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Köszöntöm kedves olvasóinkat idei el-
ső számunk megjelenése alkalmából. 
Az előző évre visszatekintve, mozgalmas
esztendőt tudhatunk magunk mögött;
számtalan évforduló, rendezvény, szerve-
zetmódosítás tette változatossá és emlé-
kezetessé a 2012. évet. Ezekről az esemé-
nyekről lapunkban részletesen beszámol-
tunk. Kétrészes cikkben ismertettük a
MÁV tisztképzés 125 éves múltját, meg-
emlékeztünk a magyar mérnökképzés
230 évéről és bemutattuk a Pécsi Tu do -
mány egyetemen folyó építőmérnök-
kép zést. A Pályalétesítményi Főosz tály
szer vezetei közül bemutatkozott a Mű -
szaki Előkészítő Osztály, a Híd és Al épít -
ményi Osztály, valamint a Pálya léte sít -
ményi Technológiai Osztály. Össze vont
dupla számban tettük közzé a Pécsen
megrendezett VIII. Vasúti Hidász Talál -
kozó előadásait. Emellett természetesen
beszámoltunk a tavaly megvalósult mű -
szaki fejlesztésekről és jelentős beruházá-
sokról. 
Az idei év várhatóan sok új változást, fel-
adatot és eseményt hoz, amelyekről sze-
retnénk időben és folyamatosan tájékoz-
tatni olvasóinkat. Az új szervezeti változá-
sok, a megvalósult beruházások ismerte-
tése számunkra ugyanolyan fontos, mint
az, hogy beszámoljunk a műszaki fejlesz-
tésekben elért eredményekről. Arra törek-
szünk, hogy a szakmai területeket bemu-
tató témák – a szakmák súlyának megfe-
lelően – arányosak legyenek. Nem felejt-
kezünk meg a visszatekintő írások  meg -
jelentetéséről sem, hiszen a múlt sikerei,
eredményei a visszaemlékezés mellett
segíthetnek mai feladataink megoldásá-
ban is.
Idén lép a Sínek Világa az ötvenötödik
évfolyamába, ami arra kötelez bennün-
ket, hogy továbbvigyük azt a küldetést,
amelynek szellemében lapunkat eddig is
szerkesztettük. Vagyis fontosnak tartjuk
az új műszaki ismeretek átadását, a pálya-
vasút napi tevékenységének bemutatá-
sát, a rendeletek, előírások naprakész
ismertetését, továbbá a múlt eddig  fel -
táratlan részleteinek felvillantását. Szeret -
nénk, ha a cikkek szerzői között – az előző
évekhez hasonlóan – minél több fiatal
lenne. Ez nagymértékben hozzájárulna
ahhoz, hogy az olvasók megismerjék a
fiatal szakemberek munkáját, ugyanakkor
a pályakezdő fiataloknak mércét és sikert
jelenthet írásuk megjelenése.
A számtalan teendő és feladat mellett
ezekkel a gondolatokkal kívánok vala-
mennyi olvasónknak sikeres, boldog új
évet, munkájukhoz sok erőt és egészsé-
get.
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A mérőrendszer kialakítása 
és működése
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Járműterhelés�
automatikus�mérése











műszaki�szakértő
MÁV�Zrt.�Debreceni�TPK,
Nyíregyházi�Pft.�Alosztály
 szemereya@mavrt.hu
 (1)�513-4187,�(30)�953-4155

* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/2. számában.

1. ábra. A mérőhely és a mérőállomás
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3. ábra. A kisiklásérzékelők

2. ábra. A sínszálakra ragasztott érzékelők, a rezgésérzékelő a sínfejen 
és a tengelyszámláló a sínkamrában

  




   

 




 




   
    

   



  
   




 
    
     
   
    

 
 


 

      
   
    


   


    

  
   



    
  
 
 

Néhány gondolat az adatkezelésről,
-elemzésről és statisztikákról
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5. ábra. 
A sugárzás-
mérő egység

4. ábra. A kerékteher mérése speciális aljakon
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6. ábra.
A járműre 
rögzített jeladó 

8. ábra. A dinamikus kerékterhelés megjelenítése

7. ábra. Tehervonat jármű- és tengelyterhelésének diagramja

Summary
This�paper�shows�in�detail�the�auto-
matic�measuring-station�named�Argos
Systems�installed�into�the�system�on
ÖBB’s�network�in�S004�which�continu-
ously�measures�the�load�transmitted
to�the�railway�track�and�environment
by�the�trains�passing�along�it.�
The�measuring�system�developed�in
more�steps�identifies�the�passing
vehicle,�and�it�is�able�to�connect�the
individual�measured�data�not�only�to
the�vehicle�but�to�axle�and�to�a�wheel.
In�case�of�values�over�the�tolerances�it
gives�an�alarm�in�order�to�prevent�or
to�decrease�the�expectable�damage.
Besides�it�measures�the�so�called�load
of�environment,�inside�this�the�noise,
vibration�and�the�load�of�soil�as�well.�
Data�processing�is�automatic.�From
the�collected�data�there�is�a�possibility
both�in�connection�with�vehicles�and
with�track�for�the�examination�of�pro-
cesses�and�for�making�statistics,�diag-
rams�or�periodical�reports.

  



    

 

   
   

    
    
      
   

  

     


  
     
   
    

    
  

       
  


     
    
   
  
    
   

 



   


      
  




   

    

    
     
   



A vasúti pálya függőleges 
merevsége
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Átmeneti�szakasz�kialakítása
ágyazatragasztással,�eltérő
függőleges�merevségű�pálya-
�szakaszok�csatlakozásánál�
















* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2011/2. számában.
** A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/5. számában.

 
tanszéki�mérnök
SZE�Közlekedésépítési�
és�Településmérnöki
Tanszék
 majorz@sze.hu
 (30)�358-9S88

főiskolai�tanár
SZE�Közlekedésépítési�
és�Településmérnöki
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2. A pálya megfelelő 
merevségének jelentősége
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3. ábra. A fekszint szórásának alakulása a pályamerevség
függvényében

2. ábra. Vágánysüllyedési ráta a pálya merevség függvé-
nyé  ben, ha a forgalmi terhelés nagyobb 200 millió et-nál

1. ábra. 
A teherviselő
elemek száza-
lékos szerepe
a teljes pálya-
szerkezet 
esetén

  

  



3. A kísérleti szakaszon végzett 
mérések és eredményeik
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5. ábra. Zalabér-Batyk állomás átmenő
fővágányában kialakított kísérleti szakasz

Peron 

Zalaszentgrót Pókaszepetk 

8 db 
aljköz 

8 db 
aljköz 

8 db 
aljköz 

8 db 
aljköz 

A B C D 

8 db 
aljköz 

8 db 
aljköz 

8 db 
aljköz 

Ágyazatragasztás típusa 

4. ábra. Zalabér-Batyk állomás átmenő fővágányában az eltérő módon ragasztott szakaszok kialakítása

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90.

Peron

91.
1.

Zalaszentgrót Pókaszepetk

KEM GYEN KÖZ2KÖZ1 ER KÖZM3 NER

GyGyen

GYV

Keresztaljak 
sorszáma

Zalabér–Batyk állomás
6. ábra. A helyszínrajz az út- és gyorsulásadók elhelyezésével



  



    
     
   
    

  


    

     
  

 


   
    



    


    

   
    
   
     
   
     



    


   
   
     
    


     




    


4. Számítások véges elem 
programmal
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7. ábra. 
Az 1. mérő -
menet alatti
keresztalj-
lesüllyedések
az A és B ragasz-
tott hosszakon

  
  

 
  
  

 
  

nincs ragasztás (KEM, KÖZM3),

gyenge ragasztás (GYEN),

közepes ragasztás (KÖZ1 és KÖZ2),
erős ragasztás (ER),
nagyon erős ragasztás (NER).

Menet Mozdony
Statikus

V
Rugóállandók statikusnak tekintett tengelyteherből

típusa
tengelyteher

(km/h) KEM GYEN KÖZ1 KÖZ2 ER KÖZM3 NER
(kN) (kN/mm) (kN/mm) (kN/mm) (kN/mm) (kN/mm) (kN/mm) (kN/mm)

1. menet V63 189,7 37,6 90,7 442,2 422,5 448,5 339,4 117,9 2231,8
2. menet V63 189,7 68,4 88,4 467,2 402,8 436,1 475,4 122,3 3719,6
3. menet V43 196,2 52,8 92,2 484,4 413,1 442,9 467,1 119,9 2581,6
4. menet Traxx 208,5 91,1 96,5 491,7 461,3 476,0 481,5 126,0 2936,6
5. menet V43 196,2 20,7 90,2 454,2 415,7 443,9 459,5 123,2 2515,4
6. menet V43 196,2 47,8 90,5 459,5 418,3 438,9 461,6 117,3 2885,3
7. menet V43 196,2 54,7 92,2 484,4 413,1 442,9 467,1 119,9 2581,6
8. menet V43 196,2 28,2 95,8 468,3 417,4 449,0 454,2 121,9 2281,4
9. menet V43 196,2 48,9 95,0 472,8 439,9 455,2 488,1 122,3 2156,0

10. menet V43 196,2 54,1 96,5 526,0 440,9 460,6 493,0 123,5 2308,2
Átlag 92,8 475,1 424,5 449,4 458,7 121,4 2619,8

1. táblázat. Valamennyi mérőmenet adataiból számított rugóállandók

  



     
    

   
      
   


    
      

      
    
      
    

    

    
   

    
   
     
      
   

   

     

 
 

 
    

    

 




    
     
     
 



     
 
       
 


    


   
     


  



       






 
 
  


  
    
   
     

    
 

5. Az átmeneti szakasz kialakítá-
sának megkövetelt paraméterei
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8. ábra. A D típusú ragasztott lemez véges elem modellje

9. ábra. A sínsüllyedésértékek A típusú ragasztás és C = 0,15 N/mm3 ágyazási
tényező esetében

Altalaj
Ágyazási 
tényező 
(N/mm3)

Nagyon gyenge altalajon 
(pl. láptalaj) 0,02
Gyenge altalajon 
(pl. iszap, agyag) 0,05
Jó altalajon 
(pl. durvaszemcsés talaj) 0,10
Nagyon jó altalajon 
(pl. kavics, szikla) 0,15–0,20
Betonaljzaton 
(pl. alagút, hídszerkezet) 0,25–0,30

2. táblázat. Az ágyazási tényező 
gyakorlati értékei

  







     



    
  
  

   



    
    


     
 



    


    

    
     
    


    

  
    
   




   

 

      

 
  
  


  
     
      
   

  

    
 


 
    

   


  


    
   


    



    

    
     
     


6. A ragasztott ágyazat 
segítségével megvalósítandó
átmeneti szakasz kialakításának
javasolt szabályai
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e1 (mm) e2 (mm) e3 (mm)

10. ábra. 
A sínsüllyedés-
 értékek a V63-
as mozdony
forgóvázának
három tengelye
alatt, D típusú
ragasztás és
eltérő ágyazási
tényezők eseté-
ben

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

3

D
ragasztás 

C
ragasztás

B
ragasztás

A
ragasztás

A00
ragasztás

A01
ragasztás

A02
ragasztás

Nem
ragasztott

Ágyazatragasztás típusa
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C = 0,05 N/mm3 C = 0,10 N/mm3 C = 0,15 N/mm3 C = 0,20 N/mm3

11. ábra. A sínsüllyedési értékek a V63-as mozdony forgóvázának három tengelye alatt

Pályasebesség Min. hossz
(km/h) (m/s) (m)

80 22,2 11,1
100 27,8 13,9
120 33,3 16,7
140 38,9 19,4
160 44,4 22,2

3. táblázat. Az átmeneti szakasz 
ajánlott legrövidebb hossza

  



    
    
  
   
    


       
    
   

   
 
    
 

 
   






     
    

 

   


 


    
    
    

   


 

   
    
   
    



[1] Új műszaki megoldás kidolgozása a
hézagnélküli vágány hidakon történő
átvezetésére, amely a jelenlegi előírások
szerint szükségesnek tartott síndilatációs
szerkezet alkalmazásának szükségessé-
gét a hídhossz függvényében csökkenti,
és a hídfő mögötti gyenge háttöltés
miatti vágánygeometriai romlást mér-
sékli. Innovációs járulék terhére finanszí-
rozott kutatás-fejlesztési (K+F) munka.
Témaszám: 2-07-11-006-01.
Zárójelentés. Készítette: Széchenyi István
Egyetem, Győr, 2012. november 30.

[2] B. Lichtberger: Handbuch Gleis.
Tetzlaff Verlag, Hamburg, 2004.
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Summary
Track�sections�with�strong�different
vertical�rigidity�meet�at�joint�of�rail-
way�bridge�and�track�on�earthwork,
where�the�demand�on�regulation
work�can�be�very�often�because�of�the
track�settings.�This�problem�can�be
eliminated�with�develop�of�transition
section,�where�the�vertical�rigidity�of
the�track�can�be�change�along�the
length.�Authors�fulfilled�on�site�mea-
surements�to�get�results�of�sleepers’
sinking�under�vehicle�load,�where�the
railway�track�sections�were�developed
with�unglued�and�glued�crushed�stone
ballast,�and�where�the�variables�were
dimensions�and�strength�of�the
cementation.�Afterwards�a�lot�of�FEM
calculations�were�fulfilled�with�help�of
beam�and�slab�models.�The�variables
were�the�Young’s�modulus�and�the
bedding�elasticity�of�glued�beam�and
slabs,�vehicle�load.�Authors�suggest
parameters,�which�can�offer�base�to
decide�the�length�of�the�transition
section,�to�calculate�the�change�of�the
vertical�rigidity�along�the�transition
section�and�to�determine�values,
which�help�the�correct�dimensioning

V (km/h) φ n×φ t×n×φ 1+t×s

80 1,143 0,171 0,514 1,514

100 1,286 0,193 0,579 1,579

120 1,429 0,214 0,643 1,643

140 1,571 0,236 0,707 1,707

160 1,714 0,257 0,771 1,771

4. táblázat. A valószínűségi tényezők
értékei

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

D-ről C-re C-ről B-re B-ről A-ra A-ról A00-ra A00-ról
01-re

A01-ről 
02-re

A02-ről nem
ragasztottra

Ágyazatragasztás típusa
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m
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C = 0,05 N/mm3 C = 0,10 N/mm3 C = 0,15 N/mm3 C = 0,20 N/mm3

A A

13. ábra. Sínsüllyedés-különbségértékek dinamikus tengelyteher és V = 160 km/h esetén
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D
ragasztás 

C
ragasztás

B
ragasztás

A
ragasztás

A00
ragasztás

A01
ragasztás

A02
ragasztás

Nem
ragasztott

Ágyazatragasztás típusa
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C = 0,05 N/mm3 C = 0,10 N/mm3 C = 0,15 N/mm3 C = 0,20 N/mm3

12. ábra. Sínsüllyedés-értékek dinamikus tengelyteher és V = 160 km/h sebesség esetén

  



   
 
    

  

    

    

   




 
   






   


    
 

  








   


A vontatási mérőkocsis mérések
szükségessége és bemutatása
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Villamos�vontató-
járművek�és��motor�-
vonatok�vontatási�
energiafogyasztása













egyetemi�adjunktus
SZE�Közlekedésépítési�és
Településmérnöki�Tanszék
 fischersz@sze.hu
 (30)�630-69S4

* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/6. számában.
** A Széchenyi István Egyetem kutatócsoportja 2008-ban kapott először megbízást a vasúti sebességkorlátozások okozta többlet gyor-

sítási energia meghatározásának egzakt kidolgozására (Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009; Kiss, 2009a; Kiss, 2009b), majd a téma
folytatásaként a lassújelek okozta vontatási energiatöbblet költségeinek és a lassújelet okozó pályahiba kijavítási költségeinek össze-
vetése témával foglalkoztunk (Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010). 

Dr. Fischer Szabolcs*
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1. ábra. 
A mérő-
szerelvény
Öttevény 
állomáson 
(Dr. Horvát
Ferenc felvétele)

2. ábra. 
A mérő-
szerelvény
összeállítása
(Forrás:
VMMSZK)
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A vontatási mérőkocsis mérések
adatfeldolgozása és eredményei
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6. ábra. 
A V63-as villa-
mos mozdony-
nyal végzett
vontatások
során a beállí-
tott fékezőerő
és a számított
vonattömeg
kapcsolata

5. ábra. 
A Taurus villa-
mos mozdony-
nyal végzett
vontatások
során a beállí-
tott fékezőerő
és a számított
vonattömeg
kapcsolata

4. ábra. 
A V43-as villa-
mos mozdony-
nyal végzett
vontatások
során a beállí-
tott fékezőerő
és a számított
vonattömeg
kapcsolata

3. ábra. 
A VMMSZK
mérőkocsi
képernyőin 
látható jellem-
zők (A szerző
felvétele)
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A vontatási mérőkocsis mérések
eredményeinek kiértékelése
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8. ábra. 
A Taurus villa-
mos mozdony
által vontatott
személy- és
tehervonat 
fajlagos vonta-
tásienergia-
 szükséglete

7. ábra. 
A V43-as villa-
mos mozdony
által vontatott
személyvonat
fajlagos vonta-
tásienergia-
szükséglete

10. ábra. 
A Flirt villamos
motorvonat 
fajlagos vonta-
tási energia-
 szükséglete

9. ábra. 
A V63-as villa-
mos mozdony
által vontatott
személy- 
és tehervonat
fajlagos vonta-
tási energia-
 szükséglete
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12. ábra. 
A mért és a 
számított gyor-
sítási energia
összefüggése a
Taurus villamos
mozdony von-
tatta személy-
és tehervonat
esetén

11. ábra. 
A mért és a 
számított gyor-
sítási energia
összefüggése a
V43-as villamos
mozdony von-
tatta személy-
és tehervonat
esetén

14. ábra. 
A mért és a 
számított gyor-
sítási energia
összefüggése
Flirt villamos
motorvonat
esetén

13. ábra. 
A mért és a 
számított gyor-
sítási energia
összefüggése a
V63-as villamos
mozdony von-
tatta személy-
és tehervonat
esetén Summary

In�this�article�the�author�reports�the
measurements�made�by�traction�mea-
suring�car�of�VMMSZK�(Railway
Engineering�and�Metrological�Service
Centre)�in�the�research�and�develop-
ment�work�“Complex�investigation�of
reduction�possibilities�of�additional
costs�due�to�speed�restrictions�on
electric�traction�railway�lines”.�As
results�it�can�be�stated�that�α correc-
tion�parameters�in�the�research�and
development�work�made�between
S008�and�S010�should�be�changed
because�of�specifying.�These�parame-
ters�can�be�used�for�calculation�of
additional�acceleration�energy�after
speed�restriction�sites.
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15. ábra. A mért és a számított visszatáplált energia összefüggése Stadler Flirt 
villamos motorvonat esetén

1. táblázat. Az α korrekciós tényező eltérései

Vonatnem
α tényezők

∆α Eltérés a VMMSZK
VMMSZK Universitas/SZE méréstől (%)

Taurus személy 1,331 1,415 0,084 6,3

Taurus teher 1,549 1,495 0,054 –3,5

Taurus Railjet – 1,316 –

Flirt 1,257 1,128 0,129 –10,3

Talent – 1,095 –

V43 személy 2,121 1,266 0,855 –40,3

V43 teher 2,423 1,313 1,110 –45,8

V63 személy 1,330 1,166 0,164 12,3

V63 teher 1,608 1,280 0,328 20,4

  



    
    
 




     
 
   
     
  
   
    
   

    

     


     

   





    
 




    

   
    
   


    





   


 

  


     
   

     

   
     

    

   
    
 


Energiafogyasztás 




    


Fékezési többletköltség 
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Lassújelek�hatásai�a�vasúti
közlekedés�költségeire
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Járművek kihasználása 
 
    
   
   



     
    
   
     
  


  
     


Utazó személyzet szolgálati ideje 


     

 



A vasút népszerűsége



     
   

     
     


   
 


      
    
    
    

     

     


       

   
     
   

  
    

    

    

    
     
    

    

    

 





   

   
     
     
      
    
   
     




A lassújelek okozta 
többletenergia-fogyasztás
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Alapsebesség [km/h] 40 60 80 100 120
Sebességkorlátozás [km/h]

20 59 165 314 505 738
40 – 86 235 426 661
60 – – 103 295 529
80 – – – 111 345

100 – – – – 109

1. táblázat. A lassújelek okozta várható energiaköltség dízelvontatásnál,
100 t vonattömegre vetítve (Ft)

Alapsebesség [km/h] 40 60 80 100 120 140 160
Sebességkorlátozás [km/h]

20 28 78 148 239 349 480 631
40 – 41 111 201 317 443 594
60 – – 49 139 251 381 532
80 – – – 53 103 294 445

100 – – – – 52 182 333
120 – – – – – 46 197
140 – – – – – – 33

2. táblázat. Lassújelek okozta várható energiaköltség villamos vontatásnál,
100 t vonattömegre vetítve (Ft)

Megjegyzés: Az energia-visszatápláló fékezésre alkalmas vontatójárműveknél a 2. táblá-
zatban megadott érték 30-90%-a veendő figyelembe.
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1. ábra. A menetidő és a vontatásiener-
 gia-fogyasztás általános összefüggése

2. ábra. 
Gyorsítási-
energia-igény
villamos és
dízelvonta-
tásnál

  




 



   
  

  
 
   




   
    
    




   


 
 
 
 


Menetszimuláció
    
 
    
  
    



Menetidő-számítás
    

  


     
   

    
   
     
    




   
    


   



Energetikai számítás
      


  

    



Menetrend
   

  
   
   
   
   

A lassújelek okozta fékezési 
többletköltség
    

   
    

    

    


     

   
     
 



    
    

    
   






   


A lassújelek hatása a menetidőre,
és annak következményei
      
  

   

 
   


      
     
   
    


A lassújelek hatása a pálya kapaci-
tására és az ütemes menetrendre
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A hosszabb menetidő hatása 
a járművek kihasználására
   
  
   
  
    
   

     
   
   
    


 
 
 

    

 


 

     

    


 




    

   
    


     

    




A hosszabb menetidő hatása az
utazó személyzet szolgálati idejére
 


   
    
    
   


    


 
    
    


A lassújelek hatása a vasút 
imázsára
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Viszonylat Menetrendi Bázis- Menetidő Menetidő Változás
sorszám év anno [min] 2012 [min] [min]

Budapest–Keszthely 30. 1981 165 171 +6
Budapest–Pécs 40. 1991 155 165 +10
Budapest–Gyékényes 41. 1981 240 267 +27
Budapest–Miskolc 80. 1968 112 122 +10
Budapest–Miskolc–
Nyíregyháza 80. 1968 176 184 +8

Budapest–Szolnok 120a 1939! 73 82 +9
Budapest–Kelebia 150. 1981 157 158 +1

3. táblázat. Express-IC vonati menetidők egyes MÁV-fővonalakon

  



   
     
     
     
     

     

    
   





    



A menetidő társadalmi érték, 
a mobilitás legfőbb tényezője
      

     

    


    

     
    
     
   


   
  
     

   
     
   



   
     

 




A 82. számú Hatvan–Újszász
(–Szolnok) vonal

  



  


     
 
    
   

    
  
   
   
     
   



   
    
     







     

   
  

   
    
    

    

   


A legrosszabb állapotban levő  pálya -
 részek kijavítása, a pálya alkalmassá
tétele 80 km/h sebességre
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Járműtípus
V43+2Bhv 5341 sor.

Menetidő [min] Energia [kWh] Menetidő [min] Energia [kW]
1. változat 45,7 298 45,4 140
2. változat 42,0 245 41,7 134
3. változat 37,6 269 37,2 152

4. táblázat. A MeDina eljárással kiszámított menetidő és energiafogyasztás 
adatok Hatvan–Újszász között

Dr. Ercsey Zoltán Kunhegyesen�szüle-
tett,� 1943-ban.� A� BME� Villamos�mér�-
nöki� Karán� 1966-ban� okleveles� villa-
mosmérnök,�a�Marx�Károly�Közgaz�da�-
ság�tudományi� Egyetemen� 1970-ben
okl.� közgazdász-mérnök� képesítést,
1971-ben� pedig� közgazdász� doktori
címet�szerzett.
Fejlesztőmérnök,�majd� külkereskedel-
mi� vállalatnál� exportüzletkötő,� végül
mű�szaki-gazdasági� tanácsadó.� 1990
után� a� Knight� Wendling� Consulting
Kft.� ügyvezetője,� a� DE-Consult� és� a
Vienna�Consult�vasúti�tanácsadó�cégek
munkatársa.�1999-től�S005-ös�nyugdí-
jazásáig�a�MÁV�Rt.�Fejlesztési�és�Kísér�-
leti�Intézet�irodavezetője.

  



 
   

  
  
   
    




   

 

    


     

  

   

  

 
     
 



  
     


   

  
    
    

   

    
    
    



Koncentrált pályafelújítás a menetrendi
lehetőségek javítására

     
   

   



A Hatvan–Szolnok vasútvonal forgalmi
viszonyai
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Mértékegység 1. változat 2. változat Különbség
Energiafogyasztás oda-vissza úton kWh 610 564 56
Fékezési munka oda-vissza úton kWh 310 262 48
Fordulók száma munkaszüneti napon 9 9
Fordulók száma munkanapon 16 16
Energiamegtakarítás MWh/év 281
Fékezésimunka-megtakarítás MWh/év 241
Energiaköltség-megtakarítás E Ft 7025
Fékezésiköltség-megtakarítás E Ft 916

5. táblázat. Energiafogyasztási és fékezési költségek összehasonlítása

3. ábra. 
Menetrend-
vázlat

Kisteleki Mihály Újpesten� született,
1939-ben.�A�Budapesti�Műszaki�Egye�-
tem� Gépészmérnöki� Karát� 196S-ben
végezte,�majd� 1967-ben� az� Építőipari
és� Közlekedési� Műszaki� Egyetemen
dízel-� és� villamos� vontatási� szakmér-
nöki�diplomát�szerzett.�1976-ban�véd�-
te�meg�gazdasági�mérnöki�diplomáját
a� BME-n.� 1994-ben� kapta� meg� az
Európa-mérnöki�minősítést.
A�budapesti�HÉV-nél�és�a�Vasúti�Tudo�-
mányos� Kutatóintézetben� eltöltött
évek�után�a�MÁV�Vezérigazgatóságon
több� mint� S5� esztendeig� dolgozott
különböző� beosztásokban,� nyugdíja-
zásáig�a�MÁV�Rt.�Fejlesztési�és�Kísérleti
Intézet�igazgatója.
Nyugdíjazását� követően� előbb� a� villa-
mos� motorvonat� beszerzési� projekt
menedzsere,�majd� a�MÁV-TÁSZ� és� je�-
lenleg�a�MÁV�Zrt.�elnöki�kabinetjének
döntés-előkészítő�szakértője.�
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Dr. Küzdy Gábor: A lassújelek felszámo-
lásának lehetősége. Sínek Világa,
2010/2., 8–11. o.

Fischer Szabolcs: Lassújel miatti többlet-
költségek és a megszüntetés költségei-
nek összehasonlítása. Sínek Világa,
2011/5., 21–29. o.
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Summary
It�is�truly�apparent�and�obvious�for
track�management�experts�that
MÁV s�railway�tracks�are�in�a�low-
maintained�condition�that�badly
needs�reconstruction.�The�number�of
speed�restriction�signals�is�also�rea-
ching�an�ever�less�tolerable�level.�The
authors�of�the�article�highlight�the
fact�that�the�business�losses�caused�by
speed�restriction�signals�as�well�as�the
damage�that�railway's�social�image
suffers�have�put�the�track�manage-
ment�business�also�in�a�disadvantage-
ous�position.�After�doing�away�with
speed�restriction�signals�some�railway
lines�may�reduce�costs�or�get�other
business�advantages�by�cutting�ener-
gy�consumption,�creating�a�better
timetable,�better�use�of�trains�and
more�attractive�services.�Some
examples�are�presented�for�the�cases
listed�with�the�clear�hope�that�a�prog-
ram�would�be�established�to�get�rid�of
speed�restriction�signals�and�that
financial�sources�would�also�be�avai-
lable.�The�best�solution,�i.e.�the�reha-
bilitation�of�poor�superstructure�tracks
is�only�possible�in�the�very�distant
future,�which�predicts�that�not�only
short�line�railroads�might�be�threate-
ned�by�danger�of�closure.

Vincze Tamás 1937-ben� született
Budapesten.� 1960-ban� végzett� az
ÉKME�Közlekedésmérnöki� Karán.�Gya�-
korlati�képzést�a�MÁV�Budapest-Keleti
fűtőháznál�szerzett,�majd�a�MÁV�Északi
fűtőháznál� volt� felelős� beosztásban.
1965-ben� dízel-� és� villamos� vontatási
szakmérnöki�diplomát�szerzett.
1963-tól� a� Vasúti� Tudományos� Kutató
Intézetben,�majd�annak�jogutódjánál,�a
MÁV� Fejlesztési� és� Kísérleti� In�té�zetben
dolgozott,� melynek� megbízott� igazga-
tójaként�1996-ban�ment�nyugdíjba.
Nyugdíjasként� a� MÁV� História� Bizott�-
ságában,� valamint� a� Magyar� Vasút�-
történeti�Park�Alapítványnál�végez�tár-
sadalmi�munkát.

Tételek Érték Megtakarítás Többletköltség
(E Ft/év) (E Ft/év)

V43 s. mozdony 300 M Ft
Leírási kulcs 8%
Mozdony ÉCS 24 000
2 db Bhv kocsi 200 M Ft
Leírási kulcs 5%
Kocsik ÉCS 10 000
3 db vezérlőkocsi értékkülönbözet 138 MFt
Leírási kulcs 5%
ÉCS különbözet 6 900
V43 s. mozdony javítási költsége (33%) 10 000
2 db Bhv kocsi javítási költsége (33%) 2 000
Szerelvény fűtési költsége 800 Ft/h 2 200
Mozdonyvezetői bérköltség 6000 Ft/h 35 000
Jegyvizsgálói bérköltség 4400 Ft/h 25 700
Összesen 108 900 6 900
Eredmény 102 000

6. táblázat. A szerelvénymegtakarításból származó költségcsökkenés

  



A sínhibák felmérése, nyilván-
tartása, dokumentálása 
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Sínmarás�és�-csiszolás�
a�Budapest–Hegyeshalom
vasútvonalon























VAMAV�Vasúti�
Berendezések�Kft.
értékesítési�osztályvezető
 joo.e@vamav.hu
 (37)�31S-S70


MÁV�Zrt.�Pályafenntartási
alosztály�–�Győr
vezetőmérnök
 bodat@mavrt.hu
 (1)�51S-6S7S


VAMAV�Vasúti�
Berendezések�Kft.
ügyvezető�igazgató
 sandor.f@vamav.hu
 (37)�31S-S70

* A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/Mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2011/3. számában.

Dr. Joó Ervin

  



      

    

    


 
     

 

 


    






    

   

     


    
     
    

       

 
 
    
   
 


A projekt során megszüntetett
sínhibák
A futófelület egyenetlenségeinek 
eltávolítása
    




   


Gördülési érintkezés okozta kifáradások
miatti sérülések eltávolítása
    

   
   
   
    


 

    


Reprofilozás, nyomtávszűkület, 
fáncosodás megszüntetése
  

    


    
  
     

      
   


Sínhibák megszüntetése a kitérőkben 
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1. táblázat. Szakaszmérnökségek által felmért sínszálankénti hibahosszak 

2. ábra. Gördülési érintkezés okozta kifáradások miatti sínhibák

1. ábra. Futófelület egyenetlenségeinek eltávolítása

  



   


   




    



    

  

    
     
   


A VvBK2011 Konzorcium által
végzett gépi csiszolás 
és sínmarás eszközei
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5. ábra. Fánc megszüntetése, reprofilozás

3. ábra. Marás előtti felületek 4. ábra. Marás utáni felületek

6. ábra. AHC profil kialakítása

2. táblázat. SCG 23 típusú önjáró síncsiszoló munkagépek 
műszaki jellemzői

3. táblázat. SF02 W-FS típusú vasúti-közúti sínmaró 
munkagép műszaki jellemzői

  



A síncsiszolási és -marási munkák
kivitelezése, értékelése
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7. ábra. 
Az SCG 23 
típusú önjáró
síncsiszoló
munkagép

10. ábra. Hibahosszak a hibaosztályok
szerint sínmarás előtt és után

11. ábra. Hibaosztályok alakulása
marás után 87032 m hibahosszon

8. ábra. 
Csiszolófejek
pozícionálási
lehetőségei
önjáró munka-
gépeknél

9. ábra. 
SF02 W-FS 
típusú vasúti-
közúti sínmaró
munkagép

Sándor Ferenc 1951-ben� született,
1973-ban� végzett� a� Bánki� Donát�Mű�-
szaki�Főiskolán�mint�általános�gépész-
mérnök.�Ezt�követően�S�évet�dolgozott
a�MÁV-nál�mozdonyvezetőként,�majd
1975-től� 1985-ig� a� MÁV� budapesti
géptelepén� dolgozott� mint� tervező-
mérnök,�később�mint�szerkesztési�osz-
tályvezető.�1979-ben�az�NME�Műszaki
Egyetemen�hegesztési,�majd�1986-ban
hidraulika-pneuma�tika� szakirányon
végzett.�Vezető�feladatokat� látott�el�a
MÁV�és�a�GYSEV�mellett�számos��vasút�-
ipari� cégnél.� S001-től� a� VAMAV� Kft.
ügyvezetője.�

  



 






    


      

    

    

      



      





Összefoglalás 
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12. ábra. Hibaosztályok alakulása 
a kitérők síncsiszolása előtt és után

13. ábra. Hibaosztályok alakulása 
249 db kitérőalkatrészen

Summary
In�the�future�the�loading�and�increa-
sing�of�speed�and�the�changed�hau-
ling�vehicles�lead�to�an�increasing�loa-
ding�of�rail�material.�Drastic�price
�increasing�of�base�material�makes�the
rail�attendance�to�be�essential�for
which�grinding�and�milling�remains�the
most�effectively�applicable�solution.
Thanks�to�rail�treatment�–�as�organic
part�of�the�technically�desired�and
economical�maintenance�–�life�cycle
costs�can�be�decreased,�the�lifetime�of
tracks,�turnouts�and�other�superstruc-
tures�can�be�increased�significantly.
In�the�course�of�the�rail�treatment
executed�on�the�railway�line�No.1�it
proved�true�that�treatment�of�HC
faults,�keeping�on�level�is�essential
complex�task,�and�the�positive�effect
of�which�emerges�immediately�on
more�areas.�From�MÁV�Infrastructure
point�of�view�it�is�important�that�alt-
hough�the�faults�presently�being�in�
3.,�4.,�5.�classes�in�the�function�of�loa-
ding�and�in�the�course�of�usage�get
into�class�1.�and�S.,�but�till�that�time
the�need�for�rail�replacement�occur-
ring�concentrately�in�time�is�postpo-
ned.�For�the�passengers�the�most
important�thing�that�the�speed�rest-
rictions�decrease�significantly�both�in
piece-number,�and�in�length.

Boda Tamás 1976-tól�kezdett�dolgoz-
ni�a�MÁV�Győri�PFT�Főnökségen�techni-
kus,� pályamester,�majd�műszaki� ügy-
intéző�munkakörben.�198S-ben�diplo-
mázott� Győr��ben� a� Közlekedési� és
Távközlési� Műszaki� Főiskola� vasútépí-
tési� és� fenntartási� szakán.� 1985-től
szakaszmérnök� a� Győri� PFT� Főnök�sé�-
gen�(illetve�utódszervezeteinél).�S005-
től� a� MÁV� EU� Programigazgatóság
Monitoring� Osz�tályán� projektvezető.
S007.� júniustól� a� MÁV� Budapesti� TK
Bp.-Nyugat�Al�osz�tály�Mérnöki�Szakasz
(Győr)� szakaszmérnöke.� S009.� �már�-
ciustól� a� MÁV� Bp� TK� Pályafenntartási
Alosztály�Győr�vezetőmérnöke.
Tevékenysége�munkába�állásától�nap-
jainkig�a�Budapest–Hegyeshalom�vas-
útvonalhoz�köthető.�

Szakmai elismerés 
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter 2012 őszén az
1956-os megemlékezések alkalmából rendezett ünnepségen 
a  köz lekedési, energetikai, hírközlési és informatikai szakterü-
letek képviselőinek Baross Gáborról, Puskás Tivadarról és
Prométheuszról elnevezett díjakat, Közlekedésért és Hír -
közlésért Érdemérmet, valamint Miniszteri elismerést adott át.
A kitüntetettek példamutató szakmai tevékenységükért, élet-
művükért részesültek elismerésben. 

Baross Gábor-díjat vehetett át többek kö -
zött Pándi Lajos Csaba, a MÁV Zrt. műszaki
szakelőadója, a hazai vasúti közlekedés
területén nyújtott több évtizedes, kiemelke-
dően eredményes szakmai tevékenységéért. 
Pándi Lajos Csaba a MÁV Zrt. Miskolci Területi Központ Pá lya -
létesítményi Osztály műszaki szakelőadója, az idén év elején
vonul nyugdíjba.

  



    

  
     
    
     



    
    

     
    

  

   

  

   



    

    

    



    
    
   
     


    


     

    


     
    
     
    


    
   



    


    



  


    
    
   

     

    
  
 
   

    

   



Az eljárás kialakulása 
és mai típusai


  
    

   

       

   
    
     
   

    

  
    

SÍNEK�VILÁGA • 2013/1

3S

A�tűzihorganyzás�
Technológia és bevonat
(1. rész)

















 
fejlesztési�igazgató
NAGÉV�Cink�Kft.
 aarpad@nagev.hu
 (S0)�345-9005

  



     




    
   
    

 


    

    

      
    
   
    


   
     
   
     
    
   
     
    
    
 

   
   
  





     
    
 


  
    

   


   

    

   
    

    
   
    

    
  

     
   
  
     
   


  

     
  
     

    

   
   


    


  

     

   


Horganyzás, tűzihorganyzás? 
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1. ábra. 
A nádasdi
lemezgyár
1926-ban [2]

2. ábra. Hammerstein Péter 
(1845–1920) arcképe [4]

  





 
     
   


Acélszerkezetek bevonása 
darabáru-tűzihorganyzással
    
   

     
    

    

       
    
   
     
   



    
     
    




    

     
    
   

 



   




    
     

     

   

  

 


A bevonatképződés elmélete
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3. ábra. A tűzihorganyzás száraz eljárása 

Eljárás neve Bevonat- Ötvözetréteg A bevonat felépítése, Eljárás Szabvány
vastagság* [µm] az alapfémmel összetétele technikája száma

Darabáru-horganyzás
(szakaszos) 50…150 van EN ISO 1461

Csőhorganyzás
(szakaszos) 50…100 van EN 10240 

Széles szalag horganyzás EN 10326
(folyamatos) 15…25 van EN 10327

Keskeny szalag horganyzás 
(folyamatos) 20…40 van EN ISO 10244-2

Huzalhorganyzás
folyamatos 5…30 van EN ISO 10244-2

Termikus fémszórás 80…150 nincs horgany olvasztott fém 
felszórása EN ISO 2063

Szakaszos galvanizálás** 5…25 nincs lamelláris fémleválasztás EN 12329

Automatikus galvanizálás** 2,5…5 nincs horgany elektrolitból EN 10152

Sherardizálás 15…25 van vas-horgany ötvözet fémdiffúzió 
horganyporból EN 13811

Plattírozás 10…20 nincs horgany felületre verés 
üveggolyókkal EN ISO 12683

1. táblázat. A horganyzási eljárások fő csoportjai és a bevonatok jellemzői [1]

vas-horgany ötvözet
fázis az alapfémen,
azon tiszta horgany-
fázissal

bemerítés 
fémolvadékba,
majd kiemelés

áthúzás 
fémolvadékonTű

zi
ho

rg
an

yz
ás

Megjegyzések:   * szokásos vastagságok     ** elektrolitikus fémleválasztás

  



     
 
     
      


    
     
   


    

    


    

   
     

   


    
    


  
      







 
     
   

 
  
 

     
    

    
   

   
    

  
 
    

   

     

   


 
    



Tűzihorgany bevonatok 
sajátosságai
     

    
     



Vastagság
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Tulajdonságok Gamma-fázis Delta-fázis Zeta-fázis Eta-fázis
Elnevezés ötvözet ötvözet ötvözet horgany
Összetétel Fe5Zn21 FeZn7 FeZn13 Zn
Fe-tartalom (%) 21 … 28 7 … 11,5 6,0 … 6,2 0,08
Kristályszerkezet köbös hexagonális monoklin hexagonális
Vastagság (µm) 1 … 2 30 … 40 7 … 20 8 … 12
Mechanikai tulajdonságok erősen tapadó kemény kemény szívós

2. táblázat. Optimális bevonat felépítése és részei [1]

4. ábra. Kiemelés a horgany-
olvadékból

6. ábra. Tűzihorgany bevonat 
mikroszkópos felvétele

5. ábra. A bevonatképződés 
folyamata [5]

  



Színezet
    
   


      
    
   
  
   
     
    
    
   


     
   
  
  


     


   




   
     





  
     
    
  
     


   
   

     
 

   

    

     
  




     
   


Keménység
   
   
    



     

     
 

      

    


Simaság

     
   

     
 
     

  
  


Tapadás
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7. ábra.
Bevonat-
vastagságok
alakulása a
gyakorlatban
[6]

8. ábra. Fényes, esztétikus fémbevonat 9. ábra. Fényes és szürke bevonatok egy darabon belül

  




    
     
      




    


   

  

   
  

       
   
    



A termékek kívül-belül 
tűzihorganyzottak
     
  
      
   

  
   

 
   
    

   

   

   
    
    
    

     

   
     
  
     

    

    
    
     
   




   




[1] P. Maaß; P. Peißker (2008): Handbuch
Feuerverzinken. Wiley-VCH Verlag
GmbH&Co.KGaA, Weinheim.

[2] 125 éves a magyar tűzihorganyzó
ipar (2006). Jubileumi kiadvány, Magyar
Tűzihorganyzók Szövetsége, Duna új -
város.

[3] Antal Árpád (2007): A  tűzihorgany -
zási technológia alapítója  Magyar or -
szágon. Tűzihorganyzás, Hajdú böször -
mény.

[4] Kép a Hammerstein család archívu-
mából.

[5] D. Horstmann: Fehlererscheinungen
beim Feuerverzinken., Max-Planck
Institut für Eisenforschung GmbH und
Gemeinschaftsausschuß Verzinken e.V.

[6] Korrózió elleni védelem tűzihorgany-
zással. Tervezési irányelvek (2009),
Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége,
Dunaújváros.
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Summary
Hot�galvanising�has�a�serious�role�on
the�field�of�corrosion�protection�of
steel�structures.�The�process�has�been
known�for�almost�three-hundred
years.�Nowadays�in�Europe�steel�struc-
tures�are�coated�by�hot�galvanising�in
a�quantity�of�almost�seven�million
tonnes�per�year,�in�our�country�this
value�exceeds�eighty-thousand�tonnes
per�year.�At�railway�steel�structures
for�example�at�bridge�accessories�this
solution�has�been�used�for�more�than
years.�Since�further�wide�field�for�the
extension�of�the�solution�offers�itself
at�railway,�so�we�launch�an�article
series�of�six�parts�in�connection�with
this�item.�Its�aim�that�the�experts�who
don’t�deal�with�corrosion�protection
but�know�well�the�railway�attributes
could�get�an�overview�about�the�met-
hod.�In�the�first�part�of�our�article-
series�we�present�the�technology�of
the�process�and�the�physical�features
of�the�coating.

10. ábra.
Tűzihorgany -
zott zártszel-
vény korlátok

Antal Árpád 1978–S001-ig� a� Duna�-
ferr�acélszerkezet�gyártása,�acéllemez-
ből�készített�másodtermékek�gyártása,
termelésének� irányítása,� a� tűzihor-
ganyzás� területén� különböző� vezető
beosztásokban�dolgozott,�majd�S001-
től� S008-ig� önálló� tanácsadó�mérnöki
tevékenységet�folytatott.�1996�és�S01S
között� a�Magyar� Tűzihorganyzók� Szö�-
vetsége�alapító�elnöke.�S001-től�S009-
ig� a� Tűzihorganyzás� szakfolyóirat� fő�-
szer�kesztője,� több� hazai� egyetem� és
főiskola� rendszeresen�meghívott� ven-
dégelőadója.� Címzetes� egyetemi� do�-
cens,�több�mint�száz�–�elsősorban�tűzi-
horganyzással�foglalkozó�–�publikáció,
szakmai� kiadvány� szerzője,� szakköny-
vek� társszerzője.� S008-tól� a� NAGÉV
Cink� Kft.� fejlesztési� igazgatója,� S01S-
től� a� Magyar� Tűzihorganyzók� Szö�vet�-
sége� titkára,� szakmai� bizottságának
tagja.
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Hajtányok,�sínautók




















 
ny.�gépészeti�főmérnök
 halmai@freemail.hu

1. ábra. Az 1817-ből származó drezina,
amelyet még közúton és terepen
használtak

2. ábra. 
Koppel Arthur
velocipédjének
hirdetése az
1880-as évek
végén

  



    
   

     
      

   





  

   



    
    

    




    
     

      


     

      
     

     

     
 
   
    

    



     
    
   

    

   

     

SÍNEK�VILÁGA • 2013/1

   39

3. ábra. 
Az 1900-as
évektől elter-
jedt hajtány 
a hajtóka

4. ábra. 
Négykerekű
hajtány 
az 1900-as 
évek elejéről

5. ábra. 
Elsőkerék-
hajtású vágány-
gépkocsi a
Károlyváros
(Karlovac)–
Fiume (Rijeka)
vasútvonalon

6. ábra. 
Csővázas 
könnyű
vágány -
gépkocsi

Halmai Antal  tanulmányait�a�Széche�-
nyi� István� és� a� Bánki� Donát� Műszaki
Főiskolán� végezte.� Első� MÁV-munka-
helye� 197S� és� 1984� között� a� MÁV
Építőgépjavító� Üzem,� ahol� felépítmé-
nyigéplánc-vezetőként� dolgozott.
1984–1989-ig�a�MÁV�Budapesti� Igaz�-
gatóság�Katonai�Osztályán�a�Szervezési
és� Műszaki� Csoport� vezetője� volt.
1989-ben� került� a� MÁV� Vezér�igaz�-
gatóság� Építési� és� Pályafenntartási
Főosztályára� gépügyi � előadónak,
1995-től� S011-es� nyugdíjba� �vonulá�-
sáig� gépészeti� főmérnökként� látta� el�
a� szakszolgálat� vasúti� járműveivel� és
munkagépeivel�kapcsolatos�feladatait.
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7. ábra. Perl típusú sínautó, 1924

9. ábra. Dodge típusú teher-vágánygépkocsi az 1950-es évekből

8. ábra. Közúti járműből átalakított sínautó, 1942

10. ábra. Könnyű vágánygépkocsi az 1960-as évekből

  



 
     

   

 

   
    
    
      
    

 

     
   

    

    

     

 
    
    






   
     
   
   



 
    


   
     
 

     

    



Pallas Nagy Lexikona. Pallas Irodalmi és
Nyomdaipari Rt. (1893–1897).

A 125 éves MÁV. Szerkesztő: Mezei
István. MÁV Vezérigazgatóság, 1993. 

A 150 éves magyar vasút 1846–1996.
Szerkesztő: Mezei István. MÁV Vezér -
igazgatóság, 1996. 

www.karl-drais.de

Petőfi Népe, 2008. november. 

Árva Kálmán, Vörös József: A vasúti inf-
rastruktúra emlékei. Sínek Világa,
2006/3–4. 
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11. ábra. MÁVAG–Zupka-féle sínautó
12. ábra. Warszawa sínautó az 1960-as
évek végéről

15. ábra. 1930-ban gyártott Austin 
személygépkocsi keskeny nyomtávú
sínautóvá alakítva

Summary
In�the�initial�period�of�railway,�track
inspection�was�made�from�horse�back.
For�maintenance�and�track�repairing
works�light�trolleys�were�built�which
could�be�pushed�by�hand.�At�lowland
railways�the�four-wheeled�light-
weight�dreisine�spread�soon,�which
was�driven�even�four�men�by�moving
up-and-down�the�cranks.��By�this
vehicle�tools�and�material�of�mini-
mum�quantity�were�carried�out�to�the
work�place.�Later�this�vehicle�got�a
role�also�in�inspection�work.�Along�the
railway�line�built�far�from�the�settle-
ments,�due�to�the�immaturity�of�sig-
nalling�equipment�of�that�time�block-
houses�were�built�densely.�The�track
doctor�had�to�visit�the�staff�of�these
block�houses�regularly.�At�that�time
telephone�and�electric�lighting�were
not�known.�In�the�same�way�mechani-
cians,�watch-makers,�block-masters
had�regular�maintenance�tasks�at
block-houses.�For�doing�their�work�dra-
isine�was�an�indispensable�device.�With
the�increase�of�the�railway�speeds�and
traffic�their�usage�became�more�and
more�hard.�With�the�densification�of
the�road�network�for�today�the�road
vehicles�replaced�the�draisines.

13. ábra. 
Csajka sínautó,
1973

14. ábra.  
Hudson
Commodore-
ból 1967-ben 
átalakított
sínautó

  



Menetrend szerint folyik a 7-es
európai vasúti árufuvarozási korri-
dor létrehozása, melyben a MÁV
ve zető szerepet vállal, ezáltal is
erő sítve ha zánk nemzetközi szere-
pét. Hét or szág összefogásával a
jö vőben jelentősen nőhet a vasúti
árufuvarozás versenyképessége.
A MÁV Zrt. szervezésében zajlott a
hét országot érintő 7-es árufuvaro-
zá si korridor két meghatározó  ta -
nács adó csoportjának megalakítá-
sa. A Buda pesten, 2012. október 
30-án tartott alakuló ülésen meg-
alakult a vasúttársasági és a termi-
nál tulajdonosi-üzemeltetői taná-
csadó csoport, melyek az üzleti sze-
replők oldaláról erősítik a korridor
létrehozásának folyamatát. A cso-
portok az őket érintő bármilyen
döntésről véleményt alkothatnak, a
csoportokhoz való csatlakozás a
jövőben is nyitott.
Az Európai Parlament és a Tanács
913/2010/EU (2010. szeptember 22.)

rendelete határozza meg az euró-
pai árufuvarozási korridorok kialakí-
tását. A rendeletben szerepel a 7-es
(Prága–Bécs/Pozsony–Buda pest–
Bukarest–Constanţa, illetve a Prága
–Bécs/Po zsony–Budapest–Vidin–
Szófia–The szaloníki–Athén) egysé-
gesített vasútvonal  létreho zása
2013 novemberétől. Ma gyar or  szág
a 7-es korridor ki alakításában veze-
tő szerepet tölt be, az ügy vivői tes-
tület vezetése mellett ellátja a szer-
vezet titkársági teendőit.
A korridor kialakítása és jövőbeni
működtetése során cél az érintett
tagállamok és pályahálózat-működ-
tetők együttműködésének erősíté-
se, a fejlesztések, beruházások ko -
or dinálása. Emellett a hálózat hasz-
nálatának optimalizálása, a termi-
nálok működtetésének összehan-
golása, uniós szinten harmonizált
szabályok kidolgozása, a kapacitás-
kezelés és a forgalomirányítás sza-
bályainak összehangolása.
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A nagy terjedelmű és közel háromszáz képpel
illusztrált mo nográfia a magyarországi  helyi -
érdekű vasútvonalak évszázados történetébe
kalauzolja el az olvasókat. A vasúti mellékvo-
nalak megépítését elősegítő törvényi szabá-
lyozás után kevesebb mint négy évtized alatt
mintegy kétszáz vasúttársaság több mint
tizenháromezer kilométer hosszúságú  helyi -
érdekű vasútvonalat épített a történelmi
Magyar országon. A girbegurba vicinálisok a
vasúti fővonalakat – és azokon keresztül az
ország távolabbi pontjait – kapcsolták vonzás-
körzetükhöz, a vármegyék és járások székhe-
lyeit tették könnyebben elérhetővé a lakosság
és a fuvaroztatók számára. A kicsiny, két-
három-négy vágányos állomások, a típusterv
alapján emelt épületek és a még szerényebb
megálló-rakodóhelyek, valamint a táblás meg-

állók ezerszámra sorakoztak az országban, és
alapvetően hozzájárultak a térség dinamikus
fejlődéséhez, európai színvonalú polgárosodá-
sához. Többéves kutatómunka és lázas szer-
kesztői igyekezet előzte meg a vicinális-
monográfia megjelenését. A kiadvány nem
kíván versenyre kelni sem a vasútépítések tör-
ténetéről már megjelent kiváló kézikönyvek-
kel, sem a vasúti földrajzi kiadványokkal. 
A szerzők lajstromba vették az összes olyan
HÉV-vasutat, amelyek az első világháború kitö-
résekor közforgalmat láttak el. A történeti-épí-
tészeti bevezetés után a mellékletben közlik 
az adott vasútvonal teljes felszerelését, illetve
annak időbeli fejlődését. A szöveget elsősor-
ban a vasutat, állomásokat ábrázoló korabeli
képeslapok reprodukciói, valamint részletes 
és látványos térkép-illusztrációk egészítik ki. 

A mellékvonali vasúthálózat – részben Trianon
következményeként – felbomlott, más közle-
kedési ágak előtérbe kerülésével agóniába
süllyedt vagy már réges-rég megszűnt. A kötet
a működőképes közlekedési rendszert fényko-
rában mutatja be – amikor még mindenki vas-
úton utazott, és a vasút mindent elszállított.

Kubinszky�Mihály–Nagy�Tamás–Turóczy�László�

Ez a vonat elment
Adatok�és�képek�a�régi�magyar�vasúti�mellékvonalak�történetéhez�+�térkép

Stil Nuovo Bt., 2009

Újabb lépés a Prága–Bécs–Budapest–Constanţa/Athén 
korridor kialakításában

Változások a Vasúti Hidak
Alapítványnál 

Korábbi bejelentésének megfelelően
Rege Béla 2012. december 31-ei határ-
idővel a kuratóriumi elnökségéről és
kuratóriumi tagságáról írásban le mon-
 dott. Az alapítók levélben kö szönték
meg eddigi munkáját. Dávid Ilona, a
MÁV Zrt. vezérigazgatója ez zel egyide-
jűleg Rege Bélát a Vasútért kitüntetés-
ben részesítette, amelyet Virág István,
a MÁV Zrt. Vasúti Híd- és Alépítményi
Osztályának vezetője 2012. december
4-én adott át. A ku ra tórium jelen lévő
tagjai szintén meg köszönték a kuratóri-
um elnökének munkáját. Az alapítók a
kuratórium új elnökének Vörös Józsefet
javasolták, aki a felkérést elfogadta. 
A ku ratórium összetételében további
változások várhatók. Az alapítók az új
kuratóriumi tagokat rövidesen megne-
vezik, és az alapítvány módosított alapí-
tó ok ira tát a Szegedi Ítélő táb lá hoz elfo-
gadásra benyújtják. Változik az alapít-
vány székhelye is, Buda pestre kerül.

Alapítvány
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Megyeri Jenő Esztergomban született, 1931.
október 28-án. Kiváló gimnáziumi érettségi
után 1954-ben a Budapesti Műszaki Egyetem
Mérnöki Karán szerzett kitüntetéses mérnöki
oklevelet. Ettől kezdve a Vasútépítési Tan szé -
ken dolgozott, ezzel párhuzamosan 1953 és
1954 között félállásban az Út-, Vasúttervező
Vállalatnál szerkesztő, 1958–1961-ig pedig
tervező munkakört látott el. Második diplo-
máját Gazdasági Mérnöki Szakon 1963-ban
szerezte. Ipari gyakorlat keretében 1963 és 1964 között a
Közlekedési és Postaügyi Minisztériumban dolgozott.

A Vasútépítési Tanszéken 1954-től tanársegéd, 1963-tól
adjunktus, 1967-től docens, 1980-tól egyetemi tanár, majd
1965-ben kandidátusi, 1978-ban a műszaki tudomány
doktora tudományos fokozatot szerzett a Nagysebességű
vasúti pályák geometriai kialakítása című értekezésével. 

1991 és 1997 között a Vasútépítési Tanszék vezetője,
1994–1997-ig pedig az Építőmérnöki Kar dékánja volt.
1999-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott. 2003-
ban vonult nyugállományba. Szabad idejében kedvenc
időtöltése korábban a vasútmodellezés, majd később az
operahallgatás volt. 2004-ben vehette át aranydiplomáját.

Publikációi közel száz hazai és külföldi szakfolyóiratban
jelentek meg, emellett tíz egyetemi jegyzet és öt könyv
szerzője, további kilenc könyv társszerzője.

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) több
kutatásának vezetője. Kutató munkája során egyebek
között a kötélpályaívek geometriai és erőtani meghatáro-
zásával, a nagysebességű vasúti pálya kialakításának 
geometriai vizsgálatával foglalkozott. A Vasúti mozgás-
geometria című, 1986-ban megjelent könyve szakmai
körökben német nyelvterületen is közismert, Eisenbahn -
bewegungs geometrie címmel. Az egyetemen oktatott
tantárgyak közül leginkább a Hegyi vasutak, kötélpályák,
valamint a vasúti  mozgás geo met riával mélyebben  fog -

lalkozó tárgyakat sze rette. Az ő  kezdemé -
nyezésére vezették be a MÁV-nál a koszinusz-
átmenetiívvel történő tervezést és építést 
120 km/h sebesség fölött, s ennek kapcsán
ad ták ki 1980-ban a koszinusz-átmenetiívek
ki tűzéseit is tartalmazó Vasúti ívkitűzési táblá-
zatok című zsebkönyvet. Tanszékvezetői mű -
ködése kezdetén je lent meg a MÁV Szak -
könyvek sorozatban a Vasútépítéstan című
munkája, amely kibővített egyetemi kiadás-

ban a vasútépítés egyetemi oktatásának alaptankönyve
lett. Az Uvaterv Rt.-nél és a Betonút Szolgáltató és Építő
Rt.-nél 1993–1997-ig az igazgatóság elnöke, majd utóbbi-
nál 1997–1999 között a felügyelőbizottság elnöke volt.

1994 és 1997 között az Építőmérnöki Szak Habilitációs
Bizottságának és Doktori Tanácsának elnöke, valamint a
BME Habilitációs Bizottsága, illetve a Doktori Tanács tagja
volt. 2004-ben a Közlekedésmérnöki és az Építőmérnöki
Kar Habilitációs Bizottságának és Doktori Tanácsának a
tagja. 2000-ig a Magyar Tudományos Akadémia Doktori
Tanácsa 21. szakbizottságának titkára. A Közlekedés -
tudományi Egyesület Pályaépítési és Pályafenntartási
Szakosztályának társelnöke és a Pályafejlesztési Állandó
Bizottság vezetője, az Európai Vasutas Professzorok Nem -
zetközi Szervezetének tagja volt.

Kitüntetései: A Közlekedés Kiváló Dolgozója (1973); 
Az Oktatás Kiváló Dolgozója (1976); Az Építőipar Kiváló
Dolgozója (1977); Kiváló Munkáért Minisztertanácsi kitün-
tetés (1982, 1989); Jáky József-díj (1984); Széchenyi-
emlékplakett (1995). A Magyar Tudomány Napján, 2012
novemberében az MTA és MÁV által létrehozott Mikó
Imre-díjban részesült.

Dr. Megyeri Jenő életének 82. évében, hosszan tartó
betegség után, 2012. december 26-án hunyt el.

Dr. Kormos Gyula



Helyreigazítás

Két megkeresés érkezett szerkesztősé-
günkbe a VIII. Vasúti Hidász Találkozó
alkalmából megjelent Sínek Világa
2012/3–4. számával kapcsolatban. 
A megkeresés oka, hogy a cikkekhez
közölt fotóknál a kép készítője vagy
helytelenül, vagy egyáltalán nem volt
feltüntetve. Eleget téve a szerzők kéré-
sének, mindkét levelet közzétesszük.
Egyúttal ezúton kérünk elnézést a
mindannyiunk által tisztelt és elismert
vasútbarát fotóstól, Pulisch Józseftől. 
Az eset tanulságos: a jövőben na gyobb
körültekintéssel és alapossággal kell a
felhasznált képek és irodalom forrását
ellenőriznünk. 

Tisztelt Vörös József Úr!

Pulisch József közismert vasútbarát és
fotós jelzése alapján a Sínek Világa LIV.
évfolyam 3–4. számában megjelent
Képek a magyar vasúti hidakról című
cikkem egyik fényképének szerzője
helytelenül van feltüntetve.
A 15. oldalon a 15. ábra aláírása helye-
sen: A vasvári Rába-híd (Pulisch József
felvétele).
Kérem a helyreigazítás közlését és egy-
ben a fotós, Pulisch József értesítését.

Budapest, 2012. december 15.

Üdvözlettel,
Legeza István

Kedves Vörös József Úr!

A Sínek Világa 2012. LIV. évfolyamának
3–4. számában megjelent a meglévő
berettyóújfalui Berettyó-hidat ábrázoló
kép (90. o., 3. ábra), melyet – mint arról
utólag értesültünk – Pulisch József
készített.
Habár a képet a MÁV Zrt.-től kaptuk,
talán nem ellenőriztük kellőképpen,
hogy kinek a tulajdonát képezi a fotó,
ezért elnézést kérünk.
Kérjük, legyenek kedvesek megjelentet-
ni, hogy e kép készítője Pulisch József.

Üdvözlettel,
Süle F. Attila 
okleveles építőmérnök
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