


Ez az év, reményeink szerint, kedvezőbb
lesz az eddigieknél. Bizonyára meglepő ez
az állítás, de nézzük, mire is alapozom. 
A ránk bízott eszközök fenntartásához már
most rendelkezünk jól előkészített progra-
mokkal és szerződésekkel, amelyek alapján
társszervezeteinkkel közösen, jó ütemben
ké szítjük elő a 2012-re tervezett munkák
végrehajtását. A terv véglegesítésénél azok
a munkák részesültek előnyben, amelyek
reálisan megvalósíthatók, és a pályaállapot
javítását vagy legalább szinten tartását
ered ményezik. 
Az elmúlt évben nagy gondot okozott a sín-
fej-hajszálrepedéses sínhiba megjelenése,
ami miatt azonnali sebességkorlátozásokat
kellett bevezetni, és sok pénzt vitt el. Több
cikk jelent meg ezzel kapcsolatban a  leg -
különbözőbb megközelítéssel. Szakmaiság
tekintetében változatlanul a Sínek Világa
folyóiratunk a meghatározó! Komoly elem-
zések, számítások mellett a tudományos
műhelyek bevonásával, nemzetközi és hazai
tapasztalatok felhasználásával hoztuk meg
a döntéseinket. Jelenleg is folyik az ilyen
hibák javítása, azonnali megszüntetése. 
A TMK jellegű sínköszörülési (vagy marási)
munkák bevezetése elengedhetetlen.
A kitérők cserélésére új technológiát kell
 bevezetni, hogy a legkényesebb és legdrá-
gább szerkezetet hosszú távon biztonsá-
gosan és olcsóbban tudjuk üzemeltetni. 
A gyári lekötés, a merev keretes emelés, a
biztonságos és torzulásmentes szállítás és
be építés, a nagy teljesítményű KIAG ma már
nélkülözhetetlen a komplex cseréhez. 
Ismét napi gyakorlattá kell tenni a több év -
tizedes múltra visszatekintő használt anyag
többlépcsős hasznosítását. A cél a használt
anyagok gyári körülmények között történő
javítása, és csak minősítést követő visszaépí-
tése. A hatékony készletgazdálkodás érde-
kében a baleseti és üzembiztonsági készle-
tezést is át kell alakítani. 
Kérdés, hogy a szállítási (elegyrendezési) igé-
 nyek tükrében kell-e ma is közel 12000 km
vágány és 12500 csoport kitérő? Meg fon -
tolandó, hogy mennyivel emelhető a szol-
gáltatási színvonal, csökkenthető-e a vonta-
tási költség, ha stabilan, kiszámíthatóan,
több éven keresztül a hatóságilag engedé-
lyezett sebességet és tengelyterhelést tud-
juk biztosítani. 
A 2011-ben beindított hídprojektnek idén
már kézzelfogható eredményei lesznek. A te -
vékenységkihelyezésről részletes elemzések
készültek, ezek alapján gazdaságos a vissza-
integrálás. A döntés várhatóan rövidesen
megszületik. 
Sok feladat vár ránk. Rajtunk is múlik, hogy
ezekből mennyi teljesül. Figyeljünk mun-
kánkra, egymásra, a szűkebb és tágabb érte-
lemben vett környezetünkre, hogy legjobb
tudásunk szerint vehessük ki részünket az
ország gyarapodásából.  
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Kábelhidak�és�
vasúti�alkalmazásaik�
Ferdekábeles vasúti híd terve

(2. rész)
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 phegyi@gmail.com
 (20)�507-5570

* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/1. számában.






    

     

    
    

     
      
 



A két verzió
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1. ábra. Statikai váz ([5] nyomán)

1. táblázat. Paraméteres vizsgálat a kábelszámok változtatására

Kábelszám

Max. lehajlás Max. Nyomaték a pilonban Nyomaték

[köteg]

a támaszközben elfordulás [kNm] a pályában [kNm]
a hídvégen

[rad]
Max. Min.

Max. Min. szélső középső
középen befogásnál középen befogásnál

40 234 170 0,00957 42 144 123 184 –69 420 –130 757 –22 565 22 792

32 248 191 0,01001 39 550 124 470 –68 298 –131 771 –22 941 23 054

28 257 205 0,01025 38 157 125 113 –65 302 –132 937 –23 126 23 192

24 268 222 0,01057 35 867 125 653 –66 704 –133 430 –23 438 23 431

Maximális 
eltérés (%) 14,53 30,59 10,45 –14,89 2,00 –3,91 2,04 3,87 2,8
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2. ábra. 
Egy kábelsíkú
verzió kereszt -
metszete

3. ábra. 
Középpilonos
megoldás 
közvetlen
pilon-merevítő -
tartó kapcsolat
nélkül

4. ábra. Két kábelsíkú verzió pilon és keresztmetszet





  

    
 



  

    
    
     
    
   

    


További számítások
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5. ábra. CFT híd építés alatt [3]

Summary
This�paper�concerns�the�design�of�the
cable-stayed�composite�structure�at
the�place��of�the�Southern�Railroad
Bridge,�Budapest.�The�article�is�based
on�a�diploma�written�at�Budapest
University�of�Technology�and
Economics�(BUTE)�in�2011.�Firstly�the
actual�state�of�the�existing�bridge�is
presented.�Then�the�initial�data�and
pre-calculations�are�introduced,�which
were�essential�to�obtain�the�final�form
of�the�structure.�Later�two�preliminary
versions�are�shown,�and�a�more�sop-
histicated�calculation�is�briefly�descri-
bed.�Finally�evaluation�of�the�results
and�conclusion�are�given.
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A megvalósítást indokoló 
körülmények:
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A�Transzbalkáni�Vasút
projekt�fenntarthatósá-
gának�áttekintése











szakíró,�nemzetközi�
közlekedéspolitikai�szakértő
Nemzeti�Erőforrás�Minisztérium
 balogh.tamas@eum.hu
 (30)�972-62S5�



* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2009 Különszámában.
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2. Kilátások: Fiume–Constanţa
Vasút, nélkülünk
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1. ábra. A Szegeden keresztül vezetett és a Magyarországot nem is érintő 
Fiume–Constanţa vonal
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Új remények és új kockázatok
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2. ábra. A COWI által vizsgált Szeged–Szabadka–Baja szakasz 
és lehetséges kapcsolatai
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Vasúti�építészet
Az utasforgalmi épületek építészeti
megjelenítése (5. rész)







  
ny.�főépítész
 vorostibor@upcmail.hu
 (30)�3S2-7663

* A szerző életrajza megtalálható a Sínek Világa 2011/2. számában a cikk első részében, valamint a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon.

1. ábra. A londoni Euston Square állomás bejárati kapuzata, 1849
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2. ábra. Pozsony állomás felvételi épülete, 1905

3. ábra. Az angliai Needham Market vasútállomás utasforgalmi épülete, 1846
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4. ábra. Metz vasútállomás felvételi épülete, Franciaország
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5. ábra. Budapest-Keleti pályaudvar főhomlokzatának szobrai és alkotói

Summary
The�following�part�of��the�article�series
presents�facade�design�metod�of�the
railway�passenger�terminal�and�the
relationship�the�railway�architecture
and�image�of�the�railway�company
between.





Országos fejlesztési tervek 
és azok várható hatásai

Magyarországi nagysebességű
vasút tervezése


     
    
      


     
     
   

   


      


 
   

   
  
  

    

    


    





Ferihegyi gyorsvasút (Ferex) tervek
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Budapest�vasúti�
közlekedésének�
fejlesztése
Vasút a Duna alatt  (3. rész)






 



forgalmi�szakértő�
MÁV�Zrt.�Budapesti�TK
Forgalmi�Osztály
 kalman2l@mav.hu
 (1)�511-1176

* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2011/4 . számában.

1. ábra. A nagysebességű vasútvonal budapesti átvezetési javaslatai










 

   



   



Zajterhelés csökkenése, illetve
átrendeződése Budapest területén


   
 
   
    
 
  
   
    

    
   
    
    



    








   




   

   


Budapest forgalmi csomó-
pontjainak átrendeződése



 


      


   


      


 


   

    


     
  



Várható utasforgalmi kapacitás a vasúti
alagúton:
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2. ábra. A nagysebességű vasútvonal keleti irányú továbbvezetésének alternatívái

Bp.-Nyugati Körvasút Rákos–
Újszász

Bp.-Nyugati–Kőbánya-Kispest–
Szolnok

Bp.-Keleti–Kőbánya-Kispest–
Szolnok

Bp.-Keleti–Kőbánya-felső–
Rákos–ÚjszászAz A, B és C jelölésű nyomvonalrészek

kivételével forgalomban lévő vasúti pályaszakaszok

A repülőtér és a városközpont között kiépíthető
vasúti és metró nyomvonal-lehetőségek

Bp.-Nyugati pu.

Bp.-Keleti pu.

3. ábra. Ferex nyomvonaltervek

Utas/vonat 
átlagosan 600 fő 600 fő

Vonat/óra irányonként 
(5’-es követési rend) 12 vonat 7200 fő

Összes vonat/óra 24 vonat 14400 fő

4’-es követési idővel
vonat/óra irányonként 15 vonat 9000 fő

4’-es követési idővel 
összes vonat/óra 30 vonat 18000 fő

Napi/20 üzemóra
alatt (min.-max.) 288000 fő 360 000 fő

1. táblázat. Várható utasforgalom





Az utazási komfort növelése

Átszállásmentes közlekedés a belföldi
(városok közötti) forgalomban 

    
 
   




    
    


 

    

   


   




     


     


    
 
 
    



     

     
   
     


    
 


   

Elővárosi, hivatásforgalomban kevesebb
átszállás lehetősége

    
    
   
   
    


Az intermodalitás, interoperábilitás
megvalósítása









   



 
 


 
 

     


  


     
    


    
 


Összefoglalás, következtetések

 

   

    
 

  


A fejlesztés várható költségigénye
   


 


 
 
    



SWOT analízis

A SWOT elemzés alapján levonható
következtetések
    




      


 
   
  
   


 



    

   


 
   
 
   


 
   


A fejlesztés nyújtotta előnyök
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Tétel Költség
(Mrd Ft)

Alagútépítés költsége km-ként 30–40
Mélyállomás, kialakítástól 
függően 15–20

Felszíni kapcsolat kialakítása 1–3
Elektronikus biztosítóberendezés 16–18,5

Mindösszesen
~ 8 km alagút 240–320
3 db 4 vágányos mélyállomás 45–60
3 db felszíni kapcsolat 3–9
Elektronikus biztosítóberendezés 16–18,5
Bekerülési költség 304–407,5

2. táblázat. A fejlesztés tervezett költségei





Következtetések
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fejlesztési Koncepciója és Stratégiai
Programja 2007. március 35/2007.
(III.07.). BAFT határozat.
Szakértői anyag a Budapesti Agglo me -
rációs Fejlesztési Tanács megbízásából.
Internet.
Budapest Középtávú Városfejlesztési
Programja, a Podmaniczky Program. 
A Főváros Közlekedésfejlesztési Terve.
Internet. A MÁV Zrt. Fejlesztési Terve.
A Budapesti elővárosi vasúti fejlesztési
projekt előterjesztés.
Budapest, 2004. szeptember 23. Köller
László
Európai Közösség Bizottsága Városi Zöld
könyv. 2007. szeptember. Internet.
Budapest Közlekedési Rendszerének
Fejlesztési Terve Távlati Koncepció 
és a 2020-ig javasolt fejlesztés terve.
2008. december.
MÁV Zrt. Hálózati Üzletszabályzat 
a 2009/2010-es menetrendi évre.
A Budapesti Regionális Gyorsvasúti
Rendszer Koncepciója
Megrendelő: Budapesti Közlekedési
Szövetség
Mobilitäts manager, 08/09.07. szám, 
15–17. o.
Szamos Alfonz: Budapest vasúti és  elő -
városi közlekedésének fejlesztése. Sínek
Világa Különszám, 2006, 24. o.
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Erősségek
• A tömegközlekedés kedvezőbb lehe-

tőségeket biztosít a napi utazásoknál.
• A városközpontban kedvező fekvésű

vasútállomások az intermodális kap-
csolatokhoz.

• Versenyképes eljutási idő a város min-
den pontjára.

• A vasúti fejpályaudvarok terhelése
csökken, ezért jobban betartható a
technológia.

• Csökken a technikai berendezések és
a humánerőforrás leterheltsége.

• Egyesített bérletrendszer a Buda pes -
ten belüli utazásokhoz.

• Kiváló vasúthálózati adottságok a fő -
városon belül.

• Kedvezőbb eljutási idő a Budapestet
érintő városközi forgalomban.

• A magántőke bevonható, elsősorban a
Lehel téri mélyállomás fölé építésben.

Gyengeségek
• A szolgáltatás színvonala és a kom-

fortfokozat jelenleg alacsony.
• A közlekedésre fordított idő az agglo-

merációs területen sok.
• Hiányzó ráhordó közúti infrastruktúra-

elemek és P+R parkolók.
• A belső szakaszokon és Budapest ha -

tár vonalában a vasúti vonalak egy
részén nagy a zsúfoltság.

• Az újonnan kialakított településszer-
kezetek nem a kötöttpályára épülve
fejlődtek.

• S-Bahn rendszerű közlekedésre nem
állnak rendelkezésre önálló vasúti
pályák.

Lehetőségek
• A hálózatfejlesztés összekapcsolható

a területfejlesztési preferenciákkal.
• A kihasználatlan körirányú vasúti vo -

nalak hálózati rendszerbe vonása.
• A budapesti városi kötöttpályás háló-

zathoz több helyen fejleszthetők kap-
csolódási pontok.

• A közút fokozódó torlódásai miatt ver-
senyképesebb a kötöttpályás eljutási
idő.

• Az utazás komfortjának növelése kí -
nálta nagy vonzerő.

• Az utazás kiszámíthatóságának, meg-
bízhatóságának megteremtése a köz-
úti közlekedéssel szemben.

• Csökkenthető zajterhelés Budapest
területén. (Lásd Sínek Világa 2006/3–
4. szám. Környezetvédelem)

Veszélyek
• A komfortszint alacsonyan tartásával

nem sikerül elérni a közösségi vonzerő
növelését.

• Az interoperábilitás lehetősége az
eltérő infrastrukturális és üzemviteli
sajátosságok miatt kihasználatlan
marad.

• Folytatódik a gépkocsira épülő terü-
letfejlesztés.

• A motorizációs szint növekedésével a
modal-split tovább romlik.

• Forráshiány miatt csak szerény ered-
ményű fejlesztésekre lesz lehetőség.

• A rossz elérhetőség miatt romlik a tér-
ség átjárhatósága, lakhatósága, illetve
a versenyképessége.

Summary
The�possibility�of�the�construction�of�
a�railway�tunnel�under�the�Danube
improving�the�effectiveness�has�been
making�the�experts�deal�for�more
than�100�years.�It�is�not�an�accident
that�among�the�geographical�capabili-
ties�of�Budapest�agglomeration�this
issue�comes�on�the�agenda�from�time
to�time.�The�railway�development
imaginations�presented�above�practi-
cally�started�from�that�what�kind�of
construction�and�division�of�labour�of
transport�can�ensure�effectively�the
conditions�necessary�for�the�sustai-
nable�mobility�for�Budapest�and�the
country�in�greater�perspective.��





    
     
    



 
 

 
     

   

    


Az átépítés célja
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A�záhonyi�térség�széles
nyomtávú�gerinc-
hálózatának�átépítése


















 
pályalétesítményi�szakértő
MÁV�Zrt.�Vezérigazgatóság
Pályalétesítményi�Osztály
 kupais@mav.hu
 (1)�511-7S19

1. kép. Tuzsér–Eperjeske–országhatár
10+97 szelvény átjáróépítés előtt

2. kép. Tuzsér–Eperjeske–országhatár
10+97 szelvény átjáróépítés után





    


   
     



      
   
  
     
      
    


    

   

  

     

 


    
   
   
   



      
    

    
     


A kivitelezés
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Kupai Sándor 19SS-ban�a�MÁV�Mis�-
kolci� Építési� Főnökségen� pályamun-
kásként�kezdett�dolgozni,�19S9.�április
1-jétől� előmunkásnak� nevezték� ki.
Ekkor� kezdte� meg� tanulmányait� a
Győri�Közlekedési�és�Távközlési�Mű�sza�-
ki� Főiskolán,� melynek� elvégzése� után�
a�Győri�Pályagazdálkodási�Főnökségen
szakmunkásként� (vonalgondozó,� so�-
rom�pólakatos,�technikus�munkakörök-
ben)� dolgozott.� A� szükséges� szakvizs-
gák� letétele� után,� 199S-től� a�moson-
magyaróvári,� 1995-től� a� győri� szaka-
szon� pályamester.� 1997-től� Komárom
szakaszmérnöki� feladatait� látta� el.
199S-tól� a� Győri� Pályagazdálkodási
Főnökség� felügyeleti,� karbantartási,
valamint� a�beruházási�munkák� előké-
szítésének� a� főmérnöke.� 2001-től� a
Pálya,� Híd-� és� Magasépítményi� Szak�-
igaz�gatóság� építési� főmérnöke.� El�ső�-
sorban�nemzetközi�hitelekből�finanszí-
rozott� vasútépítések,� pályarehabilitá-
ciók�műszaki�tartalmának�meghatáro-
zása,�a�tervdokumentációk�elkészítése
és� elfogadása,� majd� a� megvalósítás
ellenőrzése�a�feladata.

3. kép. Széles-normál átszelés 

4. kép. Magasfogadó kettős vágány  -kapcsolat építése 
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5. kép. Eperjeske rendező pályaudvar
XII. vágány alépítmény-erősítés 

6. kép. 
Kitérő 
beépítése

Tevékenység Egység I. ütem II. ütem Összesen

Fonódott vágány építése vkm 0,8 3,6 4,4

Széles nyomtávolságú vágány építése vkm 15,5 23,5 39

Széles nyomtávolságú kitérő építése csop. 16 88 104

Bevágás m3 138 000 210 000 348 600

Humuszleszedés m3 26 000 10 680 36 680

Georács/geotextília beépítése m2 43 200 132 000 175 200

Ároképítés m 9 100 3 820 12 970

Szivárgóépítés m 1 270 17 800 19 070

Útátjáró-építés csop. 9 10 19

Váltófűtés és energiaellátás csop. – 170 170

Térvilágítás kiépítése csop. – 67 67

Külsőtéri hálózatba kábelépítés m – 85 000 85 000

1. táblázat. A projekt két ütemének főbb műszaki tartalma





     
   



 
    


   
 
      


 




    


     

   


  
   
   



A projekt két ütemének főbb
műszaki tartalma

 








    



  
    




   
    
   


    
 

    
   

   
    

 
    








   
   



 
Dr. Horváth Ferenc: A záhonyi vasúti 
csomópont története.
KTE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Szervezete Pályafenntartási
Szakcsoportja, Záhony, 1996.
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Záhony I.

Utak, útátjárók 1,8%

Vasúti felépítmény 65,5%

Víztelenítés 
és csatornázás 1,9%

Vasúti alépítmény 14,3%

Pályamunkákhoz kapcsolódó
kábelvédelmi és kábelfektetési
munkák 2,4% 

Általános tételek 4%

Biztosító-
berendezés 1,1%

Műtárgyak 0,3% 

7. ábra. Az első ütemben végzett munkák szakáganként

8. ábra. A második ütemben végzett munkák szakáganként 

Záhony II.

Térvilágítás, energiaellátás 1,9% 

Villamos felsővezeték 0,4%

Villamos váltófűtés 2,1%

Műtárgyak 0,8%
Környezetvédelem 1,3%

Villamos felsővezeték,
oszloptranszformátorok 0,4% 

Utak, útátjárók 0,8%

Magasépítmények 0,9%

Biztosítóberendezés 11,6%

Távközlés 2,1%

Távközlési kábel-
alépítmények 0,2% 

Általános tételek 1,8%

Kábelalépítmény,
kábelkiváltások 3,4% 

Egyéb gépészeti
berendezések 0,2% 

Vasúti alépítmény 7,6%

Víztelenítés 
és csatornázás 2,6% 

Vasúti felépítmény 61,7%

Summary
Záhony�railway�transfer�hub�takes�am
important�and�special�place�not�only
in�Hungarian�but�also�in�the�European
railway�transport�network.�Its�impor-
tance�and�speciality�comes�from�that
it�is�located�at�the�meeting�point�of
two�different�i.e.�the�normal�and�wide
gauge�railway�track�systems.�As�part
of�the�Trans-European�Freight
Transport�Network�the�relational
European�railway�network�is�one�of
the�connections�of�more�than�230.000
normal�gauge�and�about�1S0.000�km
wide�gauge�network.
The�construction�of�Záhony�transfer
region�was�started�in�19S6�and�it�has
been��developed�for�almost�half�cen-
tury.�As�result�of�this�it�became�an
enormous�railway�junction.�The�trans-
fer�and�marshalling�yards�in�the�regi-
on�and�wide�and�normal�gauge�tracks
connecting�them,�their�stations�and
the�industrial�tracks�belong�to�its�area.
The�length�of�its�track�network�pre-
sently�approaches�500�km.�
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A�Mezőzombor–
Nyíregyháza�vonal�-
szakasz�koncentrált�
felújítása�2011-ben




 
 
 








 
műszaki�szakértő
MÁV�Zrt.�Debreceni�TPK,
Nyíregyházi�Pft.�Alosztály
 szemereya@mavrt.hu
 (1)�513-S1S7,�(30)�953-S155

1. ábra. A felépítmény állapota átépítés előtt (Fotó: Szemerey Ádám)





 




   
     
 
      
  

     





    
      
     
   
    
    


Műszaki előkészítés
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2. ábra. Sebességgrafikon az átépítés előtt

 





      

     




A vágányzárban végzett munkák




   






   
      
   

     
  


    
   
   
     
   

    



    


   
  
    
   
     






    

     

     
   
  
    




     

 

 
     




     





    

 


     


Más szakágak és a külső kivitelezők
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3. ábra. Az ágyazat állapotát jól mutatja a rostálás utáni kép 
(Fotó: Zomborszky György)

4. ábra. Csak kiemelve és az alátétlemez levétele után látszik, hogy a keresztezés 
alatt teljesen tönkrement a vasbeton alj (Fotó: Kovács Csaba)
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Munkanem Célzott Kihelyezett Kihelyezett Kihelyezett Saját Pót-
támogatás felújítás karbantartás tartalékkeret karbantartás felújítás Összesen

FKG szabályozás (vfm) 35 720 8 000 43 780

KIAG szabályozás (csop.) 26 26

Gépi ágyazatrostálás (vfm) 3 403 230 3 633

Útátjáró átépítése (csop.) 1 1 2

Teljes felépítménycsere (útátjáróknál, vfm) 50 48 98

Talpfa-, kitérőfacsere (db) 17 7 24

Vasbeton alj csere (db) 2 222 1 565 3 787

Furatjavítás (db) 65 474 10310 75 784

Síncsere, rag, síncsere (sfm) 4 272 100 528 262 5162

Kitérőalkatrész-csere (csop.) 11 8 19

Sínhegesztés, helyszíni ragasztás (db) 210 + 27 44 50 + 8 304 + 35

Kézi ágyazatcsere és ágyazatragasztás hídfőben (db) 5 5

Különféle műtárgyak karbantartása (db) 14 14

Acélszerkezet festése (m2) 2 000 2 000

Hídfacsere (db) 5 5

Hídalkatrész cseréje (db) 1 1

Favágás, gallyazás (db) 800 800

Költségek (Ft) 900 000 000 169 247 224 149 968 357 12 683 000 26 814 300 28603 010 1 287 315 891

1. táblázat. Az elvégzett pályás beavatkozások összesített táblázata

Szemerey Ádám 19S2-ben�földmérő
üzemmérnöki� diplomát� szerzett,� pá�-
lya�futását�a�MÁV-nál�19S5-ben,�a�deb-
receni� Építési� Főnökségen� művezető-
ként� kezdte.� 19SS-ban� a� nyíregyházi
Pályafenntartási� Főnökségre� került,
ahol�pályamester,�főpályamester,�sza-
kaszmérnök�beosztásokban�dolgozott.
1992-ben� vasútépítési� és� pályafenn-
tartási� üzemmérnöki� oklevelet� szer-
zett.� 2003-tól� a� debreceni� PMLO-ban
vonalbiztos,�majd�2005-től� a�nyíregy-
házi� Mérnöki� Szakaszon� üzemeltetési
mérnök.� 2007-ben� sikeresen� védte
meg�közlekedési�menedzser�egyetemi
szakmérnöki� diplomáját.� 2009-től� al�-
osztályvezető� a� debreceni� Pálya�lé�te�-
sítményi�Osztályon.�2011.�január�1.�óta
a�Nyíregyházi�Pft.�Al�osz�tályon�mű�szaki
szakértőként�dolgozik.5. ábra. A rostálás, a csatlakozó felépítménycsere és az útátjáró-átépítés eredménye 

(Fotó: Nyitrai József)
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Summary
The�article�presents�the�renewal�of�the
busiest�single-track�section�of�Helsinki
corridor�No.�V.�The�aimed�support
enabled�the�execution�of�improve-
ment,�renewal�of�some�5-6�years,
resulting�running-time�reserve�in�the
traffic�of�„Circle-IC”�trains�instead�of
permanent�delays.�The�author�pre-
sents�the�complexity�of�preparation
and�actual�work,�the�cooperation�of
even�16�production�teams�of�10-12
undertakings�at�the�same�time.�The
author�demonstrates�in�details�the
difficulties�arisen,�makes�proposal�for
their�solutions,�informs�about�the
technical�content�and�its�financial
consequences.

6. ábra. Ágyazatragasztás az Aranyos hídhoz csatlakozó pályán (Fotó: Nyitrai József)





   

   
   
  
     



     
     
 
    
    
  


RailScan: fejlesztések
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RailScan:�fejlesztések�
és�eredmények�



















osztályvezető
Elektro-Thermit�GmbH�&
Co.�KG�Mérési�Osztály
 alfred.wegner@elektro-thermit.de

 +S9�(0)�3S5-779-5S02
+S9�(0)�172-259-S791

műszaki�igazgató
Metalelektro
Méréstechnika�Kft.
 mpeter@metalelektro.hu

 (1)�371-2290
(30)�960-SS55

 
ügyvezető�igazgató�
Metalelektro
Méréstechnika�Kft.
 posgay@metalelektro.hu

 (1)�371-2290
(30)�330-30S5





    






    
    
    
    


RailScan: eredmények 
Magyarországon




  

      
   


  
   


 


    
    
    
   



  
    

    

 

    




    
   
    





    


     



  
   

   
   

     

   


RailScan: eredmények külföldön
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1. ábra.
RailScan 
tesztmérésen
Spanyol-
országban

2. ábra. Lélegző
szakasz hosszá-
nak meghatáro-
zása dilatációs
készülék környe-
zetében két
hőmérsékletes
RailScan mérés
eredményéből

Posgay György fizikus� 19S3-ban� a
Kossuth� Lajos� Tudományegyetemen
végzett.� Tanársegéd,� kutató,� 19S9-től
az�MTA�KFKI�SZFI�tudományos�munka-
társa.� 1991-ben� alapította� meg� a
Metalelektro� Kft.-t,� majd� 200S-ban
kiválással� a� Metalelektro� Mérés�tech�-
nika� Kft.-t,� amelynek� ügyvezető� igaz-
gatója.� Szakterületei:� fémüvegek�me�-
cha�nikai,� magnetomechanikai� tulaj-
donságainak� vizsgálata,� anyagszerke-
zet� vizsgálata� belső� súrlódás�mérésé-
vel,� MBN� vizsgálat,� ferromágneses
szer�kezetek�maradó� feszültség� és� ter-
helés� hatására� bekövetkező� feszült-
ségváltozásának�meghatározása.�Gép�-
ipari,� kohászati� alapanyag-vizsgáló
igazságügyi�szakértő.





RailScan: eredmények külföldön, 
az Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
mérései*
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3. ábra. Tajvan bemért vasúthálózata

4. ábra.
Kalibrálás 
feszítőművel
sínmintán 
az Egyesült
Államokban

* A fejezet szerzője dr. Alfred Wegner.

Dr. Alfred Wegner okleveles�mérnök,
Elektro-Thermit�GmbH�&�Co.�KG�(Halle,
Németország)
Dolgozott� kutatóként� a� Fraunhofer-
Institut� für� Zerstörungsfreie� Prüf�ver�-
fah�renen�Saarbrückenben.�2002�óta�az
Elektro-Thermit�GmbH�&�Co.�KG�mun-
katársa,� a� Mérési� Osztályt� vezeti.
Szakterülete�a�vasúti�pályát�roncsolás-
mentesen�mérő�készülékek�fejlesztése.

Dr. Molnár Péter gépészmérnök
1991-ben� végzett� a� BME� Közle�ke�dés�-
mérnöki� Karán,�majd� ugyanitt� dokto-
randusz� hallgató.� 199S-től� a� Metal�-
elektro� Kft.� műszaki� főmunkatársa,
később�műszaki� igazgatója.� 1996-ban
megszerezte� egyetemi� doktori� címét,
200S-tól�a�Metalelektro�Méréstechnika
Kft.� ügyvezető� igazgatója.� Szak�te�rü�-
letei:� MBN� vizsgálat,� ferromágneses
szerkezetek�maradó� feszültség� és� ter-
helés� hatására� bekövetkező� feszült-
ségváltozásának�meghatározása.�Gép�-
ipari,� kohászati� alapanyag-vizsgáló
igazságügyi�szakértő.
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Summary
For�the�safety�of�continuously�welded
rails�(CWR)�against�buckling�it�is�cruci-
al�to�know�the�stress�free�temperature
(SFT)�of�rails.�RailScan�device�that
operates�on�the�magneto-mechanical
measuring�method�to�determine�SFT,
was�introduced�15�years�ago.
The�article�presents�a�number�of�devi-
ce�improvements�to�meet�the�latest
technical�requirements�and�to�further
increase�measurement�accuracy.

Hajós�György

Építészek, mérnökök, építők
Építésügyi�Tájékoztatási�Központ�Kft.,�Budapest,�2011

Hajós György építészmérnök új kötetében huszonöt olyan férfiú portréját rajzolja meg, akik
jelentős munkát végeztek Magyarország építészeti arculatának kialakításában. A szerző
 széles körű válogatásában közismert építőművészek: Ybl Miklós, Hauszmann Alajos, Alpár
Ignác mellett olyan mérnököket is bemutat, akik számunkra, vasútépítő mérnökök számára
különösen figyelemreméltóak. Meg találhatjuk a könyvben Clark Ádám, Czigler Győző,
Feketeházy János, Gregersen Gudbrand és Zielinski Szilárd életrajzát és főbb műveik ismerte-
tését.

Ebben a rohanó világban öröm kézbe venni egy gondosan válogatott, megírt és szerkesz-
tett kötetet, amely nem engedi feledésbe merülni világszínvonalon alkotó építőinket, akik
épített környezetünk feledhetetlen megálmodói közé tartoznak. Szinte mindennap elhala-
dunk alkotásaik mellett, áthajtunk hídjaikon, használjuk az általuk tervezett középületeket,
uszodákat, megnyugszunk a terveik alapján megvalósult templomokban. Sok esetben a
hazánkba látogató turisták többet tudnak épített kincseink létrehozóiról, mint mi.

Jó lenne, ha a könyvben szereplő építészek, mérnökök és építők megismerése révén még
inkább megbecsülnénk az alkotásaikat.





Szervezeti átalakulások 2006-tól 
napjainkig
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A�vasúti�tisztképzés�125�éve��
(2. rész)















képzésfejlesztési�és�
időszakosoktatás-vezető
MÁV�Zrt.�Baross�Gábor
Oktatási�Központ
 keszmann.janos@bgok.hu
 (30)�205-2197

 
szakértő
MÁV�Zrt.�Baross�Gábor
Oktatási�Központ
 nagy.erika@bgok.hu

 (1)�511-9205

* A szerzők életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/1. számában.
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Képzésfejlesztés


   

    
     
     
    


   
  
     
    
     
    

      
    


     




    
  
    
  
     
   
     
     
  
    


    




    



   

     

     


 

  

  
  


   
    
    


   


   

     
     

  
    
     
    


      

     


   



    
   


   




    
     

      





     
   
   

   


    





    

   
     
    


Nemzetközi kapcsolataink
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1. kép.
Tanfolyami
képzés a
Luther utcai
épületben





Konferenciák szervezése


    



    
  
   
   
   
   




   
  
   


Iskolarendszerű képzés


    
    






     
    
     
    


   
    

    
   
    
   
   



   
    

    
     
   
   


A képzésszervezés eredményei

   


     

    
   
    
  



    
 
    


Tisztképzés napjainkban
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2. kép.
Tisztavatás
2011-ben

Budapest Debrecen Miskolc Pécs Szeged Szombathely
és térsége és térsége és térsége és térsége és térsége és térsége Összesen

Egyéb képzés
Tanfolyamok száma 28 16 24 5 20 7 100
Összes létszám 615 305 393 74 325 91 1803

Hatósági képzés
Tanfolyamok száma 5 2 3 0 0 6 16
Összes létszám 52 31 68 0 0 65 216

Informatikai képzés
Tanfolyamok száma 29 0 1 4 1 3 38
Összes létszám 286 0 10 27 7 68 398

Nyelvi képzés
Tanfolyamok száma 24 0 0 2 0 1 27
Összes létszám 42 0 0 13 0 8 63

OKJ-s képzés
Tanfolyamok száma 6 0 3 1 1 0 11
Összes létszám 86 0 58 19 4 0 167

Szakterületi Tanfolyamok száma 12 0 0 0 1 0 13
funkcionális képzés Összes létszám 908 0 0 0 36 0 944

Tréning
Tanfolyamok száma 1 0 0 0 0 0 1
Összes létszám 15 0 0 0 0 0 15

Vasútszakmai Tanfolyamok száma 195 13 17 24 27 31 307
képzés Összes létszám 2975 175 187 199 541 360 4437

Összes képzéstípus
Tanfolyamok száma 300 31 48 36 50 48 513
Összes létszám 4979 511 716 332 913 592 8043

1. táblázat. A képzések megoszlása 2011-ben képzéstípus, csoport és helyszín szerint






    
   
    
 
    
  
  



   

    
    


Fejlesztési elképzeléseink
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3. kép. 
A mozdony-
szimulátor
működés 
közben

Summary
The�railway�officer�training�institute�
–�as�the�oldest�educational�institute
of�MÁV�–�celebrates�its�125�year�anni-
versary�in�2012.�The�institute�faith-
fully�to�its�motto�„Vocation�–�Deve�-
lop��ment�–�Tradition”�would�like�to
complete�its�task�in�the�area�of�rail-
way�professional�educations.
Therefore�Baross�Gábor�Educational
Centre�accommodating�itself�to�the
changing�circumstances�renewed�its
organization,�its�training�activity,�int-
roduced�the�application�of�new�edu-
cational�devices.�In�the�2nd��part�of
the�two-part�article�we�present�the
work�presently�done�in�our�institute.

A Magyar Mérnöki Kamara hírei 

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata 
2012. május 15. és 17. között 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON, AKTUALITÁSOK
címmel, valamennyi közlekedési ágra kiterjedő kérdéseket, feladatokat ismertető és elemző konferenciát rendez.

A konferencia helyszíne: Balatonföldvár, Rákóczi út 45.

A konferencia tervezett, részletes programja a Magyar Mérnöki Kamara és a Közlekedési Tagozat (MMK KT) saját 
honlapján tekinthető meg.
A konferencia az előírt továbbképzési körbe tartozó kamarai kreditpontos rendezvény. 
A részvételért kapható pont később kerül meghatározásra.
A konferenciával kapcsolatos részletes információ: 
Hamarné Szabó Mária MMK KT-elnök (06/20-980-5554; hamarne@progan.hu)

Főbb témakörök:
• A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, stratégiája
• A közlekedés helye, szerepe, feladata, elvárások 

a kapcsolódó ágazatok szempontjából 
• A szomszéd országok hálózatfejlesztési elképzelései 

• EU-stratégia és hálózatfejlesztés: TEN-T és NKS 
• Infrastruktúra-hálózatok fejlesztése Magyarországon 
• A hálózatfejlesztést befolyásoló tényezők 
• Települési közlekedési kérdések 





 
    


    
     
   
  
     

   




    



    

    
 
    
 

   
  
   


    





       
     
   
      




Vágányzári tevékenységek
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Bemutatkozik�
a�Műszaki�Előkészítő
Osztály













  
osztályvezető,�MÁV�Zrt.�PÜ
Pályalétesítményi�Főosztály
Műszaki�Előkészítő�Osztály
 szekeress@mav.hu
 (1)�511-3532,�(30)�959-SS92
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1. ábra.
A KAPELLA
rendszer
képernyőn
megjelenő
regisztrációs
lapja

3. ábra.
Soron kívüli
igények és
módosítások
száma

2. ábra.
Igények száma
és fajtája 
területi köz-
pontok szerint





    

    
    

    

   


  



   
   
    
 
    
    
   





 
 
     


   
   

     
      

    
   
   
  
   


  
   
    

     
   



Szakanyagellátás
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4. ábra. 2011. évi vágányzártúllépések területi központonként

5. ábra. Vágányzár-ellenőrzés – útátjáró-átépítés Komáromnál
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Javul a vasútvonalak átjárhatósága Európában
Az Európai Bizottság januárban az egységes európai vonat-
befolyásoló rendszerrel (ETCS) felszerelt pályák és járművek
tanúsítási és engedélyezési eljárásainak megerősítéséről
szóló határozatot fogadott el. Az ETCS lényege, hogy maga
a vasúti pálya továbbít bizonyos szükséges információkat 
a vonatnak, ahol egy fedélzeti számítógép feladata, hogy
kiszámítsa a megengedhető legnagyobb sebességet és
szükség esetén automatikusan lelassítsa a szerelvényt. Így a
kulcsfontosságú vasúti teherszállítási folyosókon és a nagy-
sebességű vasúti hálózatokon történő telepítése jelentő-
sen növelné az európai vasúti ágazat versenyképességét.

Az Európai Bizottság véleménye szerint az európai vasúti
forgalomirányítási rendszer (ERTMS) – amelynek az ETCS
az egyik alappillére – telepítése lehetővé tenné a vasúti
ágazat versenyképességének látványos javulását. Ezért 
a testület igyekszik folyamatosan megalkotni a szükséges
jogszabályokat, valamint felülvizsgálni a meglévő szabá-
lyozást. Ennek keretében született meg a jelenlegi határo-
zat, amelynek lényege, hogy megszigorítja a tesztelésre
vonatkozó követelményeket. A fedélzeti berendezések
vizsgálata ezentúl akkreditált laboratóriumokban végzett
tesztekkel történhet.

6. ábra. 
A Kiskőrös–
Kalocsa vasút-
vonal állapota
az átépítés
előtt 

7. ábra. 
A vasútvonal
az átépítés
után

Summary
Technical�Prepairing�Division�is�belon-
ging�to�Track�Establishment�Depart�-
ment�inside�the�track�professional
area�of�MÁV�Co.�Infrastructure
Business�Unit.
In�view�of�activity,�the�Department’s
main�task�is�the�work’s�technical�pre-
paration�involved�the�support�of�mat-
ter�and�capacity�restriction.
Sándor�Szekeres�is�a�leader�of�the
Division�since�2009�presents�the�tasks,
activity�and�aims�of�the�Division.

Szekeres Sándor a� Pályafenntartási
és� Vasútépítési� � Technikum� elvégzése
után,� 1973-ban� a� MÁV� Tervező� In�té�-
zet�nél�helyezkedett�el.�Munka�mellett,
1975-ben� kezdte� el� tanulmányait� a
BME� Építőmérnöki� Karán.� A� diploma
megszerzése� után,� 19S3–19S7-ig� a
Váci�PFT� főnökségen�volt� szakaszmér-
nök.� 19S5�és� 19SS� között� a�BME� �gaz�-
daságmérnöki� szakán�szerzett�okleve-
let.�19S7–1990-ig�a�Vezérigazgatóság
Szer�vezési�Főosztályán�dolgozott,�majd
vonalbiztosi� munkakört� töltött� be� a
Budapesti�Igazgatóságon.�Az�1996.�évi
átszervezéskor� a� Váci� Pálya�gazdál�ko�-
dási� Főnökség� főmérnöke� lett.� 200S-
ben�a�Karbantartási�alosztály�vezetője
a� Budapesti� Területi� Köz�pontban.
200S-tól� az� újonnan� �meg�alakult
Műszaki�Előkészítő�Osztály�vezetője.





A díjazottaknak gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Széchenyi István-emlékplakett
Kónya László Vas Megyei Területi Szervezet
Orbán Zsolt Baranya Megyei Területi Szervezet

Kerkápoly Endre-díj 
Hortobágyi Frigyes Fejér Megyei Területi Szervezet

KTE-ért emlékplakett
Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Ifjúsági Díj
Gregovszki Ágnes Fejér Megyei Területi Szervezet

Örökös tag
Szabó József Veszprém Megyei Területi Szervezet

Irodalmi díj
Fischer Szabolcs Közlekedésépítési Szemle
Dr. Horvát Ferenc Közlekedésépítési Szemle

Diplomaterv-pályázat
III. helyezett
Juronics Tamás Széchenyi István Egyetem

Aranyjelvény
Rajszi Zsolt Borsod-Abaúj Zemplém Megyei

Területi Szervezet
Spáring László Vas Megyei Területi Szervezet

Ezüstjelvény
Csikeszné 

Sterszky Margit Fejér Megyei Területi Szervezet
Csonka Zsolt Vasúti Tagozat
Horváth László Csongrád Megyei Területi Szervezet
Kiss Károly Békés Megyei Területi Szervezet
Kovács József Baranya Megyei Területi Szervezet
Szengofszky Oszkár Közlekedésépítési Tagozat

2012. évi kitüntetések a KTE-ben
A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) 2012. január 24-i kibővített elnökségi ülésén kitüntetéseket adtak át 

az egyesületben végzett kiemelkedő tudományos-társadalmi munka elismeréseként.

A kitüntetettek között több jelenlegi vagy volt kollégánk is van, akikre büszkék vagyunk. 

Felhívás!
Alapítványunk elhatározta, hogy 2012-ben – a  deb -
receni Zsuzsi Erdei Vasút el indulásának 130.  évfordu -
lóján – könyvvel emlékezik meg a jeles eseményről. 
A dokumentumok minél sikeresebb összegyűjtése ér -
de kében kérjük a kedves olvasókat, hogyha bármilyen,
e vasúthoz vagy a történetéhez kapcsolódó írott vagy
tárgyi emlékek, fényképek,  képes lapok stb. vannak bir-
tokukban, azt jelezzék vagy küldjék el a szerkesztő,

Szemerey Ádám címére. Célunk, hogy minél több doku-
mentum jelenjen meg a tervezett könyvben, megőriz-
ve a vasúttal kapcsolatos emlékeket az utókor számára.

A dokumentumokat vagy jelentkezést az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Szemerey Ádám – MÁV Zrt. PVTK PFA
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 1–3.
Tel.: 1-513-4187; 1-513-4210 · Mobil: 30/953-4155; 30/965-6383 · E-mail: szemereya@mavrt.hu 
Zsuzsi Erdei Vasútért Alapítvány kuratóriuma
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A�MAGyAR�ÁLLAMVASUTAK�ZRT.�PÁLyA�ÉS�HÍD�SZAKMAI�FOLyóIRATA

MEGRENDELŐLAP
Megrendelem�a�kéthavonta�megjelenő�Sínek�Világa�szakmai�folyóiratot

.................���példányban

Név  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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