd utód já ban, a Kvas say
Szak kö zép is ko lá ban 1985-ig, vis  sza vo nu lá sá ig tar tott vol na, ha nyug -
díj ba megy. Ezt azon ban nem tud ta meg ten ni, mert sze ret te az em -
be re ket, a fi a ta lo kat, a vas úti szak mát, és még 10 évig ok tat ta a fel -
növekvõ nem ze dé ket.
Ki fe lejt het né el a Rákos ren dezõn, Rákospalota-Újpesten, Fe renc vá -
ros ban ta nár tár sa i val, az is ko la ve ze té sé vel szer ve zett szak mai gya -
kor la to kat? Ki fe lejt het né el a szer dai jó han gu la tú mû hely gya kor la -
to kat, ahol Fe ri bá csi be ve ze tett ben nün ket a kitérõlekötés és -építés,

a vá gány épí tés és -fen ntartás rej tel me i be, hi szen olyan mé lyen ma -
gá val ra ga dott so kun kat, hogy éle tün ket tet tük fel e szak ma mû ve lé -
sé re. 
Zá hony tól Sop ro nig, Ba las sa gyar mat tól Bátaszékig az or szág ban
min de nütt ott van nak a pá lyán ta nít vá nyai, azok a szak em be rek, akik
a ke zei kö zül ke rül tek ki, akik el kö te le zett mûvelõi let tek az ál ta la
for rón sze re tett szak má nak, sõt a legkülön bözõbb szin te ken is szám -
ta lan ta nít vá nya tölt be felelõsségtel jes vezetõi tisz tet.
Em lék szem utol só ta lál ko zá sunk ra, ami kor azt mond ta: büsz ke va -
gyok rá tok, büsz ke va gyok ar ra, hogy ta nít hat ta lak ben ne te ket, és
büsz ke va gyok ar ra, aho vá el ju tot ta tok az élet ben!
És va ló ban, mél tán le he tett büsz ke, hi szen a Vas út épí té si és Pá lya -
fenn tar tá si Tech ni kum ban olyan szel le mi sé gû is ko la meg ha tá ro zó
nevelõ je volt, amely szel le mi ség má ig él ta nít vá nya i ban: az el kö te le -
zett ség, a szak mai alá zat, a tisz tes ség, az em ber ség, az egy más irán ti
szo li da ri tás szel le mi sé ge.
PFT-esnek len ni ma is fo ga lom, kü lön le ges, ma gá val ra ga dó ér zés,
amely egy ben az em ber ho va tar to zá sát is ki fe je zi, bár hol él jen is e vi -
lá gon.
Sze rény sé ge til tot ta, hogy ön ma gá ra büsz ke le gyen, pe dig a ránk va -
ló büsz ke sé ge gyö ke re ön ma gá ban és az is ko lá ban fo gan ta tik.
Fáj da lom mal és sze re tet tel bú csú zom tõled is ko la tár sa im, ta nít vá -
nyaid és ta nár tár said ne vé ben. Él tes sen ben nün ket to vább utol só
üze ne ted a költõ sza va i val: 

„Ha majd a sí ro mat kö rül áll va, rám dob tok egy- e gy föld rö göt, 
Hig  gyé tek, hogy kö zü le tek el csak a tes tem köl tö zött. 
Lel kem itt él, ta nít, ne vel, s ta nú ként hív el ti te ket:
Bol dog gá te szi a föl di lé tet a jó, a szép s a szeretet!”1

Du na ke szi, 2006. de cem ber 22.
Dr. Zsákai Ti bor

1 Idé zet: Já nos Ár pád: Még egy szer, cim bo rák c. ver sébõl

Bú csú zunk Sá ri Fer enc tõl, mind an  nyi unk Fe ri bá csi já tól

8. fotó – Dr. Lo vas An tal, az Építõmérnö ki Kar dé kán ja be szé det mond
a szo bor le lep le zé se kor
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Két ség te len, hogy en nek az idõszaknak a
gaz da sá gi élet fej lesz té se szem pont já ból a
leg több lehetõséget ma gá ban rejtõ ta lál má -
nya a vas út volt. Ép pen ezért ér de kes át te -
kin te ni, ho gyan épül tek meg Ma gyar or szá -
gon az elsõ vas utak, és kik vol tak azok, akik
a vas út ért har col tak, kik vol tak, akik ezen a
té ren ered mé nye ket tud tak fel mu tat ni.
Is me re tes az is, hogy a vas utak ere de te Ang -
li á ba vezethetõ vis  sza: az elsõ köz for gal mú
ló fo ga tú vas utat Lon don mel lett 1801-ben,
az elsõ gõzüzemût 1825-ben Stock ton–
Darlington kö zött he lyez ték üzem be. In -
nen ke rült át a kon ti nens re, és itt is
elõször a ló von ta tá sú, majd gõzüzemû for -
má já ban ter jedt el. Fran cia or szá gon, Bel gi -
u mon, Né met  or szá gon ke resz tül ju tott el
az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia te rü le té re.
Auszt ri á ban az elsõ, al épít mény re fek te tett
ló vas utat 1828-ban nyi tot ták meg Linz és
Budweis kö zött, az elsõ gõzüzemût 1837-
ben Bécs–Florisdorf és Deutsch–Wagram
kö zött.
A ma gyar vas út õskorából két ló vas út épí -
tést, az 1836. évi XXV. sz. elsõ vas úti tör -
vényt és azo kat a kez de ti vas út épí té si pró -
bál ko zá so kat kell meg em lí te ni, ame lyek
Bé cset és az or szág nyu ga ti vi dé kén lévõ
nagyvá ro so kat, Po zsonyt, Gyõrt, Sop ront kí -
ván ták vas út tal ös  sze köt ni.
Az elsõ ha zai vas pá lyát, amely lé nye ge sen
kü lön bö zött a mai ér te lem ben vett vas út tól,
hi szen osz lo po kon nyug vó lebegõ vas út
volt, 1827-ben Pes ten a Ke re pe si vám so -
rom pó tól Kõbányáig épí tet ték, mind ös  sze 7
km hos  szú ság ban.
En ge dé lye se a bá ró Wenckheim Jó zsef ala -
kí tot ta rész vény tár sa ság volt. Épí té sé re az
en ge délyt az or szág ná do ra, Jó zsef fõherceg
ad ta ki, mind ös  sze egy nap alatt. 1827. áp -
ri lis 8-án a ná dor Wenck heim bá ró ké rel -
mé re – mi köz ben a ké rel met fel ter jesz tet te

a csá szár nak – le vél ben en ge délyt adott a
mun ka meg kez dé sé re (a csá szá ri en ge dély
ak kor ér ke zett meg, ami kor a vas út már el -
ké szült).
A Pest-kõbányai Vas út nál al kal ma zott meg -
ol dást (fá ból ké szült áll vá nyok ra erõsített
ge ren da pá lya) Palmer Hen rik an gol
építõmester sza ba dal maz tat ta 1821-ben. Az
ezt követõ évek ben Né met or szág ban épí tet -
tek ilyen tí pu sú vas utat.
Bodmer Já nos oszt rák só bá nya-igaz ga tó
1824-ben is mer te meg Ang li á ban ezt a
szer ke ze tet, Bollinger bé csi me cha ni kus sal
és tár sa i val együtt mû köd ve né mi leg mó do -
sí tot ta a ta lál mányt, majd sza ba dal mat
szer zett al kal ma zá sá ra az Oszt rák–Ma gyar
Mo nar chia te rü le té re. Ma gyar or szá gon a
szer ke ze tet elõször Schlegel Hen rik bé csi
kereskedõ is mer tet te 1826-ban a po zso nyi
or szág gyû lés résztvevõi elõtt. A kedvezõ vé -
le mé nyek alap ján dön tött né hány vál lal ko -
zó a ha zai épít ke zés mel lett. A meg va ló sí tás
ér de ké ben rész vény tár sa sá got ala kí tot tak,
és meg kezd ték a munkát.
Az épít ke zés ve ze té sé vel 1827. má jus ele jén
Bodmer Já nost bíz ták meg, aki azon ban
pár hét múl va hir te len el hunyt. A ki vi te le -
zés irá nyí tá sát ek kor Speigl Jó zsef ács mes -
ter vet te át, és fe jez te be azt. A 7,5 km hosz  -
szú pró ba sza kaszt 1827. au gusz tus 20-án
nyi tot ták meg ün ne pé lyes ke re tek kö zött. A
lebegõ vas út ter ve zett to vább épí té se azon -
ban nem va ló sult meg.
A rö vid éle tû vas út (mind ös  sze hét hó na pig
volt üzem ben) épí té sé nek két leg ne ve sebb
sze mé lye a rész vény tár sa sá got meg ala kí tó
bá ró Wenckheim Jó zsef és az en ge délyt ki -
adó, a hos  sza dal mas ad mi niszt rá ci ós utat
mellõzõ Jó zsef ná dor volt. Né hány mon dat
az õ élet raj zuk ból.
Szerkesztõi meg jegy zés: A Sí nek Vi lá ga el -
ha tá roz ta, hogy következõ szá ma i ban rö vid

élet rajz ok köz lé sé vel em lé ket ál lít azok nak
a vas úti szak em be rek nek, akik so kat tet tek
a vas út épí té sé nek meg in dí tá sá ért, fej lesz -
té sé ért. Az élet raj zo kat egy-egy kor szak ba
cso por to sít va kö zöl jük. Az elsõ élet raj zi cso -
kor a vas út kez de tén tevékenykedõkrõl
szól.

Wenckheim Jó zsef bá ró (1778–1830)
er dé lyi szü le té sû fõnemes, aki if jú ko rá ban
ka to nai pá lyá ra lé pett, majd késõbb nem -
csak köz igaz ga tá si funk ci ó kat vál lalt, ha -
nem a ha zai gaz da sá gi élet fej lesz té sé ben is
részt vett. Az utol só ne me si fel ke lés ben, a
Na pó le on el le ni há bo rú ban al ez re des ként,
majd ez re des ként szol gált. Elõbb Krassó,
ez után 1823-ban Arad vár me gye fõispáni
hely tar tó ja, fõispánja, késõbb Nóg rád vár -
me gye ki rá lyi biz to sa lett. Gaz da sá gi te vé -
keny sé gei kö zül említendõ a ha zai ló te -
nyész tés tá mo ga tá sa, fo lyók sza bá lyo zá sa,
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Élet rajz ok
Akik nek az elsõ ma gyar

vas utak épí té sét

kö szön het jük

Dr. Horváth Ferenc

ny. mérnök-fõtanácsos
� (36-1) 332-7027

A ha zai vas út tör té net tel fog lal ko zók kö ré ben köz is mer tek az 1800-as évek elsõ év ti ze de i nek
ma gyar or szá gi és eu ró pai po li ti kai és gaz da sá gi vi szo nyai, tö rek vé sei. Ma gyar or szág az
Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia tag ja ként nem volt füg get len ál lam, vál to zó an, hol
erõtel je sebben, hol eny hébb for má ban a bé csi ud var ha tal mi tö rek vé sei ér vé nye sül tek.
Ugyan ak kor feltörekvõben volt egy if jú nem ze dék, amely ma gyar nak val lot ta ma gát,
küz dött az or szág önál ló sá gá ért, füg get len sé gé ért, a ma gyar nyelv el ter jesz té sé ért,
a gaz da sá gi élet fej lesz té sé ért, a tech ni kai ta lál má nyok Ma gyar or szá gon va ló el ter jesz té sé ért.
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mo csa rak le csa po lá sa, gaz da sá gi egy let ala -
pí tá sa és a kõbányai elsõ ha zai vas utat építõ
tár sa ság lét re ho zá sa.

Jó zsef fõherceg (1776–1847) II. Li pót
ki rály he te dik fia, akit I. Fe renc ki rály 19
esztendõs ko rá ban ne ve zett ki Ma gyar or -
szág ki rá lyi hely tar tó já vá, majd 1796-ban a
ren dek az or szág ná do rá vá vá lasz tot ták, és
ezt a tisz tét ha lá lá ig, több mint 50 esz ten de -
ig az or szág nép ének tel jes meg elé ge dé se és
sze re te te mel lett töl töt te be. Ma gyar em ber -
ré vált, gyer me ke it is ma gyar nak ne vel te.
Min den cse le ke de té vel a ma gyar nem zet és
a bé csi kor mány zat kö zöt ti el len té te ket
igye ke zett el há rí ta ni, ki állt az al kot má nyos
ural ko dás, az or szág gyû lé si szó lás sza bad -
ság és a re for mok mel lett. Va la men  nyi kul -
tu rá lis, tár sa dal mi és gaz da sá gi meg moz -
du lás lel kes hí ve és tá mo ga tó ja volt. Az elsõ
ha zai vas út épí té sé nek el in dí tá sá ban el -
évül he tet len ér de mei vol tak.
Ha zánk ban az 1830-as évek ben kezd tek
elõször tény le ge sen fog lal koz ni a vas út épí -
tés gon do la tá val, és je löl tek ki út irá nyo kat,
ahol a vas út vo na lak lé te sí té sét gaz da sá gos -
nak tar tot ták. A kezdeményezõk elsõsorban
a megfelelõ tõkével rendelkezõ ha zai és
oszt rák ban ká rok, nagykereskedõk vol tak.

Kö zü lük há rom ne vet emel ki a ha zai vas -
út tör té ne lem: Rotschild bá ró, Sina bá ró és
Ullmann Mó ricz ne vét. Tö rek vé se ik meg -
egyez tek ab ban, hogy Nyu gat-Ma gyar or szág
és Bécs kö zött kell épí te ni az elsõ vas uta -
kat.
A Rotschild csa lád üz le ti vál lal ko zá sát Né -
met or szág ban, a maj na-frank fur ti bank
meg ala pí tá sá val kezd te. A csa lád Anselm
Sa la mon ne vû tag ja ala pí tot ta meg 1826-
ban a csa lád bé csi bank ját, amely az tán az
oszt rák és a ma gyar vas út vo na lak épí té sé vel
kez dett fog lal koz ni. Elsõ ter vük Bécsbõl
Cseh or szá gon át a Wieliczkai-sóbányákig
vezetõ vas út vo nal épí té se volt, amely nek
ma gyar vo nat ko zá sa a ma gyar te rü let re
vezetõ Deutsch–Wagram po zso nyi szárny -
vo nal lé te sí té se. Rotschild bá ró (1822-ben
bá rói ran got ka pott az oszt rák csá szár tól)
ne vé hez fûzõdik késõbb (1838-ban) a „Ma -
gyar Kö zép pon ti Vas pá lya” rész vény tár sa ság
meg ala kí tá sa, va la mint az Ér sek új vár–Pest
vas út vo nal épí té sé nek meg kez dé se is.
A má sik nagy vál lal ko zó, aki a ha zai vas út -
épí té sek egyik te kin té lyes kezdeményezõje
volt, bá ró Sina Si mon (1810–1876) gö rög
szár ma zá sú ban kár, ma gyar arisz tok ra ta és
nagy bir to kos (1832-ben ka pott ma gyar bá -
rói ran got). Sina Bécsbõl az Ad ri ai-ten ger
fe lé kí vánt vas utat épí te ni, amelybõl ki ága -
zást ter ve zett egy részt köz vet le nül Gyõrbe,
más részt Sop ro non át Gyõrbe, és in nen
Gönyûig, a du nai ví zi út hoz mint megfelelõ
át ra ká si hely hez. 
Sina ala pí tot ta meg a „Cs.kir.szab. Bécs–
gyõri Vas út tár sa sá got”, amely en ge délyt ka -
pott 1836-ban a vas út vo nal hely szí ni ta nul -
má nyo zá sá ra. Fel ké ré sre a ne ves oszt rák
mér nök, Mathias Schönerer – aki több ma -
gyar or szá gi vas út ter ve zé sé ben részt vett –
egy esztendõ alatt el ké szí tet te a vo nal ta nul -
mány ter vét. Saj nos a vas út vo nal nak idõben
csak az auszt ri ai, Bécs és Bruck
(Királyhida) kö zöt ti sza ka sza épült meg. A
foly ta tás nak, a bruck–gyõri-szakasznak az
épí té sét 1840-ben meg in dí tot ták, de még
ab ban az év ben ab ba hagy ták a tár sa ság
pénz ügyi ne héz sé gei mi att. A vál la lat
késõbb is mét meg kezd te az épít ke zést, de
be fe jez ni már csak az új tu laj do nos, a
Cs.kir.szab. Oszt rák Ál lam vas út Tár sa ság
tud ta az 1855–1856. évek ben.
Ullmann Mó ricz nagykereskedõ, a 19. szá -

zad ne ves ban kár ja több pénz in té ze tet ala -
pí tott Ma gyar or szá gon. Bank jai se gí tet ték a
ha zai vas út épí té sek meg in dí tá sát, így a
pest–vá ci vo nal épí té sét is. 1837 ok tó be ré -
ben elõmunkálati en ge délyt kért a Pest–Po -
zsony, Buda–Gyõr gõzüzemû és a Pest–
Deb re cen ló von ta tá sú vas út épí té sé re, ame -
lyet a következõ hó nap ban meg is ka pott.
En nek bir to ká ban – Rotschild bá rót is
meg nyer ve – meg ala kí tot ta a Ma gyar Kö -
zép pon ti Vas pá lya Tár sa sá got, és 1838-ban
meg kezd te az elõmunkálatokat.
A sza bad ság harc alatt Kos suth fel hí vá sá ra
bank je gyet is adott ki, ami mi att nagy ér té -
kû kár té rí té si kö te le zett ség gel súj tot ták.
A ha zai köz le ke dés fej lesz té sét min dig fon -
tos fel ada tá nak te kin tet te a Ma gyar Or szág -
gyû lés (ha er re lehetõsége akadt, ami kor a
csá szár kény te len volt ös  sze hív ni), és így
ter mé sze te sen elõsegítette a ha zai vas út -
épít ke zé sek meg in dí tá sát is. Kiemelkedõ
jelentõségû volt az 1825–27. évi or szág gyû -
lés VIII. tör vény cik ke, amely köz le ke dé si
bi zott ság lét re ho zá sát ren del te el, és az
1836. évi ülés, amely meg al kot ta az 1836.
évi XXV. tc.-t. Ez a tör vény nem csak a 13
leg fon to sabb út irányt je löl te ki, ha nem az
épít ke zé sek alapvetõ tör vé nyes fel tét ele it is
biz to sí tot ta, mint hogy a vas út épí tés hez
több, elsõdlegesen szük sé ges fel té telt en ge -
dé lye zett: a ki sa já tí tá si jo got, az
elõmunkálatok tá mo ga tá sát a ha tó sá gok
részérõl, a szál lí tá si bér fi ze té sét, és fel -
men tet te a vál lal ko zó kat a vál la lat utá ni
köz adó zás tól.
Az 1836-os tör vény vi tá já ban részt vett és
tá mo gat ta an nak meg je le né sét a re form kor
há rom nagy po li ti ku sa: Szé che nyi Ist ván
gróf, Kos suth La jos és De ák Fe renc. Az õ
élet raj zuk is mert, de il lik meg em lí te ni né -
hány, a ha zai vas út tal kap cso la tos te vé keny -
sé gü ket.

Szé che nyi Ist ván gróf 1832. évi ang li ai ta -
nul mány út ján fe dez te fel a vas úti szál lí tás
óri á si köz gaz da sá gi jelentõségét, és vált a
ma gyar or szá gi vas út épí tés lel kes tá mo ga tó -
já vá. 1845-tõl a Hely tar tó ta nács Köz le ke dé -
si Bi zott má nyá nak vezetõjeként, 1848-tól
mint az elsõ felelõs kor mány mi nisz te re
irá nyí tot ta a ha zai vas út épí té se ket. 1848. év
ja nu ár já ban meg je lent ta nul má nya meg -
szab ta a ma gyar vas út há ló zat ki ala kí tá si
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rend sze rét, elõsegítette a Pest-Buda-cent -
rum vas út meg va ló su lá sát.

Kos suth La jos mint a re form kor egyik leg -
na gyobb ha tá sú po li ti ku sa szin tén azok kö zé
tar to zott, akik már pá lyá juk kez de tén fel is -
mer ték a vas út jelentõségét az or szág
fejlõdésében A ma gyar mezõgazdasági ter -
mé kek kül föld re va ló ki jut ta tá sa ér de ké ben
elsõsorban a Vukovár–Fiume vas út vo nal
meg épí té sét szor gal maz ta. Eb ben lát ta a
lehetõségét, hogy fo lya mi és vas úti szál lí tás sal
a bács kai és bá ná ti ma gyar ga bo na és liszt
gyor san és ol csón el ér je Fiumét. 1848-ban
mint az elsõ felelõs ma gyar kor mány pénz -
ügy mi nisz te re 8 mil lió fo rint tal tá mo gat ta
Szé che nyi vas út épí té si ter ve it. Szé che nyi vel
együtt az ál lam vas úti rend szer hí ve volt.

De ák Fe renc (1803–1873), a 19. szá za -
di ma gyar tör té ne lem leg meg ha tá ro zóbb
egyé ni sé ge 1833-ban, fi a ta lon, 30 éves ko -
rá ban ke rült a ma gyar po li ti kai élet be
mint Za la vár me gye kö ve te az Or szág gyû -
lés ben. Jo got vég zett, ügy vé di ké pe sí tést
nyert, if jú sá gá nak elsõ éve i ben vár me gyei
tisztségviselõként dol go zott. A Kép vi se lõ -
ház 1832–1836. évi ülés sza ká ban tö bb -
ször ki állt a vas út épí té sek ügye mel lett,
szor gal maz ta a Pest–Bécs kö zöt ti vas út
meg épí té sét. Egyet len kételkedõ vé le mé -
nyét a vas út tal kap cso lat ban azon ban ér -
de mes meg je gyez ni: az 1840-es évek ben
nem tar tot ta va ló szí nû nek, hogy gaz da sá -
go san mûködõ vas út építhetõ Pest és Deb -
re cen kö zött.
Bölcs és ha tá ro zott ál lás fog la lá sá nak volt
köszönhetõ, hogy a vas út épí té sek szem -
pont já ból oly fon tos 1836. évi XXV. tör vény -
cikk be a ki sa já tí tá si jog he lyes szö veg gel ke -
rült be. 1845-ben lét re hoz ta a Véd egy let
Moz gal mat. Az 1848-as Bat thyá ny -kor mány
mi nisz te re, Szé che nyi és Kos suth vas úti po -
li ti ká já nak tá mo ga tó ja a kor mány ban. Az
ab szo lu tiz mus ko rá nak kez de tén ta nú sí tott
pas  szív po li ti kai ma ga tar tá sát fo lya ma to san
az ak ti vi tás vál tot ta fel, és az 1860-as évek -
ben ki fej tett mun ká já nak gyü möl cse volt
1867-ben a ma gyar nem zet és az ural ko dó -
ház ki egye zé se, amely új uta kat nyi tott Ma -
gyar or szág szá má ra nem csak a po li ti ká ban,
ha nem a gaz da sá gi élet ben és így ter mé sze -
te sen a ha zai vas út há ló zat kifejlõdésében is.
A má so dik ma gyar vas út – amely Po zsony

és Nagy szom bat kö zött ve ze tett – szin tén ló -
vas út volt, de ez már nem lebegõ vas út ként
épült, ha nem a mai vas utak nak meg fe le lõ -
en pá lyá ját a ta la jon vég zett föld mun ká ra
he lyez ték. Épí té sét 17 po zso nyi ke res ke dõ -
bõl és föld bir to kos ból ala kult tár sa ság kez -
de mé nyez te, meg ala pít va az „Elsõ Ma gyar
Po zsony–nagy szom ba ti Vas út tár sa sá got”.
Az en ge délyt a vas út épí tés hez 1838. jú ni us
15-én kér ték, de csak ki lenc hó nap után,
1839 már ci u sá ban kap ták meg. Az
elõmunkálati ter ve ket Mathias Schönerer
bé csi mér nök ké szí tet te, aki több ma gyar -
or szá gi vas út ter ve zé sé ben részt vett. 
Az épí té si ter vek készítõi és az épí tés vezetõi
kö zött Hieronymi Ot tó Fe renc, Lechner
Gyu la, Reitter Fe renc, Rauschmann Gusz -
táv és Perleberg Gusz táv mér nö kök ne ve i vel
ta lál ko zunk, akik ko ráb ban na gyobb részt
föld mé rés sel és a Du na, Ti sza tér ké pe zé sé -
vel fog lal koz tak.
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Dr. Ferenc Horváth

Summary

The editorial staff of Sínek Világa
plan to launch a series of articles.
The first part of the series
presents that in what way the first
railway lines was built in Hungary,
and those persons, who fought for
the popularizing of railway, and who
was able to produce results
in this relation.

Összefoglalás

Többrészes cikksorozat beindítását
tervezi a Sínek Világa szerkesztosége.
A cikksorozat elsõ részében bemu-
tatjuk, hogy hogyan épültek meg
Magyarországon az elsõ vasutak, és
kik voltak azok, akik a vasút elter-
jesztéséért harcoltak, kik voltak, akik
ezen a téren eredményeket tudtak fel-
mutatni.
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Hieronymi Ot tó Fe renc (1803–1850)
mér nö ki ké pe sí té sét a pes ti Justitutum
Geometricumban sze rez te meg. Hos  szú
ide ig a Du na, Al-Du na és a Ti sza fo lyók fel -
mé ré sé nél dol go zott, 1838-tól kezd ve fog -
lal ko zott vas út ter ve zés sel és -építéssel. Õ
irá nyí tot ta a po zsony–nagy szom ba ti ló vas út
ter ve zé sét, és részt vett a ki vi te le zés ében is.
Még na gyobb sza bá sú vas úti mun ká ja volt a
Pest–Cegléd–Szolnok vas út vo nal ter ve i nek
el ké szí té se. Az 1848/49-es ma gyar sza bad -
ság harc ban Gör gey csa pa tá nak had mér nö -
ke volt, itt szer zett be teg sé gé ben hunyt el,
vi szony lag fi a ta lon, 1850-ben.

Lechner Gyu la (1816–1881) mér nök, köz -
épí té si felügyelõ, az Épí té si Igaz ga tó ság mun -
ka tár sa 1844-ben részt vett a po zsony–nagy -
szom ba ti ló vas út épí té sé ben. Mér nö ki te vé -
keny sé ge na gyobb részt fo lyó sza bá lyo zá si és
öntözõcsatorna-építési mun kák ra ter jedt ki.

Reitter Fe renc (1813–1874) mér nök, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia levelezõ
tag ja az Or szá gos Épí té sze ti Fõ igaz ga tó sá -
gon, majd a Hely tar tó ta nács Épí té sze ti Igaz -
ga tó sá gán dol go zott, az 1860-as évek ben
mint mi nisz te ri ta ná csos a fõváros sza bá -
lyo zá si ter ve it ké szí tet te. Egyet len na gyobb
vas út épí té si mun ká ban vett részt a po -
zsony–nagy szom ba ti ló vas út nál. If jabb éve -
i ben a Ti sza és a Ma ros fo lyók tér ké pe zé si
és víz mû ta ni mun ká it vé gez te, késõbb pe -
dig a fõvárosban a rak part ok, a bu dai vár, a
csa tor ná zás ügye i vel fog lal ko zott, el ké szí -
tet te a fõváros épí té si ügy rend jét. 1870-ben
a Fõvárosi Köz mun kák Ta ná csa meg ala ku -
lá sa után an nak osztályfõnöke lett.

Rauschmann Gusz táv (1815, halálozási
éve is me ret len) mér nö ki ok le ve lét Bu da -
pes ten sze rez te. Éle té nek na gyobb ré szét
víz épí té si mun kák kal töl töt te, részt vett a

Ti sza fo lyó fel mé ré sé ben, sza bá lyo zá si ter -
vé nek el ké szí té sé ben és ki vi te le zés ében, az
át vá gá sok ban, töl tés épí tés ben. 1846-ban
osz tály mér nök ké, 1850-ben a kor mány zó -
sá gi épí té si osz tály fõmérnökévé ne vez ték
ki. Vas úti mun kát an nak a mér nök cso port -
nak tag ja ként vég zett, amely el ké szí tet te a
po zsony–nagy szom ba ti ló vas út ter ve it, és
irá nyí tot ta an nak épí té sét.

Perleberg Gusz táv (1815–1855) mér -
nök és tér ké pész 1837–1838-ban a po -
zsony–nagy szom ba ti ló vas úti épít ke zés
mér  nö  ke, ezt követõen a Ti sza-tér ké pe zés
és -szabályozás egyik irá nyí tó ja, a tiszadobi
és taktaszadai át vá gá sok építésvezetõje
volt. �

(A Sí nek Vi lá ga következõ szá má ban a re -
form  kor és a sza bad ság harc vasútépítõinek
élet raj zát kö zöl jük.)
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Élet utak

Szik szay Gerõ, a ne ves
Szik szay Gerõ híd épí tõ -
mérnök fia 1918-ban
szü le tett Bu da pes ten,
gé pész mér nö ki ok le ve lét
1941-ben sze rez te meg. 

Si ke res, több ge ne rá ci ó ra vis sza tek in tõ
mér nök csa lád tag ja ként édes ap ja nyom do -
ka it kö vet ve vá lasz tot ta hi va tá sát. Ok le ve lé -
nek meg szer zé se után a Mû sza ki Egye tem
Aerotech nikai In té ze té nél dol go zott. Köz -
ben 1942-ben a zü ric hi mûe gyetemet lá to -
gat ta ál la mi ösz tön díj jal ta nul mány úton,
fõként anyag vizs gá la ti té mák kal fog lal ko -
zott. 1946-ban ke rült a Lib er ti Gép gyár ba,
ahol sa ját ter vei sze rint a ki sebb spe ci á lis

gé pek gyár tá sát irá nyí tot ta, köz ben a Mû -
egye te men ok ta tott mint ta nár se géd. 1951-
tõl nyug ál lo mány ba vo nu lá sá ig az Ipar terv -

nél (1967-tõl az ÉTI ke re té ben) dol go zott.
Beton-elõr e gyártó üze mek és építõi pari
gyár te le pek ter ve zé sé vel fog lal ko zott elõbb
tech no ló gi ai ter vezõkén t, majd sza kosztá ly -
vezetõkén t. 1950-tõl 1980-ig az egy ko ri
BVM szin te min den gyá rá nak ter ve zé sé ben
részt vett, több nyi re mint felelõs gyárter -
vezõ. Ezen be lül 1954-tõl ki dol goz ta a fe szí -
tett be ton al jak fu tó sza lag sze rû tö meg gyár -
tá sát. Irá nyí tá sa alatt a mun ka tár sa i val
együtt ké szí tett sza ba da lom alap ján kb. 30
nagy tel je sít mé nyû komp lett gyár be ren de -
zést ex por tál tak. Vé gül né met, an gol és
fran cia nyelv tu dá sát fel hasz nál va egy kül ke -
res ke del mi vál la lat nál te vé keny ke dett mint
mû sza ki sza kértõ, ez alatt szá mos újí tást,
va la mint sza ba dal mat dol go zott ki. Ma gyar
és kül föl di fo lyó irat ok ban, ál ta lá ban sa ját
mun ká it is mer tet ve, szak cik keket írt.
Az Egye tem Ta ná csa vas dip lo ma ado -
má nyo zá sá val is mer te el ér té kes mér -
nö ki te vé keny sé gét.
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