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Mérünk, tervezünk, gyártunk, szervizelünk

Hálózati analízis
Méréseinknek köszönhetően pontosan tudjuk tervezni
fázisjavítás esetén a beépítendő meddőteljesítményigényhez megfelelő berendezéseket, ellenőrizni tudjuk
a transzformátorok teljesítményének kihasználtságát
és megállapítjuk a hálózaton keletkező zavarok okait.

Gyors megoldás a hálózati
zavarok okainak feltárására
Hálózati analízissel gyorsan megtalálhatók azok
a hibák, melyek miatt az üzemek váratlanul leállhatnak
vagy feszültségkimaradások lehetnek. A hibakeresésekkel és a mérésekkel gyakran komoly problémákat
tudtunk megoldani.

Sok év szakmai tapasztalat
Miközben az elmúlt két évtizedben a KRL Kontrol Kft.
a magyar ipar vezető fázisjavítóberendezés-gyártója
lett, mérnökeink szakmai felkészültségének és az állandó képzéseknek köszönhetően szolgáltatásunkkal
országos hírnévre tettünk szert.

Hálózati zavarok, gépleállás?
A felharmonikus problémákra megoldás az

új, aktív felharmonikus szűrő!
Az intelligens moduláris kialakításnak köszönhetően az új, aktív szűrők hatékony és testre szabott
megoldást nyújtanak a legkülönbözőbb technológiai igények mellett is. A 60 A-es modulokból álló
szekrény könnyen illeszthető bármilyen teljesítményszinthez. Kapcsolási sebesség: 100 μsec!
Tipikus alkalmazási
területek
Irodaházak • Liftek, felvonók • Hűtőfűtő légkezelő alkalmazások • Adat- és
bankközpontok • Szünetmentes tápegységek • Frekvenciaváltós hajtások
• Épületgépészet • Papírgyárak • Fémipar • Hegesztőberendezések • Szélerőművek • Víz- és szennyvíztelepek
• Alagutak szellőzőrendszerei • Hajókon alkalmazott meghajtórendszerek
• Akkumulátortöltők

KRL Kontrol Kft. • 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 81.

www.krl.hu • e-mail: krl@krl.hu • tel.: 06 30 934 8849

ECOsine
Active sync felharmonikus szűrő.
Kompenzáció valós időben.
Kompakt, gyors és rugalmas megoldás 60–300 A kompenzáló áramig,
a jobb energiaminőség érdekében.
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Köszöntő
Az elmúlt években számos közlekedési fejlesztés valósulhatott meg országszerte. Folyamatosan épülnek az új gyorsforgalmi utak, és ennek köszönhetően néhány éven belül az ország bármely szegletében úgy fél óra alatt elérhető lesz egy autópálya vagy autóút. A meglévő hálózat felújítása és fejlesztése is töretlen, idén – főleg a Magyar Falu Program jóvoltából – alapvetően a mellékúthálózaton.
Komoly tervek vannak a következő években a vasúti infrastruktúra fejlesztésére, illetve a tömegközlekedés feltételeinek javítására is. Óriási beruházásokról és sok közlekedő mindennapjait – pozitívan –
befolyásoló eseményekről számolhatunk be – a tervek, a vízió ambiciózus!
Ugyanakkor már most olyan új technológiák vannak jelen az életünkben,
amelyek alapvetően változtathatják meg a jövőről alkotott elképzeléseinket. Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy önvezető járművekkel
fognak már közúti, valós teszteket végezni Magyarországon. Nem sci-fi
filmbe illő jelenet lesz rövid időn belül, hogy drónokkal juttathatják el
a csomagokat a kézbesítők. Ma már nemcsak arra kell gondolni egy új
út tervezésekor vagy egy meglévő átalakításakor, hogy a vízelvezetése
megfelelő lesz-e, hanem hogy az autonóm járművekkel is biztonságosan
lehet-e majd használni. Hogyan tudunk közvetlenül az utakon kommunikálni a közlekedőkkel, hogyan jelezheti az „út” az autónak, sofőrnek,
ha torlódás vagy baleset van. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről
már most beszélnünk kell, hiszen a jövő nemcsak bekopogtatott, hanem
meg is érkezett a munkahelyünkre, a mindennapjainkba. Olyan nagy
változásokat hozó időszak küszöbén állunk, ahol csak egy dolog biztos:
korszakos változásokra számíthatunk.
Egyelőre kérdésekből még több van, mint válaszokból. Milyen lesz a jövő
közlekedési mixe? Valóban az autonóm autózásé a jövő? Vagy a tömegközlekedésé, vagy a kerékpáré, netán az elektromos autóké? Vagy más
alternatív üzemanyag jön képbe? Egy bizonyos: kihívások voltak, vannak
és lesznek is. Nekünk, szakembereknek pedig a mai tudásunk alapján a legjobb megoldásokat kell
megkeresnünk. Ezt viszont közösen, együtt tudjuk csak elérni, a konferencia programja is ennek
megfelelően épül fel, hiszen már az első napon is a panelbeszélgetéseké lesz a fő szerep, illetve az
ott helyet foglaló szakembereké, akik együtt tudnak majd beszélgetni, gondolkodni, adott esetben
vitázni a közlekedésről, annak jövőjéről, legyen szó közútról, vasútról, légi vagy vízi közlekedésről.
Bízom benne, hogy a III. Magyar Közlekedési Konferencián a szakembereknek lehetőségük lesz
arra, hogy minél több kérdést tegyenek fel, és azokra válaszokat is kapjanak.
Szilvai József Attila
vezérigazgató,
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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A HÍDTECHNIKA Kft.
1991-ben alakult.

Tevékenysége napjainkban
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szigetelések (mélyépítés, magasépítés),
korrózióvédelem (üzemi, helyszíni),
sóvédelem,
közlekedési, mélyépítési, magasépítési
létesítmények komplett építési munkái
(autópályahidak, felüljárók, mélygarázs),
hidak és egyéb mérnöki létesítmények
rehabilitációs munkái,
környezetvédelmi létesítmények készítése
(hulladéklerakók, hulladékgyűjtő szigetek),
injektálások, betonlövési munkák, zajvédő
falak építése és felújítása, ipari padlóburkolatok kialakítása,
földművek készítése,
szennyvízkezelési, szennyvízelvezetési
rendszerek építése,
vízépítési kivitelezés.

HÍDTECHNIKA Hídépítő Karbantartó és Szigetelő Kft.
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Tel.: 06-1-465-2329 • Fax: 06-1-465-2335
E-mail: hidtechnika@hidtechnika.hu
www.hidtechnika.hu

közút, vasút

Szerző: Bencze Áron • Fotó: NIF Zrt.

A közlekedésfejlesztésnek
kulcsfontosságú a szerepe
a gazdaság növekedésében
„Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések
előkészítésére és kivitelezésére” – jelentette ki lapunknak Mosóczi László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. A vasút
világából érkezett szakemberrel az aktuális fejlesztések mellett a meglévő autópályák
tehermentesítésének kérdéséről, a helyközi közösségi közlekedés összehangolásáról
és a közlekedésbiztonság javításának lehetőségeiről is beszélgettünk.
Véleménye szerint napjainkban mekkora a szerepük a közlekedési infrastrukturális beruházásoknak a gazdaság fejlesztésben? Milyen fejlesztések indulhatnak el a jövőben
például a BMW-beruházás kapcsán Debrecenben és környékén?

– A magyar gazdaság európai élvonalba tartozó növekedésének
fenntarthatóságában rendkívül fontos tényező az utak, hidak és
vasútvonalak műszaki állapota. A közlekedési hálózatok szolgáltatási színvonala alapvetően befolyásolja a magyar vállalkozások
lehetőségeit és a magyar családok életminőségét. A nemzetközi
beruházók is az elsődleges szempontok között veszik ﬁgyelembe

a megközelíthetőséget, elérhetőséget, amikor arról döntenek, hol
szeretnének új ipari létesítményt építeni, üzemeltetni. A magyar
gazdaság javuló teljesítményének egyik megalapozója és fontos
fokmérője a multinacionális nagyvállalatok beruházási hajlandósága. E világcégek új munkahelyeket teremtenek, fejlett technológiát,
munkakultúrát hoznak hazánkba, és nem utolsósorban ösztönzik
a magyar kis- és középvállalatok fejlődését is. A német prémium
autógyártó 160 lehetséges helyszín közül választotta ki Debrecent,
azaz rendkívül komoly versenyben sikerült győznünk. A tervek
szerint a leendő BMW autógyár telephelyéhez közel új csomópontot alakítanak ki az M35-ös autópályán, négysávosra bővítik

III. Magyar Közlekedési Konferencia

2019. október

innotéka
inn

5

közút, vasút

Az M76
76-oss ba
bala
lato
la
tons
nssze
zenttgyyör
örgy
gyi cs
gy
c om
móp
ópon
ontjtjtjaa
on

az odavezető összekötő utat, konténerterminált építenek villamosított vasúti összeköttetéssel, új telekommunikációs és gázhálózatot alakítanak ki. A 130 milliárd forint összértékű infrastruktúrafejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy Debrecen a Tiszántúl és
Kelet-Magyarország valódi gazdasági központjává váljon.

Budapest felé: elkészült a Vác és az M0-s közötti 19,6 kilométeres szakasz egyik oldala és több csomópont. Októberben teljes
szélességében birtokba vehetik az autóutat a közlekedők.

Milyen célokat fogalmaztak meg az Útprogramban 2024-ig?

– Arra törekszünk, hogy Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül kényelmesen elérhető legyen egy négysávos útszakasz.
Stratégiai céljaink között szerepel a megyeszékhelyek, kiemelt gazdasági térségek gyorsforgalmi bekötése, az autópályák, autóutak
elvezetése az országhatárokig. Néhány éven belül magas szintű
közúti kapcsolatot kap Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján,
Sopron, Szolnok és Zalaegerszeg. A hét megyei jogú város több
Az M22-es Buddap
apest–Vá
Vác szakasza
za

Komoly eredmények
Magyarországon 2010 és 2018 között összesen több mint
5500 kilométer felújított útszakaszt adtak át, az uniós és hazai
forrásból elvégzett beruházások összértéke mintegy 690 milliárd
forint volt – emelte ki Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár. A 2019-ben megvalósuló beavatkozásokkal a rendbe
tett útszakaszok összes hossza meghaladja a 6000 kilométert.

mint 400 ezer, legszűkebben értelmezett vonzáskörzetük mintegy
665 ezer lakójának közlekedési helyzete ezzel ugrásszerűen javul.
A 2024-ig tervezett közútfejlesztési projekteket keretbe foglaló Útprogram teljes költségvetése jelenleg 3200 milliárd forint. A magyar gazdaság megerősödésének köszönhetően e forrásmennyiség
nagyobbik hányadát, 1800 milliárd forintot hazai forrásból fedezzük. A tervek szerint a 2016–2024 közötti időszak végére a magas
szolgáltatási színvonalú közúthálózat mintegy 1000 kilométerrel
bővül. A kormány az idei évben több mint húsz előkészítési, kivitelezési feladatot emelt be az Útprogramba. A többi között fejlesztjük az M3-as és a Hatvani Ipari Park közúti kapcsolatát, négysávosra bővítjük a 37-es főút Gesztely–Szerencs szakaszát, települési
elkerülők épülnek vagy folytatódnak újabb szakasszal Jászberénynél, Sajószentpéternél és Veszprémnél.
Milyen gyorsforgalmi útszakaszok kivitelezése fejeződhet
be idén és jövőre?

– Az idén már átadott vagy átadásra tervezett gyorsforgalmi és
főutak hossza megközelíti a 200 kilométert. Áprilistól már a végleges pályán közlekednek a járművek az M2-es gyorsforgalmi úton
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Hamarosan elkészül az M44-es gyorsforgalmi út közepe is:
a Tiszakürttől Kondorosig terjedő 62 kilométer hosszú útszakasz
jelentősen gyorsítja és biztonságosabbá teszi a közlekedést Budapest irányába. Salgótarján a két utolsó, Nógrád megyei szakasz
forgalomba helyezésével már végig négysávos úton érhető el

Az M44-es Tiszakürt–Kondoros közti szakasza a Körös-híddal

Hatvan, az M3-as felől. Sokat haladtunk Kaposvár magas szintű
közúti bekötésének több ütemben zajló kivitelezésében is. Jövőre
még nagyobb volumenben, közel 225 kilométeren épülnek meg,
bővülnek gyorsforgalmi és főutak. Jelenleg is dolgoznak a kivitelezők az M15-ös gyorsforgalmi út bővítésén, jelentősen javulni fog
Szolnok megközelíthetősége az M4-es két ütemének elkészültével
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Az M4-es Berettyóújfalu–Nagykereki szakasza

Cegléd–Abony és Abony–Törökszentmiklós között. Jövőre nagyot
lépünk előre Eger és Sopron négysávos összeköttetésének kiépítésében, befejeződik az M0-s déli részének rekonstrukciója.

ősszel már megkezdődnek, de a kivitelezők a feladatok döntő
többségét 2020-ban végzik el. Az újabb forrásbiztosítással a Komplex Útfelújítási Program teljes összege meghaladja a 174 milliárd
forintot, ebből több mint 550 útszakasz újul meg 2016 és 2020
között mintegy 1500 kilométeren. Az uniós társﬁnanszírozású Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 55 milliárd
forinttal támogatja az országos közutak korszerűsítését. A programban a megyei önkormányzatok bevonásával kijelölt 184 útszakasz műszaki állapota javul összesen 520 kilométeren. A Magyar
Falu Programban éves szinten 50 milliárd forint áll rendelkezésre
a vidéki bekötő- és összekötőutak korszerűsítésére, ezzel a falvak
népességmegtartó képességének javítására. Az idén indult első
ütemben 165 útszakasz helyreállítása történik meg összesen
430 kilométeren. A program jövője is biztosított, mivel a 2020-as

Milyen koncepciót dolgoztak ki a meglévő autópályák tehermentesítésére?

– Hazánkat több nemzetközi közlekedési folyosó érinti, a legnagyobb átmenő forgalom Németország és a Balkán, Törökország
között zajlik. Ez azt jelenti, hogy Hegyeshalom és Nagylak között
halad a legtöbb teherautó, jelenleg az M1–M0–M5 útvonalon.
A nemzetközi áruforgalom optimálisabb elvezetése érdekében,
az autópályák főváros környéki szakaszainak tehermentesítésére
egy új félgyűrű létesítését vizsgálja a kormány. Megvalósíthatósági
tanulmány készül az M1-es autópályából Komáromnál leágazó
13-as és 81-es, továbbá a Székesfehérvártól délre induló 63-as főút
négysávosra bővítésére a meglévő nyomvonalakon, így létrejönne
egy településeket elkerülő gyorsforgalmi összeköttetés az M1-es
és a szintén előkészítés alatt álló, a Balaton keleti partjától Dunaújváros érintésével Kecskemétig vezető M8-as autópálya-szakasz
között. A Budapesttől mintegy 100 kilométerre húzódó északnyugati–délkeleti útvonal gyorsítaná az országon való áthaladást,
a főváros és agglomerációja pedig lélegzethez juthatna. A meglévő
szakaszok terhelését a már folyamatban lévő hálózatbővítések is
enyhítik majd. Kelet-Közép-Európa országait észak–déli irányban
a Via Carpatia közúti folyosó köti majd össze, amelynek elemeivel mi állunk a legjobban, várhatóan elsőként készülünk el velük
a már zajló M30-as és M35-ös beruházások befejezésével. Kassa
felől Miskolcon és Debrecenen át Nagyvárad irányába így végig
gyorsforgalmi összeköttetés létesül hazánkban. Szlovákia felé a komáromi Duna-híd mellett további helyszíneken is magasabb színvonalú közút épül, Budapest és Pozsony között teljes értékű autópálya-kapcsolat jön létre az M15-ös négysávúsításával. A kormány
kiemelten kezeli az európai gazdasági növekedés motorjának számító V4 országok közötti közlekedési lehetőségek fejlesztését.
Mennyi pénzből, mekkora szakaszon újulhatnak meg az alsóbb rendű utak?

– Három párhuzamosan futó útfelújítási programban támogatjuk
a hazai közutak műszaki állapotának javítását. 2016-ban hazai forrásból indítottuk útjára a Komplex Útfelújítási Programot. Nyáron döntött arról a kormány, hogy 16,4 milliárd forintot biztosít
az eltervezett, de forráshiány miatt meg nem valósult projektekre.
A keretbővítésnek köszönhetően 13 megyében 55 helyszínen öszszesen 113 kilométernyi útszakasz újul meg. A munkálatok idén

21-es főút, Bátonyterenye

költségvetésben újfent 50 milliárd forint szerepel a falvak közötti
közlekedési hálózat felújítására. A három útfelújítási programban
már rögzített projektlisták alapján 2020-ig 280 milliárd forintból
több mint 900 hazai útszakasz szolgáltatási színvonala javul több
mint 2400 kilométeren.
A Magyar Falu Program
megyei lebontásban
Megye
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
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Beavatkozási hossz (km)
20,639
32,663
22,009
39,084
14,277
17,016
19,254
26,879
19,216
26,325
16,795
10,782
21,577
25,202
49,266
19,465
11,268
27,745
13,083
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– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jövőképe szerint
2030-ra a vasúti közlekedésnek műszaki, pénzügyi és környezeti
szempontból is fenntarthatóvá kell válnia, ebben még bőven van
tennivalónk. Eltagadhatatlanok azonban az elért eredmények, onnan indulva, hogy kirángattuk a csődhelyzettel fenyegető adósságcsapdából a MÁV-ot; a vállalatcsoport 2010 előtti 300 milliárd
forintos adósságállományát a tizedére szorítottuk vissza. Komoly
siker, hogy 2010 óta a villamosított vasúti vonalszakaszok aránya a teljes hálózathoz viszonyítva 36 százalékról 41 százalékra
nőtt. Ráadásul az előkészületben lévő további fejlesztéseknek
köszönhetően a villamosított szakaszok hossza 3400 kilométerre
nőhet, amivel 50 százalék közelébe javul az említett arány. A kisebbik nemzeti vasúttársaság, a GYSEV által kezelt hálózat már
most 90 százalékban villamosított. A MÁV-Start mára az európai államvasutak közül a legnagyobb egységes elővárosi FLIRT
motorvonatﬂottával rendelkezik. A MÁV már nemcsak vevőként,
hanem fejlesztőként, saját termékével is képes megjelenni a vasúti járművek piacán: a hazai innovációra építő IC+ kocsik közül
az első két ütemben 20+70 darab készülhet el. A vasút térnyerésével és a buszcsereprogrammal fokozatosan zöldre váltjuk a magyarországi közlekedési rendszert, az ágazattal szemben ugyanis
kiemelt elvárás az energiatakarékos és környezetkímélő technológiák alkalmazása. A hiányosságok rengeteg erőfeszítéssel, a temérdek befektetett forrással is csak időigényesen, hosszabb távon
számolhatók fel teljesen. Hatásaikat valamelyest enyhítheti, ha
a kormányzati elvárásnak megfelelően az ügyfélközpontú, szolgáltatói szemlélet teret nyer a vasúton.
Többször nyilatkozott arról, hogy a vasutat tekinti a magyarországi közösségi közlekedés gerincének. Mekkora
összeget fordítanak a vasúti infrastruktúra fejlesztésére
a jövőben?

– 2010 óta valóban megkérdőjelezhetetlen alapvetésünk, hogy
a hazai közösségi közlekedés gerincét a vasút adja. 2018 és 2023
között ennek megfelelően több mint 1700 milliárd forint uniós és
hazai forrás hasznosul a vasúti nagyberuházásokban. Az összeg
volumene ellenére az időszerűvé váló, indokolt fejlesztési igények
többszörösen haladják meg a támogatások nyújtotta pénzügyi
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– Jövőre befejeződik két nagy jelentőségű elővárosi fejlesztés, a kivitelezők Kelenföld–Pusztaszabolcs és Rákos–Hatvan között is
végeznek majd a munkálatokkal. A korszerűsítésektől és a kapcsolódó menetrendi kínálatbővítéstől a székesfehérvári és esztergomi vonalon tapasztalhatóhoz hasonló utasszám-növekedést
várunk. Jelenleg két vasútvonalon telepítenek központi forgalomirányító rendszert: Pusztaszabolcs és Dombóvár között, valamint
a Rákos–Újszász–Szolnok szakaszon. Az induló beruházások közül feltétlenül említésre érdemes a hazai vasúti hálózat egyik legfontosabb eleme, a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése
és a Püspökladány–Biharkeresztes vonal villamosítása. 2020-ban
fejezik be például a Püspökladány–Ebes szakasz fejlesztését, és
ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszert telepítenek a többi között
a Bajánsenye–Boba, a Ferencváros–Székesfehérvár és a Sopron–
Szombathely–Szentgotthárd szakaszokon.
Nyomvonal-korrekció – vasúti híd Turánál,
a Rákos–Hatvan vonalon

Fotó: Repka Attila/NIF Zrt.

Korábban nem sok állami vezető érkezett a vasút világából.
Mennyire elégedett az elmúlt években tapasztalható változásokkal?

Milyen nagyobb volumenű fejlesztések folynak jelenleg? És
melyek érhetnek célba idén vagy jövőre?

Tura állomás a Rákos–Hatvan vonalon

Fotó: Repka Attila/NIF Zrt.

Aszód állomás a Rákos–Hatvan szakaszon

Fotó: Repka Attila/NIF Zrt.

lehetőségeket. Egyértelmű értékválasztásokhoz igazodó stratégiára és megfelelően előkészített projektekre van tehát szükség
ahhoz, hogy minden elérhető forrás megfelelően hasznosulhasson
a vasút további korszerűsítésében. Ebben az időszakban a már
megvalósított, folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekben felújítunk mintegy 660 kilométernyi vasútvonalat, 440 kilométernyi
vasútvonalat pedig villamosítunk.
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a kormány egyszerűsíteni kívánja a kapcsolódó eljárásokat, így
lehetővé válhat, hogy az illetékes hatóságok gyorsított eljárásban
adják ki a szükséges engedélyeket.
Hol tart a vasúti és a helyközi autóbuszos közösségi közlekedés összehangolása? Melyik élvez majd prioritást a kettő
közül?

Barosstelep megálló a Kele
l nfföl
ö d–
Szászhalombatta vonalon

– A helyközi közösségi közlekedés elsődleges szereplője a vasút,
az autóbuszok leginkább ráhordó szerepet tölthetnek be. A meglévő párhuzamosságokat fokozatosan meg kell szüntetni, ugyanakkor látni kell, hogy ez a folyamat nem valósítható meg egyik
napról a másikra. Fónagy János miniszterelnöki biztos vezetésével
egy munkabizottság méri fel, hogy az országban hol és hogyan
hangolható össze hatékonyabban a helyközi közösségi közlekedés.
A jövőben szeretnénk elérni, hogy a személyszállító szolgáltató
társaságok egyre több helyen fogadják el egymás bérleteit, ilyen
együttműködésekre az ország több részében már van sikeres példa.
Nem csak a közúti és vasúti hálózatok bővülnek, fejlődnek,
a kerékpáros infrastruktúra is gyors ütemben gyarapodik.
Mi várható ezen a téren a következő években?

Felújított vasúti felüljáró a Kelenföld–
Szászhalombatta vonalon
Az ITM vasútra vonatkozó stratégiája milyen fontosabb elemeket tartalmaz?

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a tervek szerint
a vasúti stratégiai elképzeléseket egységes vasúti koncepcióban
terjeszti a kormány elé, valamikor az ősz folyamán. Kiemelt cél lehet, hogy a legforgalmasabb nemzetközi szakaszokon végig legalább óránként 100 kilométeres sebességgel és 22,5 tonnás tengelyterheléssel lehessen közlekedni. Gyorsabb vasúti elérést kívánunk
lehetővé tenni a határon túli nagyvárosok felé is. Csökkenteni
szeretnénk a vasút energiafelhasználását és az abból származó
környezetterhelést, ugyanakkor kiterjeszteni a vasúti digitalizációt.
A gazdaságfejlesztés szempontjából fontos feladat Magyarország
árufuvarozási tranzitszerepének erősítése is.
A Budapest–Belgrád vasút vonal fejlesztése során milyen lépések valósultak meg eddig?

– A nyár elején írták alá a szerződést a magyarországi szakasz teljes
körű tervezésére és kivitelezésére a kínai–magyar konzorciummal.
A szerződés hatálybalépésének feltétele a ﬁnanszírozás biztosítása, a kapcsolódó hitelkérelem elbírálása jelenleg is zajlik a kínai
Eximbanknál. Arra törekszünk, hogy ebben még idén dűlőre jussunk a kínai partnerekkel. A szerződéses vállalások szerint a tervezés és engedélyeztetés várhatóan két évet, az építkezés pedig
három évet vehet igénybe. A mielőbbi megvalósítás érdekében

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium folyamatosan javítja a kerékpározás infrastrukturális feltételeit a településeken belül
és a települések között is, biztonságos és kényelmes alternatívát
kínálva az egyéni gépjárműhasználattal szemben. 2010 óta mintegy 1250 kilométer új kerékpáros útvonal fejlesztése történt meg
hazánkban. A 2014–2020 közötti időszakban további jelentős fejlesztések valósulnak meg hazai és uniós támogatásból, összesen
200 milliárd forint értékben. E beruházásokban 2100 kilométernyi
önálló kerékpárút épül, további 2100 kilométeren táblázással,
felfestéssel jelölnek ki kerékpáros útvonalakat kis forgalmú közutakon. A meglévő hálózat bővítésével belátható időn belül
6000 kilométer önálló kerékpáros létesítmény áll majd rendelkezésre az országban. A teljes kerékpározható hálózat hossza 2030-ra
megközelíti a 15 ezer kilométert.
Nem lehet úgy a közlekedésről beszélni, hogy ne ejtsünk
szót annak biztonságáról. Hogyan járul hozzá a minisztérium a balesetek megelőzéséhez?

– Részben az infrastruktúra fejlesztésével, hiszen könnyű belátni,
hogy a kétsávos főutakat kiváltó, településeket elkerülő négysávos
összeköttetések önmagukban javítják az érintett városok, térségek
baleseti mutatóit is. Fontos megelőző, szemléletformáló eszközként
tartjuk számon a közlekedési hatóság közúti ellenőrzéseit is. Ezek
elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítása, a balesetveszély
mérséklése a nem megfelelő műszaki állapotú, hiányos felszereltségű járművek, a szükséges engedélyekkel, igazolványokkal nem
rendelkező gépkocsik, járművezetők kiszűrésével. A hazai szakemberek rendszeresen közreműködnek a nemzetközi akciókban,
de az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezése
alapján tematikus, fokozott ellenőrzéseket is végeznek. Az év hátralévő részében így vizsgálják majd a járművek, járművezetők téli
felkészülését, az adventi időszakban a személyszállító buszokat, de
a balesetveszélyes gépkocsiszállító karavánokat is. Az innovációs
tárca közlekedési intézkedéseit is annak az alapvető célnak a szolgálatába állítja, hogy 2030-ra Magyarországot Európa első öt országa
közé emeljük, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. 
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Szerző: Kerékgyártó Attila projektvezető

A hálózatfejlesztés
realitása a hűség városáig
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. két évvel ezelőtt az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–
Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakaszok kivitelezésére és a kiviteli tervek elkészítésére
négy szakaszban írt ki közbeszerzési eljárást.
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y I.: Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–Fertőd-Endrédmajor csomópont (31+550–51+600 km-szelvények közötti szakasz)
y II.: Az M85-ös gyorsforgalmi út Fertőd-Endrédmajor
csomópont–Nagylózs (51+600–67+200 km-szelvények
közötti szakasz)
y III.: Az M85-ös gyorsforgalmi út Nagylózs–Sopron-kelet
(67+200–82+600 km-szelvények közötti szakasz), illetve a Nagycenki Üzemmérnökség
y IV.: Az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont (82+600–89+000 km-szelvények közötti szakasz)
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A

közbeszerzési eljárás lezárásának eredményeképpen a NIF Zrt. és a DS Konzorcium (Dömper
Kft.–Subterra Raab Kft.) még 2017. december
13-án vállalkozási szerződést kötött az M85-ös
gyorsforgalmi út III. és IV. szakasz kiviteli terveinek elkészítésére, valamint kivitelezési feladatainak elvégzésére. Mind
a négy építési szakasz befejezési határideje egységesen:
2020. december 31.
A DS Konzorcium feladata volt, hogy az építéshez szükséges kiviteli terveket elkészítse, a Mérnökkel és a Megbízóval jóváhagyassa, a hiányzó vagy időközben lejáró engedélyeket megszerezze. A tényleges kivitelezési munkák csak és ki-
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zárólag jóváhagyott kiviteli tervek birtokában indulhattak meg. Mára
a komplett kiviteli terv elkészült, a szükséges jóváhagyások, záradékolások megtörténtek, a költségvetés kibontásra került, a kivitelezés az építési szakaszok teljes hosszában, nagy kapacitással halad.
A DS Konzorcium vállalásában mintegy 22 km 2 × 2 sávos gyorsforgalmi út, 4 külön szintű csomópont, 28 műtárgy – köztük 2 öszvérhíd
és 1 acél vasúti híd – tervezése és építése, egy közel 800 m hosszú ideiglenes vasúti terelővágány kialakítása, majd elbontása, egy új üzemmérnökségi telep kivitelezése, valamint jelentős számú közműkiváltási
feladatok szerepelnek.
A hossz-szelvényi kialakítás miatt mintegy 3 millió m³ töltés-bevágási anyagot kell megmozgatni, ezért a nagy tömegű földmunkát illetően
kardinális kérdés volt az optimális organizáció. Az érintett önkormányzatok előírásai értelmében a települések úthálózatát a nagy tömegű
szállítással nem lehet terhelni, ebből adódóan a beszállítói útvonalat
a nyomvonal mentén kellett kiépíteni és folyamatosan fenntartani.
Az organizáció és a gazdaságosság kritériumainak betartása érdekében
a DS Konzorcium az aszfaltkeverő telepét és a betonüzemét is Nagycenken, a beavatkozási szakasz súlyponti távolságában, a megnyitott
célkitermelő hely közvetlen közelében üzemelte be.
A szoros és részletes ütemtervnek megfelelően a töltésalapozás,
talajstabilizálás, a nagy tömegű földmunka lassan befejeződik, a mélyszivárgók, kereszt- és hosszcsatornák ütemezetten épülnek, a javító- és
védőréteg beépítésével a pályaszerkezet kivitelezése, valamint a vízelvezető elemek elhelyezése is lokálisan megkezdődött. A nagycenki
csomópontban egy ideiglenes út és a főpálya érintett szakaszának megépítésével a forgalmi rendet – a végleges csomópont kialakíthatósága
érdekében – módosítani kellett.
Az egyes műtárgyak eltérő ütemben ugyan, de az organizációhoz
igazodva épülnek. A vasúti műtárgy elkészült, az októberi vágányzárat
követően a GYSEV 15. számú vonala az eredeti ív viszonyokat veszi újra birtokba, megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy az ideiglenes
vasúti töltést a Konzorcium elbontsa és a munkaterület átjárhatóságát
a főpálya e szelvényében is biztosítsa. A közúti hidakon – a konszolidáció figyelembevételével – eltérően haladnak a cölöpözések, szerkezeti
betonozások; megkezdődött az előregyártott tartók beemelése, illetve
az öszvérhidak acélszerkezetének gyártóművi véglegesítése. A közműkiváltások október közepére teljeskörűen befejeződnek, beleértve a legnagyobb kihívást jelentő 132 kV-os nagy feszültségű nyomvonal áthelyezését is. A mérnökségi telep szerkezetépítési munkái minden épületre
kiterjedően haladnak, a tartók beemelésével a magasépítés látványos,
a közlekedők figyelmét élvezi.
A kivitelező a szerződéses kötelezettségének megfelelően mindent
elkövet, hogy a kivitelezést határidőre és az elvárt minőségben valósítsa meg, ugyanakkor a technológia betarthatósága érdekében az égiek
támogatására is szükség lesz. Az elmúlt időszak csapadékos időjárása,
a csapadék mennyisége és intenzitása komoly károkat okozott a meglévő földműben, a technológiára érzékeny munkafolyamatok szervezhetőségében. A szerződés szabta 36 hónapos átfutási idő alapvetően
egy ekkora beruházás meg valósításá hoz elégséges, de figyelembe véve
a tervezés, terv jóvá hagyás, előkészítés, régészet, területbiztosítás elhúzódásának időszükségletét, az ütemtervünk a kritikus úthoz képest
komolyabb tartalék idővel már sajnos nem rendelkezik. A kivitelezésből hátra lévő 15 hónap szigorú oda figyelést, szervezést és hatékony
kapacitáskihaszná lást követel, mindemellett a technológiára alkalmas napok számának maximalizá lása nagy segítség lenne a kivitelezők életében.
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A B797 j. műtárgynál szerkezeti cölöpök készítése
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Az átfutási időt befolyásoló tényezők mellett a szakmánkban érzékelhető paradigmaváltással is meg kell küzdenünk.
Az elmúlt évektől eltérően mára az egyik legnagyobb problémát a szak képzett munkaerő folyamatos és zökkenőmentes
biztosítása jelenti. A jelenség mind a saját munkaerő, mind
az alvállalkozók vonatkozásában érzékelhető. A korábbi
évekhez képest a tipikus generálkivitelezői magatartást már
nem lehet, vagy nem célszerű fenntartani. A piac átrendeződése miatt az alvállalkozók rendelkezésre állása kiszámíthatatlan, a saját kapacitás felépítésével párhuzamosan a jól
képzett, megbízható alvállalkozói partneri kör kialakítása
és meg tartása az egyik legnagyobb stratégiai fegyver lett.
Manapság már szinte nem az a kérdés, hogy mennyiért vállalja el az alvállalkozó a feladatot, hanem hogy egyáltalán
ad-e ajánlatot, van-e szabad kapacitása az adott részfeladat
elvégzésére. Az említett jelenség az alapanyagokat, a késztermékeket gyártó és forgalmazó beszállítói körre is jellemző. Hasonlóan az alvállalkozói klientúra fenntartásához,
komoly kihívás a projektek életében a saját szak képzett
munkaerő-állomány biztosítása, meg tartása.
Biztosak lehetünk benne, hogy a következő évek beruházásainak paraméterezései során a mindenkori megrendelőnek
is számolnia kell ezzel a jelenséggel. A nemzetgazdaság számára kiemelt beruházások térben és időben történő ütemezése, a rendelkezésre álló ásványi vagyon elosztása, gyártóművi,
szállítási kapacitás termelékenységi határa, szakképzett ter-
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vezői és kivitelezői állomány véges halmaza az erőforrások
szofisztikált gazdálkodását követelik meg.
Természetesen a futó projektek esetében is számos olyan
innovációt lehet és kell alkalmazni, amely a felvázolt problematikát próbálja orvosolni. A Konzorciumunk által épülő
M85-ös gyorsforgalmi út szakaszain több olyan megoldáshoz
folyamodtunk, amelyek választ adhatnak a fenti problémákra. Elsősorban technológiai, illetve innovációs beavatkozásokkal, szabványmódosítás vagy új építési termék adaptációjával próbáltuk csökkenteni az élő munkaerő igényt, vagy
éppen a nem túl nagy számban rendelkezésre álló ásványi
nyersanyagot, beszabályozott gyártóművi kapacitást:
y A szakmában régóta ismert, de szabályozások terén még
nem akkreditált meszes talajkezelést alkalmaztunk a bevágási
földmű felső, térfogatváltozó agyagrétegének stabilizálására.
Jóllehet a beavatkozási célgépnek és a szükséges adalékanyagnak egységárnövelő a hatása, de a megtakarított közel
200 ezer m³ töltésanyag, illetve a garantált teherbírási értékek összességében pozitív mérleget eredményeztek.
y A mezőgazdasági vízépítésben évtizedes múltra viszszatekintő szivárgók célgéppel történő építésének „honosítása” az övárkok és bevágási osztópadka alatti, valamint
a hosszcsatorna nélküli bevágási folyókák alatt kivitelezendő
mélyszivárgók építése terén. A szabvány tól eltérő technológia a szivárgótest mennyiségének csökkentését eredményezte, de ez az innováció a megépíthetőségben fejtette ki
számszerűsíthetetlen hatását. A 4 m mélységű szivárgó igényelte munkagödrök hagyományos technológia alapján történő megtámasztására, a munkavédelmi előírások miatt
szükséges rézsűmegnyitásra sem térben, sem időben nem
lett volna lehetőség. Az alkalmazott célgép, folyamatos meg-
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támasztás mellett, a meglévő talajt kicseréli a szivárgótest
kavicsanyagára a 25 cm széles szivárgófal létesítése során.
y A Konzorcium „szabadalma” a projekt egészére nézve
a legnagyobb élő munkaerő igényt kívánó, az árokburkolás technológiai folyamatát megújító, az üzemeltetés időszakára is kedvező hatást gyakorló újítás jelenti. A projekt

során először az országban innovatív fejlesztésként adott
méretrendben készülő, előregyártott, szálerősítésű, feszített
vasbeton vízelvezető elemek gyártásával és elhelyezésével
helyettesítjük az idejét múlt, 40 × 40 × 10 cm-es árokburkoló elemeket. A 2,40 × 4,00 m, valamint az 1,60 × 6,00 m
méretrendben gyártott, 9 cm elemvastagságú árokburkoló
termékek alkalmazásával a mintegy 750 ezer db hagyományos lapok számát 50 ezerre tudtuk csökkenteni, megteremtve ezzel a lehetőségét a gyártásban, kihelyezésben rejlő
kapacitáshiányból származó káros következmények minimalizálásának. Az újítás gazdasági hasznát egyértelműen
az elemek gyártásának és kivitelezésének felgyorsítása,
határidőben történő megépíthetősége, illetve a garanciális időszakban tipikusan jelentkező hibák számának előrevetítetten jelentős csökkenése jelenti, ellensúlyozva a termék
előállításának nagyobb költségét.
Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–Sopron-kelet–
Fertőrákos csomópont közötti szakaszok kivitelezése még
javában tart, de a jelenlegi információk alapján kijelenthetjük, hogy a kivitelező konzorciumok egyikén sem fog múlni
a határidőre való befejezés, az utazóközösség részére történő
átadás, amiben vitathatatlan szerepet fog játszani a mérnöki
akarat, találékonyság és innováció. Bízunk benne, hogy a következő időszak tenderkiírásai a megrendelői követelmények
között tartalmazni fogják a fent ismertetett vagy azokhoz
hasonló egyedi megoldásokat. 
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Penta Általános Építőipari Kft. • pentakft.hu

Szerző: S. I. K.

Városi tereken
és közutakon
A Penta Kft. 1990-ben alakult meg. Tevékenységi körünk alapvetően és csaknem teljeskörűen a mélyépítési kivitelezés: közművek, utak, díszburkolatok, hulladék lerakók
építése, rekultivációja, szenny víztelepek kivitelezése. Az alábbiakban Eger belvárosának öt helyszínén, valamint az M2-es és 2-es sz. főútvonalat összekötő új út építését
Dunakeszi és Göd térségében, továbbá az M3-as autópálya vadonatúj mogyoródi
csomópontjának kivitelezésében végzett munkáinkat mutatjuk be.
Eger belvároosának egyik főtere,
az Eszterházy tér teljesen átalakult

Eger történelmi belváros
Eger belvárosában öt helyszín újult meg a TOP-6.3.2-15-EG1-201600001 pályázat keretén belül, összesen nettó 699 M Ft értékben.
A kivitelezési munkákat – melyek tavaly júliusban kezdődtek, és hozzávetőleg egy évig tartottak – a HE-DO–Penta Konzorcium végezte.
Eger egyik fő látnivalója a Bazilika és a Líceum közötti Eszterházy tér, mely a belváros egyik főtere, teljes átalakuláson ment
keresztül: a régi betonburkolatot új, modern térkő burkolatra és
gránitfelületre cseréltük, több mint 4000 m2-en. A zöldfelület is
teljesen megújult: 1900 m2 gyepszőnyegfelület létesült, melynek
fenntartásáról modern, automatikus öntözőhálózat gondoskodik.
A tér központi részére új látványosság is került: a járófelület síkjába süllyesztett vízjáték. A rovátkolt gránitfelület miatt látványos,
mozgó vízkép alakul ki, így a tér egyik fő látnivalója lett.
Ezenkívül az egriek és a városnézésre érkező turisták kényelme érdekében új pihenőpadok kerültek a térre, valamint az öszszes kandelábert modern, többfunkciós, kellemesebb és nagyobb
fényt biztosító világítóoszlopokra cseréltük.
A Hatvani kapu tér is jelentősen átalakult. A tér a korábbi állapotában nem illett a városképbe, a növényzet teljesen eltakarta
a kilátást a Bazilikára, és az Államkincstár impozáns épülete is takarásban volt. A projekt keretében a Kincstár előtti lépcső, valamint az épület melletti járda is teljesen átépült, az épülethez illeszkedő porfírkő és betontérkő burkolattal. A felújítás során összesen
600 m2 új térkő burkolat, mintegy 160 m2 természetes kőburkolat és megközelítőleg 900 m2 automata öntözőhálózattal ellátott
zöldfelület létesült.
A téren több vizes attrakciót is kialakítottunk: az új olaszlépcső
mellett egy vizes rámpa épült, melynek fogazott kőfelülete sajátos vízképet mutat, valamint a meglévő, felújított támfalból egy
minivízesés jelenik meg. Mindez egy nyitott vízfelszínű, íves határú
medencében egyesül.
A Hatvani kapu tértől kiindulva, egészen a Városházáig bezárólag, a Kossuth Lajos utca északi oldala is megújult. A megújult
felületen a betontérkő monotonitását gránitkőből készült optikai
törésvonalak szakítják meg. A Sárvári cukrászda előtti terasz is
része volt a felújításnak, ezzel együtt igen hangulatos térrész jött
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A Hatvvan
a i kapu téren, az új olaszlépcső mellett egy vizes rámpa épült

létre. Az új kandeláberek és a modern utcabútorok is hozzájárulnak a sétalóutca kellemes hangulatához.
Nem csak a turisták által előszeretettel látogatott helyszínek
voltak érintettek a projektben: az egri lakosok kényelmét szem
előtt tartva, két belső udvar felújítására is sor került.
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Az M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópontja és a 2-es sz. főúút közötti összekötő út

Az Erzsébet udvar a Dobó tér közvetlen közelében található.
Az elavult burkolatot az alépítménnyel együtt elbontottuk, és
a terület 1600 m2-nyi felületen antikolt térkő burkolatot kapott.
A növénytelepítés keretében fákat, virágzó évelőket, talajtakarókat és díszfüveket ültettünk, ennek köszönhetően az udvar a belváros hangulatos színfoltja lett. A régi játszóteret a mai kornak
megfelelő, biztonságos gumiburkolattal láttuk el, továbbá új játékokat és ivókutat is felszereltünk. A játszótér mellett nagy méretű
pihenőpadokat helyeztünk el, valamint az Erzsébet udvar összes
berendezési tárgyát kicseréltük. Az udvarban található Halászó sas
nevű szökőkút is újra, eredeti funkciójának megfelelően működik.
A felújítás közben végzett feltárások közben kiderült, hogy
az udvar csatornahálózatának egy része teljes mértékben elhasználódott, így annak rekonstrukciója is megtörtént.
A Kracker János udvar (korábban Bajcsy tömbbelső) szintén
egy lakóházakkal teljesen körbezárt belső tér, melynek járófelülete
többféle burkolatból készült, ezért elsődleges szempont volt, hogy
a terület egységes képet kapjon. Ezt egy barnás-vöröses színű térkővel valósítottuk meg. A felújítás részeként egy minirendezvénytér is kialakításra került lépcsős elrendezésben, tartós és időjárásálló WPC (fa-műanyag kompozit – a szerk.) ülőfelületekkel.
A csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében a közműveket
is átépítettük.
A projekt egésze során – mind az öt helyszínen – kiemelt ﬁgyelmet kapott az akadálymentesítés, amely új rámpák létesítésével és a meglévő rámpák biztonságosabbá tételével történt meg.
A vakok és gyengénlátók közlekedésének megkönnyítésére összesen 180 m2 taktilis követ, valamint 25 m2 ﬁgyelemfelhívó, optikai
vezetősávot építettünk be.

A projekt részeként meg valósult a 2-es sz. főút korrekciója
440 fm hosszban egy 45 m átmérőjű kör forgalmú csomópont
építésével, a 2-es sz. főút, Dunakeszi Fészek utca, továbbá az új
összekötő út csatlakozásában, az érintett közművek kiváltásával,
szabványosításával, valamint a 2-es sz. főúton átépült a Fészek
utcai buszmegálló két bazaltbetonos buszöböl kialakításával.
Az építmények csapadékvíz-elvezetése a teljes szakaszon burkolt árok rendszerrel, kezelése két olaj- és iszapfogó műtárggyal
történik, mielőtt a Malom-árokba mint befogadóba bevezetik.
Az összekötő út új, közvetlen kapcsolatot teremt a 2-es főút és
az M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópontja között,
így jobb és gyorsabb elérhetőséget biztosít az észak-budapesti
agglomerációban élők, azaz Dunakeszi, Göd és Fót lakói számára.

M3-as autópálya-csomópont
A HE-DO Kft.–Penta Kft.–KM Építő Kft. Konzorcium által kivitelezett Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3-as csomópont, valamint a csomópont és a 2101-es jelű út közötti szakasz
megvalósításával a Penta Kft. a teljes terület közműkiváltási és
-átépítési munkáival, valamint új földmű- és pályaszerkezet-épí-

Az M2-es és 2-es sz. főútvonalat összekötő
új út építése Dunakeszi és Göd térségében
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
keretében 2475 fm hosszú kétsávos út épült a Penta Általános
Építőipari Kft. és a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. által alkotott Konzorcium kivitelezésében. A 3,258 Mrd Ft hazai forrás felhasználásával megvalósuló – az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházásában –, a 2-es sz. főút, valamint az M2-es
gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópontja között épülő út
forgalomba helyezése a tervek szerint ez év októberében várható.
Az útszakasz egy ötnyílású, 73,8 m össztámaszközű felüljáróval,
mint külön szintű csomóponttal, ível át a 2-es sz. főút, valamint
a Budapest–Szob vasútvonal és egy üzemi út felett.

Az új M3
M3-aas cssom
omóp
ó on
o t

tési munkáival hozzájárult a környéken élők közlekedésének
és mindennapi életének megkönnyítéséhez, a turisztikai szempontból jelentős Hungaroring megközelítésének megnövekedett
forgalmi igényeket kielégítő kialakításához. 
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Rendszeres
karbantartás

Igény szerinti
tervezés
Kitérők
Kitérőalkatrészek

Szigetelt
sínkötés

Vasútfejlesztési projektek 2019-ben,
melyekhez kitérőket és alkatrészeket
szállítottunk
Telepítéstámogatás,
„JIT”
szállítás

Diagnosztikai
támogatás
Diagnosztikai
rendszerek

Átszelések
Dilatációs
szerkezetek

Első
karbantartás

Oktatás,
tréning

• Kelenföld–Százhalombatta vonalszakaszon vasúti pálya korszerűsítése;
• Százhalombatta–Ercsi–Pusztaszabolcs
40a vonalon pályaépítési munkálatok;
• Püspökladány–Ebes 100-as vasúti vonalszakaszon pályaépítési munkálatok;
• Rákos–Gödöllő vonalszakaszon vasúti
pálya korszerűsítése;
• Gödöllő–Hatvan vonalszakaszon vasútipálya-rekonstrukciós munkálatok;
• Szeged–Hódmezővásárhely, tram-train
létesítése;
• BKV 24-es, 28-as, 37-es villamosvonalain
pályafelújítás.

VAMAV Kft. 3200 Gyöngyös, Gyártelep u. 1.
Tel.: +36 (37) 818-202 • Fax: +36 (37) 818-200 • E-mail: info@vamav.hu

Hungarail Kft. • hungarail@hungarail.hu

Szerző: Csárádi János okleveles közlekedésmérnök, okleveles gazdasági mérnök, Európa mérnök

A nagyvasúti
villamos vontatás
szerepe
Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója jó alkalmat kínál arra, hogy áttekintsük,
hol tart ma a vasúti villamos vontatás. A magyar vasúti villamos vontatásnak immár
108 éves a múltja. Kandó Kálmánnak és kortárs feltalálóinak hála, a hazai vasútvillamosítás a múlt század húszas éveitől kezdve jó irányba fordult.

150 éve született Kandó
Kálmán, a korszerű villamosvontatási rendszer atyja
Kandó Kálmán 1869. július 8-án született
Pesten. Gépészmérnöki oklevelének megszerzése és külföldi tanulmányútjai után,
25 évesen Budapesten, a Ganz-gyár villamos
osztályára került, amelyet Zipernowsky Károly vezetett.
1894-ben megkezdték a háromfázisú,
indukciós motorok hazai gyártását, ennek
szervezésére és lebonyolítására felkérték
Kandó Kálmánt, aki francia tapasztalatai
alapján néhány hónap alatt meghonosította a háromfázisú indukciós motorok gyártását, és a nevéhez köthető a forgóáramú
többfázisú áramrendszer bevezetése.
Olaszországi munkáinak a Monarchiának szóló olasz hadüzenet vetett véget
1915-ben. Kandó hazatérte után fogalmazta meg azt az azóta világszerte elfogadott alapelvet, amely szerint a nagyvasutak villamosítása akkor gazdaságos, ha
azok a szabványos periódusú országos villamosenergia-rendszerhez kapcsolódnak.
Kandó Kálmán technikatörténeti jelentőségű érdeme, hogy az általa megalkotott
egyszerű felépítésű és jó hatásfokú fázisváltós villamos mozdonnyal megvalósítható lett a korszakalkotó alapelv.
A Kandó-évforduló jó alkalom arra,
hogy felidézzük az európai vasutak villamosítását, annak eltérő útjait. Az alapkérdés több mint 100 évvel ezelőtt az volt,
hogy egyenáramú vagy váltakozó áramú
legyen-e a villamosítás?
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Az előzményekről tudni kell, hogy Edison és Tesla vitája az egyen- és a váltakozó
áram használhatóságáról tudománytörténeti tény. Edison az egyenáram, Tesla a váltakozó áram mellett kardoskodott. Kettejük szakmai vitáját, párharcát manapság
az áramok harcának nevezik. A maga korában Edison volt az erősebb, az ipari lobbi
is elsősorban mögötte állt, de az idő Teslát
igazolta. Amikor fontos volt a költséghatékonyság, mint például az 1894. évi
San Franciscó-i világkiállításon, a világítási
tender győztese Westinghouse lett Teslával szövetkezve.
Hasonló vita zajlott le a vasutak villamosítási rendszerének megválasztása körül is. Az egyes európai országok az 1. táblázat szerinti rendszerben kezdték meg
vasúthálózatuk villamosítását.
Hazánk a váltakozó áramú villamosítási
rendszeren belül egyedüli volt, a szakemberek kifejlesztették az ipari frekvenciájú
vontatási rendszert. Ez olyannyira sikeres-

nek bizonyult, hogy 1943-ban a MÁV szakemberei eredményesen el tudták hárítani
a németek azon törekvését, hogy álljunk át
az ő 16 2/3 Hz-es rendszerükre.
A Kandó Kálmán kezdeményezte ipari
frekvenciás villamosítási rendszer terjedése
azóta is megállíthatatlan. A 16 kV-os felsővezeték feszültségét az 1962 után villamosított MÁV-vonalaknál 25 kV-ra növelték.
A villamosítást később kezdő országok már
ezt a rendszert vették át. Napjainkban az
„egyenáramú országok” is ebben a rendszerben végzik a nagy teljesítményigényű,
nagysebességű vasúthálózatuk villamosítását. Ha egy uniós ország uniós támogatású beruházással villamosítást tervez, azt
csak 25 kV 50 Hz-es rendszerben támogatja
az EU.

1. táblázat. A vasúthálózatok első villamosítási rendszerének megválasztása
az egyes európai országokban
Egyenáramú (DC) rendszerek

Váltakozó áramú (AC) rendszerek

750 V DC, 1500 V DC

3000 V DC

15 kV 16 2/3 Hz AC

16 kV 50 Hz AC

Egyesült Királyság

Spanyolország

Ausztria

Magyarország

Írország

Olaszország

Németország

Franciaország

Belgium

Svájc

Hollandia

Lengyelország

Svédország

Csehszlovákia

Norvégia

Szlovénia
Oroszország
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750 V DC
15 kV AC
3 kV DC
1,5 kV DC
25 kV AC
nincs
villamosított vonal

1. ábra.
Villamosítási
rendszerek
Európában

Vasútvillamosítási
rendszerek Európában
Az 1. ábra a vasútvillamosítási rendszereket ábrázolja Európában. A térképen nincs
jelölve, de a nagysebességű vonalakat Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban egyaránt 25 kV 50 Hz rendszerrel villamosították és villamosítják.

A váltakozó áramú vontatás olyanynyira sikeresnek bizonyult, hogy az olasz
kormány nagyarányú további vasútvonalvillamosításokba fogott, de a hazai ipar
védelmében előírta, hogy a villamos beren-

dezéseket és járműveket Olaszországban
kell gyártani.
Ez volt Kandó Kálmán legnagyobb darabszámban gyártott mozdonya, 186 készült belőle (1. kép).

Kandó Kálmán
villamosítási sikerei
Olaszországban
A Ganz-gyár – és Kandó Kálmán – első nagy
megrendelése a 106 km hosszú Valtellina
vasútvonal villamosítása volt. A villamosítási munkát 1898-ban vállalták el, és 1902ben fejezték be. 3000 V 15 Hz frekvenciájú
háromfázisú – két munkavezeték + sín –
áramellátási rendszert építettek ki az Alpokból lefutó Adda folyó vízenergiájának
kinyerésével.

1. kép. Az E550 gyorsvonati villamos mozdony
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2. táblázat. A magyar vasút-villamosítás kezdetei, az útkeresés évei
Év

VonalVonalszakasz
szám

1902

Valtellina vasút

1909

Trencsén–Tepla (Hőlak)–
Trencsénteplic

Építés
ideje

Feszültség,
áramnem

Megjegyzés

1902–1928

3 × 3 kV 15 Hz
3 fázisú

Olaszország, de Kandó Kálmán
révén magyar tervezés.

1909–1942

750 V DC

1942–1984

950 V DC

1984–

600 V DC

760 mm-es keskeny nyomtávolságú
vasút, Trianon után Csehszlovákiáé lett.

Rákospalota-Újpest–
Veresegyház–Vác,
Veresegyház–Gödöllő

1911–1924

10 kV 15 3/4 Hz

1924–1940

12 kV 18 3/4 Hz

1940–1945

12 kV 16 2/3 Hz

1908

Poprád–Ótátrafüred–
Csorbató

1908–1912

550-650 V DC

1912–1929

1650 V DC

1908

Ótátrafüred–Tátralomnic

1908–1912

550-650 V DC

1912–1929

1650 V DC

1000 mm-es keskeny nyomtávolságú
vasút, Trianon után Csehszlovákiáé lett.

600 V DC

Bécs nagyvásárcsarnok–Gross Schwechat

1914

Bécs–Pozsony HÉV
(P.O.H.É.V.)

1911

71, 72

1945-ig

A villamos felsővezeték a második világháborúban tönkrement. A 71-es vonal újravillamosítása 1999-ben történt meg.
1000 mm-es keskeny nyomtávolságú
vasút, Trianon után Csehszlovákiáé lett.

15 kV-os, 16 2/3

Gross Schwechat–Köpcsény

550 V DC

Köpcsény–Pozsony

12,6 kV 42 Hz
1923

70

Budapest-Nyugati pu.–
Dunakeszi-Alag

1923–1935

15 kV 50 Hz

Istvántelekről táplálva, VM 5 gyári
típusjelzésű villamos mozdonyokkal

16 kV 50 Hz

A magyarországi vasút-villamosítás kezdetei
A 2. táblázat a vontatójárművek áramellátásának sokféleségét mutatja be: egyenáram, váltakozó áram, három fázis, egy fázis, sokféle feszültségszint, sokféle frekvencia. A táblázatban bemutatjuk
Kandó munkásságának első jelentős eredményét, a Valtellina vasút egyedülálló villamosítási rendszerét is.

3. kép. 1923-ban 15 kV-tal villamosították a BudapestNyugati pu.–Dunakeszi-Alag vonalat, a próbákat a VM
M 5 típusjelű, E tengelyelrendezésű villamos mozdonnyal végezték.
1928-ra átépítették, a próbamozdony a MÁVV-tól a V 50.001
pályaszámot kapta.
2. kép. Az 1912-ben villamosított 1000 mm-es nyomtávú
Tátrai Villamosvasút Ganz gyártmányú, TEVD
D 22 sorozatszámú motorkocsija
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Három képes illusztráció az útkeresés éveiből: 2., 3., 4. kép.
A 3. táblázat az 1932–1978 közötti magyarországi vasút-villamosítást foglalja össze.
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4. kép. A módosított V50.001 pályaszámú kísérleti mozdony fázisváltója ipartörténeti emlékként fennmaradt.
2011 óta az Óbudai Egyetem Józsefvárosi Campusának felújított udvarán tekinthető meg.

3. táblázat. A magyarországi vasút-villamosítás folytatása Kandó munkássága nyomán, 1932–1978
Év

VonalVonalszakasz
szám

Építés
ideje

Feszültség,
áramnem

1932

1

Budapest-Keleti–Komárom

1970–72-ig

16 kV 50 Hz

1934

1

Komárom–Hegyeshalom

1970–72-ig

16 kV 50 Hz

1956

80a

Keleti pályaudvar–Hatvan

1963-ig

16 kV 50 Hz

1959

80

Hatvan–Vámosgyörk

1964-ig

16 kV 50 Hz

1961

80

Vámosgyörk–Füzesabony

1965-ig

16 kV 50 Hz

1962

80

Füzesabony–Miskolc-Tiszai

1965

12

Tatabánya–Oroszlány

25 kV 50 Hz

1966

80

Miskolc-Tiszai–Mezőzombor

25 kV 50 Hz

Megjegyzés

Már eleve 25 kV-os szerelvényekkel épült.

25 kV 50 Hz

1967

100

Szerencs–Nyíregyháza

25 kV 50 Hz

1967

100

Nyíregyháza–Záhony

25 kV 50 Hz

1968

100a

Budapest–Cegléd

25 kV 50 Hz

1969

100a

Cegléd–Szajol

25 kV 50 Hz

1970

100

Szajol–Nyíregyháza

25 kV 50 Hz

1971

70

Budapest–Szob államhatár

25 kV 50 Hz

1971

92

Miskolc-Tiszai–Sajóecseg

25 kV 50 Hz

1972

1T

Komárom-Déli–Komárom-Északi

25 kV 50 Hz

1973

120a

Budapest–Szolnok

25 kV 50 Hz

1974

120

Szajol–Lőkösháza

25 kV 50 Hz

1975

82

Hatvan–Újszász

25 kV 50 Hz

1975

87a

Füzesabony–Eger

25 kV 50 Hz

1976

1

Hegyeshalom–Hegyeshalom államhatár

15 kV, 16 2/3 Hz

1978

150

Budapest–Kunszentmiklós-Tass

25 kV 50 Hz

1978

1d

Hegyeshalom–Rajka

25 kV 50 Hz
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4. táblázat. A magyar vasúthálózaton befejezett vonalvillamosítások, 1978–2019
Év

VonalVonalszakasz
szám

Feszültség,
Megjegyzés
áramnem

1978

16

Hegyeshalom–Mosonszolnok

25 kV 50 Hz

1979

150

Kunszentmiklós-Tass–Kelebia

25 kV 50 Hz

1980

150

Kelebia–államhatár és
Kiskunhalas deltavágány

25 kV 50 Hz

1980

155

Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza

25 kV 50 Hz

1980

140

Cegléd–Kiskunfélegyháza

25 kV 50 Hz

1981

41, 60

1982

140

Gyékényes–Gyékényes államhatár

25 kV 50 Hz

Kiskunfélegyháza–Szeged

25 kV 50 Hz

1983

40

Budapest–Sárbogárd

25 kV 50 Hz

1983

30a

Budapest-Déli pályaudvar–Kelenföld

25 kV 50 Hz

1983

92

Sajóecseg–Kazincbarcika

25 kV 50 Hz

A Szovjetunió és Jugoszlávia közötti áruforgalom
számára villamosított vasútvonal.
Szigetüzem, JŽ-vel közös üzemváltó állomásként.

1984

40

Sárbogárd–Dombóvár

25 kV 50 Hz

1984

85

Vámosgyörk–Gyöngyös

25 kV 50 Hz

1985

40

Godisa–Pécs

25 kV 50 Hz

1985

87

Eger–Eger-Felnémet

25 kV 50 Hz

1987

8

Győr–Sopron

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

1988

8

Sopron–Sopron államhatár–Ebenfurt 25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

1988

40

Dombóvár–Godisa

25 kV 50 Hz

1990

26

Balatonszentgyörgy–Keszthely

25 kV 50 Hz

1991

1d

Rajka–Rajka államhatár–Oroszvár

25 kV 50 Hz

1997

90

Felsőzsolca–Hidasnémeti–államhatár 25 kV 50 Hz

1999

71

Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác

25 kV 50 Hz

1999

20

Székesfehérvár–Várpalota

25 kV 50 Hz

2000

20

2001
2002

15

1911-ben ez volt az ország első villamosított vasútvonala.

Várpalota–Szombathely

25 kV 50 Hz

Sopron–Sopronkeresztúr

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

Sopron–Szombathely

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.
A GYSEV villamosította.

2004

9

Nezsider–Fertőszentmiklós

25 kV 50 Hz

2010

25

Bajánsenye–Boba

25 kV 50 Hz

2010

21

Szombathely–Szentgotthárd

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

2015

16

Csorna–Porpác

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

2015

16

Mosonszolnok–Csorna

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

2016

17

Szombathely–Zalaszentiván

25 kV 50 Hz

A GYSEV villamosította.

2018

2

Rákosrendező–Esztergom

25 kV 50 Hz

2019

80c

Mezőzombor–Sátoraljaújhely

25 kV 50 Hz

5. táblázat. Villamosításra tervezett további magyar vasútvonalak
Év

22

VonalVonalszakasz
szám

Feszültség,
áramnem

Megjegyzés

2020

101

Püspökladány–Biharkeresztes

25 kV 50 Hz

2021

135

Szeged–Hódmezővásárhely

25 kV 50 Hz

Tram-train rendszer kiépítése

2021

29

Székesfehérvár–Tapolca

25 kV 50 Hz

Szabadbattyán–Balatonfüred

2022

17

Zalaszentiván–Nagykanizsa

25 kV 50 Hz

135

Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Gyula

25 kV 50 Hz

10

Győr–Celldömölk

25 kV 50 Hz

142

Budapest–Lajosmizse–Kecskemét

25 kV 50 Hz
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A magyar kormány 1928-ban döntött
arról, hogy a Budapest–Hegyeshalom vasútvonalat a Kandó-féle rendszerrel villamosítja.
A 187 km hosszú vasútvonalon négy alállomást építettek:
y Torbágy,
y Bánhida (ma Tatabánya),
y Nagyszentjános,
y Horvátkimle.
A 4. táblázat a magyar vasúthálózaton
befejezett vonalvillamosításokat mutatja
1978–2019-ig, az 5. táblázat pedig a villamosításra tervezett vasútvonalakat.

6. táblázat. 2 × 25 kV-os rendszerben villamosított vasútvonalaink
Év

VonalVonalszakasz
szám

1987

30a,30 Kelenföld pályaudvar–Siófok

Feszültség

Megjegyzés

2 × 25 kV

Szabadbattyántól

1988

41

Dombóvár–Kaposvár

2 × 25 kV

Kapospulától

1989

30

Siófok–Fonyód

2 × 25 kV

1990

30

Fonyód–Balatonszentgyörgy

2 × 25 kV

1992

41

Kaposvár–Somogyszob

2 × 25 kV

1994

41

Somogyszob–Gyékényes

2 x 25 kV

1995

60

Gyékényes–Murakeresztúr

2 × 25 kV

1998

30

Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa

2 × 25 kV

1998

60

Nagykanizsa–Murakeresztúr

2 × 25 kV

Magyarország villamosított
vasútvonali hálózata
(2018. december 31-i állapot)

A GYSEV hálózatának 89%-a, a MÁV hálózatának 36,8%-a villamosított.
A MÁV folytatja vasútvonalai villamosítását. Ennek egyik eredménye, hogy a 2019.
évi vasutasnapra elkészült a Mezőzombor–
Sátoraljaújhelyi vasútvonalon a pályaállapot javítása és befejeződött a villamosítás.

5. kép.
BV
Vmot, a 25
éve gyártott
első magyar
aszinkron
hajtásrendszerű IC
villamos
motorvonat

A 2 ×25 kV 50 Hz
villamosítás
Magyarországon
A kisebb forgalmú vasútvonalak 1 fázisú
25 kV-os rendszerű villamosításának gazdaságosabb kivitelezésére többek között
magyar mérnökök szaktudása irányította
rá a ﬁgyelmet és terjedt el hazánkban is
a 2 × 25 kV-os rendszer (6. táblázat).
A 2 × 25 kV-os rendszer magyarországi
felhasználásának ötlete a MÁV Gépészeti
Főosztályon Fodor Csaba osztályvezető
fejében született meg. A honosítás összefogására a Gépészeti főosztályon Horváth
Viktort bízta meg, aki villamosenergia-

ellátással foglalkozó kollégáival meg is oldotta. Elévülhetetlen érdemeket szerzett
e munkában a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola tanára, Bakos István, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára, dr. Varjú György, a MÁV Tervező
Intézet felsővezeték-tervezői, valamint az
ERŐTERV tervezőgárdája. A rendszerhez
az autótranszformátorokat a Ganz Villamossági Művek szállította olyan kiváló
minőségben, hogy a 42 db-ból ez ideig
egyetlen sem hibásodott meg. A Norvég
Vasutak a Kiruna–Narvik közötti vonalat
dr. Varjú György és Horváth Viktor javaslatait is felhasználva villamosította.

A 2. ábra a 2 × 25 kV-os villamosítási
rendszer sémáját mutatja be.

Ganz, Kandó és mérnök
társaik munkásságának
máig ható tanulságai
Oly korban éltek és dolgoztak, amikor
a mérnöki szaktudást és az alkotó fantáziát
ki tudták bontakoztatni, mert egyértelmű
volt a kormányzati akarat, a döntéshozók is
vagy szakemberek voltak, vagy hozzáértők
véleménye alapján hozták meg döntéseiket.
E rövid cikk célja az, hogy felhívja a ﬁgyelmet múltunk még fellelhető kiemelkedő
szellemi és tárgyi emlékeire, azok megbecsülésének fontosságára, valamint a jövőbeli vasúti fejlesztéseinket remélhetően
kedvezően befolyásoló hatására (5. kép). 

2. ábra.
A 2 × 25 kV-os
villamosítási
rendszer sémája
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Szerző: Kropkó László Gergő villamosmérnök, értékesítési vezető

Fázisjavítás másképpen!
A villamos energia minősége, azon belül is a felharmonikus torzítás problémaköre
egyre jelentősebbé válik napjainkban. A modern, teljesítményelektronikát alkalmazó berendezéseink (melyek magukban foglalják a korszerű frekvenciaváltós
hajtásokat, szünetmentes tápegységeket és LED -es fényforrásokat) úgynevezett
nemlineáris fogyasztók, melyek a villamos hálózatra csatlakoztatva onnan nemcsak
50 Hz-es, hanem attól eltérő frekvenciájú áramokat is felvesznek. Ezek az áramok
a hálózatra visszahatva a feszültség jelalakjának torzulását is eredményezik.

A

KRL Kontrol Kft. évek óta sikerrel alkalmazta a fent
említett problémák elleni küzdelemben az ECOsine
típusú aktív felharmonikus szűrőit. A gyártó a kor igényeire válaszolva idén új termékkel jelentkezett, melynek neve: ECOsine Active Sync. Az új eszköz innovatív moduláris
kialakítása lehetővé teszi, hogy még inkább testre szabott megoldást nyújtson minden problémás helyzetben. A 3 és 4 vezetékes
szűrésre való alkalmasság, valamint az áramváltók elhelyezésében
biztosított nagyobb rugalmasság az alkalmazhatóságot és telepíthetőséget könnyíti meg. A fejlett, 3 szintes inverter topológiának
köszönhető alacsony veszteségek pedig a gazdaságos üzemeltetés
érdekeit szolgálják.

A villamosenergia-felhasználók gyakran szenvednek az ellátás
nem megfelelő energiaminőségétől. A megbízhatóság és a hatékonyság alapvető fontosságú az üzleti tevékenységek esetében.
Ez magában foglalja a gépek, termelőberendezések és irodai
eszközök zavarmentes üzemelését is. Azonban ezek a feltételek
nem mindig állnak fenn, még szünetmentes tápegységek (UPS) és
tartalékgenerátorok alkalmazása mellett sem. A hibák okai gyakran nem nyilvánvalóak.
A Schaﬀner ECOsine Sync aktív harmonikus szűrő kompenzálja
a felharmonikusokat és csökkenti a meddőenergia-költségeket. Mindegy, hogy prések, hegesztőberendezések, fordulatszám-vezérelt hajtások vagy villanymotorok vannak a hálózaton, manapság csaknem
minden nemlineáris fogyasztó súlyos feszültségtorzítást okozhat.

Energiaminőség egyszerűbben

Harmonikus kompenzáció valós időben; kompakt, gyors és rugalmas megoldás a jobb energiaminőség érdekében, 100 mikrosec válaszidővel!

A harmonikusoknak komoly negatív hatásaik vannak. A harmonikusok csökkentik a rendszer hatékonyságát, és értékes energiaveszteséget okoznak. A harmonikus áramok túlterhelik és túlmeForrás: Schaﬀner

Schaﬀner ECOsine Sync aktív harmonikus
szűrő szükségessége, alkalmazási területe

Nemlineáris fogyasztó (hatütemű egyenirányító)

Feszültségtorzítás: a hálózaton keresztül terjed és hatással van az érzékeny fogyasztókra

Áramtorzítás: túlterheli a villamos infrastruktúrát, károsan hat a vezetékekre és a berendezésekre

Áram- és feszültségtorzítás nemlineáris
fogyasztók esetében
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Forrás: Schaﬀner

KRL Kontrol Kft. • krl.hu

Példa egy 5,5 kW-os villamos hajtás felharmonikus szűrésére

legítik a villamos berendezéseket, az elosztó transzformátorokat,
megszakítókat, biztosítókat, vezetékeket stb. Ez a rendszer idő
előtti öregedéséhez vezet, és a villamos energiarendszer kapacitásának növelését teszi szükségessé. A harmonikusok túlterhelik
a kondenzátortelepeket a fázisjavító berendezésekben, és az elektronikus vezérlések hibás működéséhez vezetnek, zavarokat okoznak az érzékeny orvosi eszközökben, összeomlásokat idéznek elő
a kommunikációs hálózaton.
A Schaﬀner ECOsine Sync aktív harmonikus szűrők gazdaságos
választ adnak a harmonikustartalom csökkentésének kihívására
háromfázisú rendszerekben. A plug-and-play megközelítéssel és
az összehasonlítható termékeknél kompaktabb méretekkel ezek
a berendezések könnyen és gyorsan felszerelhetők és üzembe
helyezhetők. Növelik az elektronikus eszközök megbízhatóságát
és működési élettartamát, segítenek az elektromos rendszer kapacitásainak jobb kihasználásában, valamint kulcsfontosságúak
az olyan energiaminőségi szabványoknak való megfelelés szempontjából, mint az IEEE 519.

Pénzügyi hatások
Sajnos a harmonikusok csökkentését nemritkán költséges kellemetlenségnek tekintik. Nagyon gyakran a tervezési fázisban nem
kerül bele a projekt költségvetésébe.
Ugyanakkor a ﬁgyelmen kívül hagyása potenciálisan jelentős
költségkövetkezményekkel jár. Talán a villamos hálózat kapacitását kell megnövelni. Netán a berendezések hibásodnak meg idő
előtt. Az is lehet, hogy a hálózati zavarok okoznak termeléskiesést.
Esetleg az energiaszolgáltatók rónak ki büntetődíjakat a minőségi
előírásokat megszegőkre, emiatt egész üzemeket kapcsolhatnak le
időlegesen a hálózatról.

Költség- és energiamegtakarítás
A Schaﬀner ECOsine Sync aktív harmonikus szűrők redukálják a harmonikusokat, és biztosítják a hálózat számára a szinuszos áramformát. A valódi RMS és az áramcsúcsérték is csökken a folyamat során, így csökkentve a villamos hálózat elemeinek terhelését.
A többnyelvű, menüvezérelt kezelőfelület és kijelző lehetővé
teszi a könnyű üzembe helyezést, illetve az egyedi paraméterek
rendkívül felhasználóbarát módon történő beállítását a Schaﬀner
ECOsine Sync aktív harmonikus szűrő minden verziójánál. Az opcionális AHF-Viewer szoftvercsomag segítségével ezek a lépések
akár kényelmesen, PC-n keresztül is elvégezhetők. RS485 vagy
Ethernet TCP/IP csatornán keresztül lekérdezhető a berendezés
aktuális állapota, vagy szükség esetén módosíthatók a beállítások
– 100 mikrosec válaszidővel!
Az Ön partnere az egyedi energiaminőség területén a KRL
Kontrol Kft. Az egész országra kiterjedő vevőszolgálatunk a rendelkezésére áll azért, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb megoldást az optimális energiaminőség elérése érdekében,
mindvégig – a tanácsadástól a hálózatanalízisen, a tervezésen át
a megvalósításig és az értékesítés utáni vevőtámogatásig.
Hívjon, hogy segíthessünk! 
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Szerző: B. Á . • Képekk forrása: NIF Zrt.

Épül hazánk első integrált
tram-train vonala

A cikk fotói idén májusban készültek.

Várhatóan 2020 őszén kezdődhet Magyarország első integrált villamos és nagyvasúti tram-train vonalán a biztosítóberendezések és a prototípusjárművek
tesztelése – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
A járatok két végállomás közötti menetideje – a teljes hossz 30 km – tervezetten 42 perc, a két belváros között pedig 32 perc lesz.

A

tram-train egy olyan kötöttpályás jármű, amely
egyaránt képes villamossíneken a városban közlekedni, de képes nagy sebességgel két város
között is futni, azaz ötvözi a helyi és a regionális vasúti rendszerek előnyeit. A rendszert a világon először
Németországban, az 1990-es évek elején valósították meg
Kalsruhéban, sikere pedig megkérdőjelezhetetlen, napjainkra a hossza meghaladja a 400 km-t.
Magyarország első integrált villamos és nagy vasúti tramtrain vonalának az ötlete először 2007-ben merült fel, az első
részletes megvalósíthatósági tanulmány 2012-re készült el.
A Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő vonal a meglévő
szegedi 1-es villamosvonalból ágazik ki, és a MÁV Zrt. teljesen átépülő 135-ös számú vonalán mintegy 22 km hosszúságú
nagy vasúti pályáján – ahol a vasútüzem megköveteli, a második vágány is kiépül – folytatódik majd, Hódmezővásárhelyen
pedig új villamosvonal épül.
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Határon átívelő bővítés?
A Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő tram-train előkészítése során több bővítési javaslat is felmerült, ezek között
szerepelt a Szegedet Makóval összekötő elővárosi vonal ötlete.
A két város között közlekedő helyközi villamos 31 km hosszú
szakaszon szállítaná az utasokat, 45 perces menetidővel. Egy
tavaly év végi hír szerint a közlekedési kormányzat már megrendelte a Szeged–Szabadka vonalszakasz megvalósíthatósági
tanulmányát is, és zajlik a meglévő tervek felülvizsgálata és
a kivitelezés előkészítése. Szabadka közel százezres délvidéki
város, a magyar határtól mindössze 25 km-re fekszik. Fontos
megjegyezni, hogy a határátlépéssel kapcsolatos gondokra is
megoldást kell találni, hiszen Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak.

Mindkét városban bővítenek
A városi szakasz bővítési munkái 2017 őszén kezdődtek meg.
A konzorciumot vezető Strabag Vasútépítő Kft. mellett a Belfry
PE Kft. vett részt a feladatok megvalósításában. A 3,6 km-es
szakasz kiépítése mindkét várost érinti. A hódmezővásárhelyi

állomás között szerepel. Emellett megvalósul Algyő állomás
korszerűsítése, a biztosítóberendezés rekonstrukciója, a központi forgalomirányítás kiépítése, illetve az algyői állomás
részleges, a Hódmezővásárhelyi Népkert állomás teljes átépítése, továbbá az algyői Tisza-híd részleges felújítása és megerősítése is.
A NIF Zrt.-től azt is megtudtuk, hogy az átépítés után
– a biztosítóberendezés korszerűsítését követően – a pályasebesség 100 km/h lesz, 225 kN tengely terhelés mellett, míg
a peronokat sk +55 cm-es magasságban alakítják ki kiselemes térkő burkolattal. Az átépítéssel érintett útátjárók Strail
típusúak lesznek.

Hamarosan elkezdik a járműtelep építését

nyomvonal Hódmezővásárhelyi Népkert állomásnál ágazik ki
a nagy vasútból, majd az Ady Endre utca–Tóalj utca–Szőnyi
utca–Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon a Hódmezővásárhely állomás mellett létesülő végállomásig vezet.
A projekt része a villamos pálya, megállóhelyek, kapcsolódó
útburkolat, parkolók, közúti csomópontok kiépítése. Ezen
a szakaszon kiépül a 600 V DC felsővezeték-hálózat, beleértve az áramátalakítót is. Szegeden összekötő vágány épül
a Szeged 1-es villamosvonal Rókus megállóhely és a 135-ös
számú vasút vonal között. E projekt részét képezi a Rókus állomásnál meglévő villamos hurok végállomás vágányképének
átalakítása is.
A nagyvasúti szakasz kivitelezését a Swietelsky Vasúttechnika Kft. nyerte el, és a feladatok között a Szeged-Rókus
elágazás–Hódmezővásárhelyi Népkert szakaszon a meglevő
nagy vasúti pálya korszerűsítése 100 km/h-s pályasebesség
figyelembevételével, új második vágány építése Szeged-Rókus
elágazás–Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás–Kopáncs

A NIF Zrt. arról is tájékoztatta lapunkat, hogy nemsokára
megkezdődhet az új vasút-villamos járműkarbantartó központjának kivitelezése is. A 3,27 Mrd Ft értékű beruházást
a Homlok Építő Kft. nyerte el. A Szeged rendező állomáson
létesítendő karbantartó csarnok közel 3000 m² alapterületű
lesz, vasbeton pillér vázas épülete pedig három fő egységből
áll. Az egyik egy kifejezetten nagy belmagasságú, teljes hoszszán daruzott, két javítóvágányos karbantartócsarnok lesz,
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Jól vizsgázott az algyői Tisza-híd
2018 őszén négy hatalmas, egykori szovjet dízelmozdonnyal
végezték el az algyői Tisza-híd statikus próbaterhelését.
Az egyenként 20 t-s, a köznyelvben Szergejként ismert járművek 20 km/h-s sebességgel közlekedtek oda-vissza a felújított
hídon. A statikus terhelési teszt részeként egy-egy helyen 1520 percig álltak. A vizsgálatok során a többi között az áthidalószerkezetek lehajlását, hosszirányú elmozdulását, haladó
jármű hatására bekövetkező vízszintes irányú oldalingását,
dilatációs mozgását, a szerkezet és a falazatok közötti teherátadást biztosító saruk mozgását, benyomódását mérték.

ahol a karbantartási munkálatok közép- és oldalaknákban
folynak majd, a mozgatást pedig 80 m hosszú emelővágánynyal oldják meg. A második egység egy középaknás kialakítású, ugyancsak nagy belmagasságú esztergacsarnok lesz,
mely a karbantartócsarnok felé eső oldalán kétszintes kiszolgáló épületrésszel egészül ki. A harmadik egység a karbantartócsarnok északi oldalfalához csatlakozó, földszintes kialakítású kiszolgáló épület tömb lesz, ahol a segédműhelyek
és a tárolók kapnak helyet.
A telep alkalmas lesz az érkező nyolc jármű részben fedett,
részben szabadtéri éjszakai tárolására, valamint karbantartására. A dízelüzemre kialakított járműtelepet a többi között kerékesztergával, járműemelővel, járműmosóval és különböző diagnosztikai eszközökkel szerelik fel – tudtuk meg a NIF Zrt.-től.

A jármű hosszúsága 37,2 m, maximális szélessége 2,65 m,
önsúlya 69,7 t. A CityLinken oldalanként 4-4 (összesen 8)
dupla lengő-toló feljáróajtó lesz szimmetrikus elrendezésben.
Könnyűszerkezetes, karbantartást nem igénylő a felépítése;
a kocsiszekrények duplex, nagy szilárdságú, rozsdamentes
acélból készültek. A Stadler Rail Valencia S.A.U. által gyártott,
CityLink járműcsaládba tartozó tram-train járművek korszerű
utastájékoztató rendszerrel, tágas utastérrel, wifikapcsolattal,
230 V-os és USB-csatlakozókkal rendelkeznek majd.
A nagy vasúti és a városi vasúti munkák komplett befejezése 2020-ban várható, ezután, illetve a biztosítóberendezések
tesztelésével együtt 2020 őszétől kezdődhet meg a prototípusjárművek tesztelése. A forgalom felvételére a teljes, 8 db-ból
álló járműszéria leszállítását és vizsgáztatását követően várhatóan 2021 őszén kerülhet majd sor. A beruházást egyfajta
mintaprogramnak tekintik, a következő lehetséges fejlesztésként a sajtóban a Debrecen–Nagyvárad közötti tram-train
kapcsolat kiépítését említik. 

Korszerű járműveken
Az egyvágányú hódmezővásárhelyi villamosvonalon hat
megállót alakítanak ki, ebből kettőnél, valamint a végállomáson lesz két vágányos forgalmi kitérő. A beruházással párhuzamosan a városban több új kör forgalom is épül, amelyek
elősegítik a rugalmas és biztonságos közlekedést. Arra is
ügyeltek, hogy a megállóknál legyenek kerékpár tárolók. Szeged felé a járatok kiszolgálják Algyő vasútállomást, valamint
a szegedi 1-es villamos valamennyi megállóját. A teljes vonalhossz 30 km lesz, a tervezett menetidő a két végállomás között 42 perc. A szolgáltatás meg valósításához nyolc új járművet szereznek be a MÁV-Start Zrt. lebonyolításában. A svájci
Stadler-csoport CityLink fantázianevű dízel-villamos vasút-villamos járművét választották; a nyolc járművet 2020–
2021-ben szállítják le. A járművön 84 ülőhely és 128 állóhely
lesz, emellett négy kerekesszékes helyet is kialakítanak, illetve nyolc kerékpár vagy négy babakocsi szállítására lesznek
alkalmasak. Az energiatakarékos, dízel-villamos hibrid hajtású, részben alacsony padlós, klimatizált járművek mindenben megfelelnek majd az elővárosi közlekedés nemzetközi
sztenderdjének. A vasút-villamos mellett – a felújított 135-ös
számú vasút vonal adottságait kihasználva – a megmaradó
Szeged–Békéscsaba személyvonatok menetideje tervezetten
7 perccel csökken majd.
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Szerző: Bencze Áron

A budapesti közlekedés
távlati koncepciói
Szakítva az előző évek tematikájával, ezúttal nem a jelenleg folyó vagy az év hátralévő részében kezdődő budapesti közlekedési fejlesztésekre koncentráltunk, hanem olyan projekteket vizsgáltunk meg, amelyek remélhetőleg az elkövetkező
három-öt év távlatában valósulhatnak meg a fővárosban. A többi között az M2-es
metró és a H8-as HÉV összekötése, a Kisföldalatti átalakítása, a fővárosi hajózás
fejlesztése, valamint a Fogaskerekű rekonstrukciója került a fókuszba.

Gyorsabb összeköttetés az agglomerációval
A fejlesztendő terület az északkelet-budapesti közlekedési folyosóban helyezkedik el, amely a főváros második legforgalmasabb
elővárosi tengelye. Az érintett agglomerációs települések: Gödöllő, Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród és Nagytarcsa lakosainak száma az elmúlt két évtizedben radikálisan megnőtt.
A HÉV már egy ideje nem tudja maradéktalanul kielégíteni az utazási igényeket, ezért a HÉV-vonallal párhuzamosan buszjáratok is
közlekednek, az Örs vezér terén pedig kedvezőtlenek a kényszerű
átszállási kapcsolatok.
Az „M2 metró és a gödöllői HÉV-összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt keretében jelenleg
a fővárosi szakaszok – azaz a metró és a HÉV-nyomvonalak össze-

kötése gödöllői ágának Pillangó utca és Cinkota közötti szakasza,
valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal – tervezése folyik, tájékoztatta lapunkat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 2017-ben
megtörtént a 2015-ben készült részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, amelynek alapján még szintén 2017-ben
új tanulmányterv készült. A projekt keretében 2018 végén a fővárosi szakaszokra vonatkozóan a bírálati engedélyezési tervek
elkészültek, és a terveket elbírálták. Jelenleg e tervek javítása van
folyamatban.
Tervezetten a metró- és HÉV-üzemben is közlekedni képes új,
egyterű, átjárható, az M2-es metróvonal állomásainak 1100 mmes peronmagasságához igazodó padlómagasságú, kétfeszültségnemű – 750 (825)/1500 V DC – járművek közlekednek majd a teljes, összekötött M2-es metró és H8/H9-es HÉV-vonalon. Az új
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járművekkel párhuzamosan a meglévő Alstom szerelvények a Déli
pályaudvar és Rákosfalva állomás között közlekednének, illetve
a rákoskeresztúri ág megépülése esetén Rákoskeresztúr központig. Az új járműre a hatóság már kiadta az elvi előzetes típusengedélyt. Az új jármű feltételes közbeszerzésének kiírása érdekében
az érintett potenciális üzemeltetőkkel, valamint a hatóságokkal
folyamatosak az egyeztetések.
A tervek szerint számos fejlesztésre kerülne sor a meglévő H8-as
HÉV-vonalon. Egyebek között több állomás – Nagyicce, Sashalom,
Mátyásföld, repülőtér, Mátyásföld alsó – elhelyezkedése is a múltbéli igényeknek felel meg. Ezeknek az állomásoknak a gyorsabb,
kedvezőbb elérése érdekében szükséges a budapesti megálló-

helyek újraosztása. Például megállóhely létesítése az Egyenes utcai
lakótelepnél, amely átszállási lehetőséget biztosít a körvasúton
közlekedő vonatokra, illetve a XVI. kerületi lakótelepeket kiszolgáló Sashalom–Thököly út és Mátyásföld, Jókai Mór utca állomás
kialakítása. Mindez együtt jár a felszíni ráhordó autóbusz- és trolibuszhálózat átszervezésével is. A projekt keretében megvalósulna
a vasúti pálya és a hozzá kapcsolódó létesítmények teljes átépítése,
a peronok akadálymentesítése, fedett utasvárók kialakítása, egy
korszerű utastájékoztatási rendszer létesítése is. A tervek szerint
a vonalon P+R és B+R parkolók épülnek majd, és ahol szükséges,
külön szintű közúti, gyalogos és kerékpáros átjárókat alakítanak ki.
Jelenleg a projekt az előkészítő fázisban van.

Átalakuló HÉV-vonalak

A

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2018. novemberi alakuló ülésén támogatta az összes budapesti HÉV-vonal teljes felújítását,
és elrendelte a járműpark cseréjéhez szükséges közbeszerzések megindítását is. A kormány pedig tavaly év végén fontos
döntéseket hozott a fővárosi nagyvasúti és elővárosi gyorsvasúti (HÉV-) rendszer új alapokra helyezése érdekében. A legfontosabb cél Budapest kelet–nyugati és észak–déli vasúti átjárhatóságának bővítése, valamint a fővárosi HÉV-vonalak infrastruktúrájának fejlesztése és járműparkjának teljes megújítása, illetve egységes elővárosi gyorsvasúti rendszerbe integrálása.
A fővárosi fejpályaudvari és a HÉV-rendszer fejlesztését érintő kormánydöntések végrehajtása érdekében a munka késlekedés nélkül megkezdődött az érintett közlekedési intézmények bevonásával – tudtuk meg a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjától
(KKBK). Ennek eredményeképpen a H5-ös (szentendrei), a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) vonalakon a pálya és az ahhoz kapcsolódó
infrastruktúra tervezése az 1565/2018. Kormányhatározat szerinti tartalommal, gyorsvasúti üzemmóddal történik. A KKBK tájékoztatása
szerint ezeken a vonalakon felsővezetékes rendszerű, kötöttpályás közlekedés valósul meg továbbra is, a mai 6 kocsis HÉV-vonatokhoz
hasonló hosszúságú és férőhelyű, minden tekintetben korszerű, új szerelvényekkel, a vonatsűrűség függvényében egyes vonalszakaszokon
és helyszíneken – a gazdasági racionalitás alapján – a szintbeni közúti átjárók bizonyos részét továbbra is megtartva. A tervezés alatt álló
pálya tartalmaz bizonyos műszaki egyszerűsítéseket, könnyítéseket az országos nagyvasúti üzemhez képest – például nem kell gyakori
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Megújul a Kisföldalatti
A Kisföldalatti – amely az európai kontinensen az első,
a világon pedig a második metróvonal – az 1896-os
millenniumi ünnepségekre készült el, maga az építkezés mindössze 21 hónapig tartott, és meglepő módon nem fúrták az alagutat, hanem egyszerűen felbontották a mai Andrássy utat, majd miután végeztek a munkálatokkal, újraburkolták. A Kisföldalatti
70 éven keresztül bal oldali közlekedésű volt, az oldalváltásra csak az 1970-es felújítás és pályahosszabbítás
alatt került sor. Így alakult ki a mai, Vörösmarty tértől
a Mexikói útig tartó nyomvonal, összesen 11 megállóval. Az Andrássy út és a Millenniumi Földalatti Vasút
2002 óta a világörökség része.
A Kisföldalatti meghosszabbításának és felújításának tervezési feladataira 660 millió forintot biztosít
a Magyar Állam a Fővárosi Önkormányzat és a BKK
között megkötött támogatási szerződésen keresztül. A beruházásra elsősorban a Kisföldalatti elavult
járműparkja, illetve az egyes gerincvonali villamosjáratokkal való nem elégséges kapcsolata miatt van
szükség. A vonal jelenleg nem felel meg a 21. századi akadálymentességi követelményeknek sem, és
az Andrássy út világörökségi státusza miatt az akadálymentesítés rendkívül körültekintő tervezést igényel.
A Főmtervvel készíttetett tervek között három
fejlesztési ütem szerepelt. Az elsőben kerülne sor
a meglévő vonal fejlesztésére és a Vigadó térig történő meghosszabbítására; a második ütemben a Kassai térig, az M3-as villamos majdani új szakaszáig
történő meghosszabbítására, a harmadikban pedig
a Marcheggi hídi csomópontig (körvasútig) való
meghosszabbítás valósulna meg.
A BKK a 2013-as tanulmánytervezés során megkapta az új járműtípus elvi előzetes típusengedélyét
is, ami a támogatási szerződés alapján a járműkoncepció alapját képezi. Eszerint új, 34 m hoszszú, egyterű járművek közlekednének, amelyekben
a jelenlegi 161 helyett minimum 200-an utazhatnak

Az M1-es metróvonal északi meghosszabbításának terve

Az M1-es metróvonal északi végállomásának látványterve

teherforgalomra méretezni –, de kialakításában ahhoz hasonló, annak egyes szakaszain a jövőben némely nagyvasúti elővárosi motorvonatok is meghatározott keretek között közlekedhetnek, egyesítve az egyes hálózatokon nyújtott szolgáltatásokat. A szerelvények a fejlesztések megvalósítása után, az egyes vonalszakaszokon eltérő mértékben, jellemzően a mainál gyakrabban fognak közlekedni.
A H6–H7-es HÉV vonalán, amelyen naponta közel nyolcvanezer ember közlekedik, minőségi ugrás következik be. Nem csupán a vonalak
teljes felújítására és járműcserére kerül majd sor, de a vonalak mélyvezetésben elérik a Kálvin teret, így végre megvalósul a régóta várt metrókapcsolat is. A fejlesztéssel nemcsak kényelmesebben, de egyszerűbben, kevesebb átszállással közlekedhetnek a budapestiek és a környéken
élők a város déli része, a dél-pesti agglomeráció és a Belváros között. A közlekedésen túl a környezet is teljesen megújul, és a Duna-part ismét
benépesül: a Müpa és a Nemzeti Színház előtti szakaszon megszűnik a HÉV-sín, a helyén parkok, kávézók, vendéglők lesznek.
Mint a KKBK-tól megtudtuk, a tervezési munka többlépcsős, végrehajtása folyamatban van. A munka része a H6-os és H7-es vonalak
teljes korszerűsítésének engedélyezési és kiviteli szintű terveinek elkészítése a meglévő vonalszakaszokra, valamint a Kálvin tér–Közvágóhíd közötti hosszabbításra vonatkozóan is.
A rekonstrukció műszaki tartalma, részletei a tervek elfogadása után válnak véglegessé, a pontos költségek csak a kivitelezésre vonatkozó uniós közbeszerzési eljárás lezárását követően adhatók meg, miután aláírták a szerződést a legalacsonyabb árat ajánló kivitelezővel.
Az 1565/2018. Kormányhatározat értelmében a megvalósítás szakaszosan történhet, a 2021–2027 között rendelkezésre álló európai
uniós források terhére.
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Meghosszabbítanák
a 42-es villamos vonalát
A 42-es villamos jelenlegi végállomásától (Kispest, Tulipán utca)
a Havanna lakótelepen át a Gloriett lakótelepig történő, 2,7 km
hosszú meghosszabbításának szükségességét elsősorban az indokolja, hogy az érintett lakótelepi területek feltárása jelenleg
magas kihasználtságú, zsúfolt autóbuszokkal történik. Az autóbuszok a torlódó közúti forgalomban haladnak, az utak többnyire
egysávosak, emiatt a zavarokra igen érzékenyek. A közúti torlódások mellett az autóbuszok a lajosmizsei vasútvonal szintbeni
keresztezése miatti időszakos sorompós zárások következtében
jelentős késésekkel közlekednek, ezért a menetrendszerűség és
a járatok megbízhatósága nem megfelelő. A villamosvonal meghosszabbításához szükséges szabályozási tervi munkarészek elkészültek, az engedélyezési tervezés megkezdéséhez forrást kell
biztosítani. A BKK tájékoztatása szerint amennyiben a forrás rendelkezésre áll, a tervezés elindulásától számított 2-2,5 éven belül
kezdetét veheti a kivitelezés. A fejlesztésnek köszönhetően öt új
megálló és a Gloriett-telepi végállomás épülne ki, a projekt a jelenlegi és új szakaszon összesen kilenc jelzőlámpás csomópontot
érint. Természetesen a vonalhosszabbítás többletjárműveket igényelne, ezek típusa azonban jelenleg még nem ismert.

A fővárosi hajózás fejlesztése
A Kisföldalatti meglévő és tervezett új állomásai

A Vigadó téri új állomás kijáratainak felszíni látványterve

majd. Ez a növekedés biztosítja a szükséges kapacitást a majdani
vonalmeghosszabbítás miatti utasszám-növekedéshez. Az új járművek prototípusának tervezését és gyártás-előkészítését a kormány a Nemzeti Kötöttpályás Cselekvési Terven keresztül támogatja, a járműprojektet pedig a BKV Zrt. koordinálja. A tavaly kiírt
közbeszerzést elnyerő tervező feladata a Vigadó téri hosszabbítás vizsgálata. Esetleges további tervezésről a vizsgálati anyag elkészülte után születhet döntés az első ütem keretein belül. A feladatot deﬁniáló kormányhatározat a Vigadó téri hosszabbítást
és a Hungária körúti megállót együtt nevesíti.
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A dunai hajózás az 1960–70-es években élte virágkorát, amikor
az ágazat utasforgalma elérte az évi 2 millió főt. A rendszerváltás
után lassú leépülés kezdődött, a hajózás hivatásforgalmi jellege
megszűnt. A folyamat visszafordítására a BKV 2009 és 2012 között – európai uniós támogatással – 9 kikötőt alakított ki, illetve
újított fel, melyeket a BKK három hajóval (D11, D12, D13) kapcsolt
be a közforgalmú közlekedés hálózatába. A járatok a Haller utcától
Rómaifürdőig, illetve Újpest-Árpád útig közlekednek.
A dunai hajójáratok a tavaszi–nyári időszakban igen népszerűek. A kedvező időjárás beköszöntével ezeket egyre többen veszik igénybe, ami nyáron naponta átlagosan több mint 2000 utast
jelent. A hajójáratok a budai és a pesti oldalon is több forgalmas
és turisztikailag vonzó helyszínt érintenek, kikötnek például az Országház és számos munkahely közvetlen közelében a Kossuth Lajos
téren, a Várkert Bazárnál, illetve a Gellérthegy lábánál és a Szent
Gellért téren is; továbbá elérik a kulturális élet meghatározó központját, a Művészetek Palotája és a Nemzeti Színház együttesét.
Ez alapján a fővárosi hajózás egyik fontos eleme a rövid távú utazások, kifejezetten a Duna két partja közötti átkelés biztosítása.
A ﬂotta átlagosan közel harmincéves hajói menetdinamika és
akadálymentesség szempontjából egyaránt alkalmatlanok a korszerű városi közlekedés elvárásainak teljesítésére. A hajópark fejlesztése, ahogy a BKV Zrt.-től megtudtuk, folyamatos feladat,
most is több járművön végeznek gépészeti korszerűsítést, valamint a hajók esztétikáját és utaskomfortját javító beavatkozást.
Ezeket a munkálatokat főleg a kis forgalmú téli időszakra ütemezte a társaság. Folyamatban van teljesen új gyártású, a 21. századi
elvárásoknak minden tekintetben megfelelő hajók beszerzésének
előkészítése is. Ezzel párhuzamosan folyik a kikötői létesítmények
fejlesztése, melynek során a Duna vízállásváltozásaihoz jobban igazodó úszóműrendszer jön majd létre, ezért a beszállás kényelme-
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sebb és biztonságosabb lesz. A BKV tájékoztatása szerint jelenleg is
vizsgálják újabb megállók létesítésének lehetőségét.

Koncepció a Fogaskerekű fejlesztésére
Összeállításunk végén egy távlati koncepciót mutatunk be. A 60as villamos vagy közismert, régi nevén a Fogaskerekű Vasút a XII.
kerület hegyvidéki részét – a Svábhegyet és a Széchenyi-hegyet –
köti össze a Városmajorral. A járatot napi rendszerességgel igénybe
vevők száma csekély. Ennek legfőbb oka, hogy a vonal sem menetidejét, sem hálózati kapcsolatait tekintve nem jelent valódi alternatívát a térségben közlekedő 21 és 21A autóbuszoknak. A vonal
rossz műszaki állapota miatt a járatok átlagsebessége alacsony,
a menetidő tehát hosszú.
A fejlesztést megalapozó koncepció már 2013 februárjában elkészült, melynek eredményeként a Fogaskerekű a Szilágyi Erzsébet
fasoron keresztül, a meglévő villamosvágányokon haladva érné el
a Széll Kálmán teret. A mai Széchenyi-hegyi végállomástól a Normafáig a jármű villamosként közlekedne, mivel a meghosszabbítás

magassági vonalvezetése nem teszi szükségessé fogasléces pálya
kiépítését. A tervek szerint jelentősen nőne a szerelvények átlagsebessége (hegymenetben 40, völgymenetben 30, villamosként
közlekedve 50 km/h), ezáltal csökkenne a menetidő, megújulna
a városmajori járműtelep, javulnának a kerékpárszállítás feltételei.
A Fogaskerekű fejlesztésének megkezdéséhez az anyagi fedezet
még nem áll rendelkezésre, tudtuk meg a BKK-tól, a vonal üzemeltetésének fenntartásához szükséges beavatkozásokat ugyanakkor
a BKV Zrt. folyamatosan elvégzi. A Fogaskerekű rekonstrukciója és
meghosszabbítása kapcsán a BKK és a XII. Kerületi Önkormányzat
2015-ben együttműködési megállapodást kötött a projekt mielőbbi megvalósítása érdekében. A felek közötti együttműködés
a tervek elkészítése, az engedélyezési eljárások lefolytatása során
és jelenleg is folyamatos. A szolgáltatási színvonal emelése érdekében a BKV saját forrásból kisebb beavatkozásokat eddig is elvégzett és elvégez a teljes rekonstrukcióig, így az infrastruktúra színvonala fokozatosan javul. A Fogaskerekű új járműprototípusának
tervezési előkészületei is zajlanak állami támogatásból, a BKV Zrt.
koordinálásában. 
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Szerzők: Czitrovszky Balázs projektmérnök, BKV Zrt
Vörös Balázs műszaki vezérigazgató-helyettes, TTDExpert Zrt.

Korszerű felépítményen
gurulnak a Combinók
A nyári tanítási szünetben a Corvin-negyed és
a Goldmann György tér között sínkörülöntéses,
előregyártott vasbeton pályalemezes felépítményű
villamos pályát épített a TTDExpert Zrt.

SBT
T35 típusú, 4,5 m hosszú panel beemelése

A

4-es, 6-os villamosvonal felújításának újabb szakaszán
van túl Budapest, illetve a BKV Zrt. Annak ellenére,
hogy minden résztvevő igyekszik mindent megtenni,
hogy a munkavégzés a lehető legkisebb zavartatást
okozza a főváros életében, egy ilyen nagyságrendű kivitelezési
munka még így is felborítja a belváros életét. A körúton parkolóhelyek szűnnek meg, buszsávokat és sávelhúzásokat kell kialakítani, a csomópontokban félpályás vagy teljes útlezárásokra van
szükség, az utasok pedig átszállásra kényszerülnek. Érthető, hogy
mindezek miatt sokan méltatlankodnak: „Már megint felújítják
a körúti villamost.” Lássuk azonban az érem másik oldalát is!
Mintakeretszelvény
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A nagykörúti 4-es és 6-os villamos Európa egyik legnagyobb forgalmát lebonyolító járata. A 6-os viszonylat éjjel-nappal közlekedik,
és csupán kéthetente egyetlen, nagyjából 4 órás éjszakai üzemszünet van, amikor a vasúti infrastruktúrán bármiféle érdemi beavatkozásra nyílik lehetőség. Csúcsidőben két, két és fél percenként
követik egymást az impozáns, de a pályát jelentősen igénybe vevő,
54 m hosszú, utasokkal teli szerelvények. Éves szinten a pályát 1214 millió elegytonna terheli, ami még a nagyvasúti pályák esetében
is jelentős igénybevétel. A vonalon a munkanapokon szállított utasok száma eléri a 350 ezer főt, ami több, mint az európai metróvonalak átlagos utasforgalma. Mindezek mellett a burkolatot csomó-

59R2 sín, sínkörülöntéssel, előregyártott vasbeton lemez, gömbsüvegsorok között (pesti rámpa)
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Előregyártott paneles pálya bazaltbetonra várva

pontokban és időnként hosszirányban közúti közlekedésre is igénybe veszik. Érthető tehát, hogy idővel elhasználódik a pálya.
A szemlélődőknek sokszor nem tűnik fel, hogy az egymás utáni
felújítások a körút más-más szakaszát érintik. A budapesti látképhez hozzá tartozó jó öreg kapcsolt Ganz-csuklósokat 2007-ben váltották le az új járművek. Ekkor építették át az összes peront, valamint az áramellátási hálózatot. Az éjjel-nappali közlekedés 2011-es
bevezetése után egyre jobban kijöttek a korábbi pályaszerkezet
karbantartásának nehézségei, emiatt mindinkább szükségessé
vált egy új, könnyebben, rövidebb idő alatt karbantartható felépítmény bevezetése. A lehetséges alternatívák közül a szakemberek
a sínkörülöntéses felépítményt választották.
Először 2015-ben a Jászai Mari tér és az Oktogon közötti pályaszakasz épült át. Később, 2018-ban ugyanilyen felépítménnyel
újították fel a pályát az Oktogontól a József utcáig. Idén ugyanezt a technológiát alkalmazták a Margit körút azon szakaszain,
amelyek a budai fonódó villamoshálózat átépítésekor nem voltak
érintve. A korábbi tapasztalatok alapján szintén sínkörülöntéssel,
de nem helyszíni betonozással, hanem gyárban előregyártott vasbeton pályalemezek alkalmazásával építette át idén a TTDExpert
Zrt. a Corvin-negyed–Goldmann György tér közötti pályaszakaszt.
A kellő helyismeret és a korábbi felújítás során kialakított jó
partneri kapcsolatok (BKV Zrt., Budapest Közút Zrt. szakterületei,
közművek üzemeltetői stb.) alapján remélhető volt, hogy az új technológia mellett is határidőre elkészül ez a szakasz is, annak ellenére, hogy hazánkban ekkora volumenben még nem alkalmazott
rendszerű felépítményt kellett építeni. A most beépített, SBST35 típusjelű vasbeton pályalemezek ugyanis 35 cm vastagok, ami miatt
bonyolultabb volt a mozgatásuk, mint a „hagyományos”, 18 cm
vastag nagypaneleké, amelyek már sokfelé épültek a városban.
Budapesten 35 cm vastagságú pályalemezekből eddig csak egy-egy
útátjáróban, néhány méter hosszban épült vágány. Előre alaposan
végig kellett gondolni a kivitelezés minden lépését. Ehhez lettek
rendelve a gépek, a fuvareszközök, a létszám és a részletesen kidolgozott organizáció. Könnyebbnek és gyorsabbnak látszott a munka, mint a tavalyi, hiszen nem a helyszínen betonozva készült a monolit vasbeton pályalemez, hanem előregyártott paneleket kellett
„csak” elhelyezni, ami kevesebb élő munkaerőt igényel a helyszínen.
A számítások csak részben jöttek be. A technológia a vastagabb
pályalemezek megbízható helyszíni körülbetonozását várta el. Emiatt nem volt elegendő csak a pályalemez elbontása, mint az előző
szakaszokon, hanem az alatta lévő vasbeton alaplemezt is el kellett
távolítani. Ennek következtében a villamos pálya helyén terv sze-

rint kb. 45 cm mély, gyakorlatilag jellemzően 55-60 cm, de néhol
még annál is mélyebb árok készült. A lemezek elhelyezése a pályatengelybe beállított, 45 tonnás daruval indult, aminek a teljesítménye teljesen ki volt használva. Nem csoda, hiszen a pályalemezek nagy része közel 8 tonna volt, és ezeket a felsővezeték alatt,
gyakorlatilag vízszintes gémmel kellett a darunak a hozzá képest
magasabban, a közúton mellette parkoló szállítótrélerről maga
mögé beemelnie. Minden pályalemezpár (két vágányban egymás
melletti pályalemezek) elhelyezése után előbbre kellett állni. Ezért
fontos volt a pályalemezek gyártásának és szállításának sorrendje.
Ezeknek az elemeknek az előregyártását végző BauM Kft. és BetonStar Kft. alkotta konzorcium a kifeszített gyártási kapacitás ellenére is megbízhatóan szállított, így jó helyszíni szervezéssel szinte
napra pontosan tartani lehetett az eltervezett ütemtervet. Ebben
segített, hogy menet közben egy nagyobb teljesítményű, 60 tonnás
daru is munkába állt.
A pályalemezeket a helyszínen előre elkészített, szintre beállított „betonpogácsák” fogadták, amelyek folyamatos geodéziai
jelenlét mellett készültek. A pályalemezek alá- és körülbetonozása a munka megkezdése előtt a Betonpartner Kft.-vel közösen
kikísérletezett egyedi, önterülő, öntömörödő betonnal történt.
A többszöri próbakeverés meghozta az eredményét. Minden panelt tökéletesen körbe lehetett önteni, és még az építéskor kialakult egy-két kritikus helyre is megnyugtató módon befolyt a beton.
A kivitelezés további része már a megszokott módon folytatódott,
azzal a különbséggel, hogy az előregyártásnak és a panelek pontos
elhelyezésének köszönhetően a sínek fogadására kialakított vályú
sokkal pontosabb lett.

Öntömörödő beton bedolgozása

Sajnos a munka végén mégis versenyt kellett futni az idővel,
mert a befejező munkák már meglehetősen feszített ütemben
készültek. Mindezek dacára és többek kétsége ellenére idén is nyugodt vasárnapja lehetett mindenkinek szeptember 1-jén, hiszen
a próbavillamos most is gond nélkül végig tudott menni a pályán
az augusztus végi szombaton délután.
Ezúton és itt szeretnénk köszönetet mondani minden partnerünknek, akik a lebonyolításban és a kivitelezésben részt vettek,
és természetesen azoknak is, akik a helyszínen a rekkenő nyári
hőségben kitartó munkájukkal sokat tettek azért, hogy a 4-es és
a 6-os villamos forgalma az elkövetkező években-évtizedekben
minél zavartalanabb lehessen. 
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Az M3-as metró felújítása
Két éve, 2017 őszén kezdődött a budapesti metróhálózat leghosszabb,
húsz állomást magába foglaló vonalának, az M3-as metrónak a felújítása.
A fejlesztés első üteme idén tavasszal sikeresen lezárult, áprilisban pedig
elkezdődött a déli szakasz rekonstrukciója. Az M3-as metró teljes vonalán
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. kivitelezésében készülnek el a vágányépítési és alagúti munkák, valósul meg a biztosítóberendezés, valamint
a vasúti távközlési, központi diszpécserrendszerek korszerűsítése. A metrófelújítással kapcsolatos kérdésekben Hernádi Péter, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. projektvezetője volt segítségünkre.
különböző típusú és méretű kábel fektetésén, számos kamera,
segélykérő, utastájékoztató, illetve tükör célú monitor beépítésén, valamint több ezer hangszóró és tűzjelző berendezés
elhelyezésén is” – tette hozzá a projektvezető.

Tapasztalatok
Hernádi Péter elmondta: mint minden vasútépítési munkánál,
az M3-as metró északi szakaszának rekonstrukciója során is
jócskán akadtak meglepetések. Ezek a tapasztalatok ugyanakkor nagyban segítik majd a teljes vonal megújításának későbbi ütemeit. „Számos olyan kérdésben kellett megoldást találni, ami az előkészítési, tervezési szakaszban nem sikerült,
ennek hatalmas időigénye volt. Úgy érzem, sikerült kialakítanunk azokat az eljárásmódokat, amelyekkel az esetleg felmerülő újabb problémákat hatékonyabban tudjuk majd megoldani. Az északi szakaszon bevált technológiákat, anyagokat
és erőforrásokat pedig szinte változatlanul tudjuk alkalmazni
a jövőben is” – magyarázta a projektvezető.

Az északi szakasz munkái
Összességében 17 hónap alatt újult meg az M3-as metró
északi szakasza. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. kivitelezésében meg valósult az érintett állomásokon a teljes távközlési
rendszer cseréje, a diszpécserközpontok kiépítése a hozzájuk
tartozó távközlési és Á DI (állomási diszpécseri – a szerk.)
szerelvényszobákkal. Megépült mintegy 7 km tűzivíz-vezeték
és kb. 10 km bebetonozott hosszcsatornás vízelvezetés is.
Lecseréltük mind a 11 kitérőt is a pályabetonnal, a hozzá tartozó váltóhajtóművek kel együtt. A biztosítóberendezés felújítása során több mint 100 jelfogó egységet újítottunk meg.
A Swietelsky Vasút technika Kft. kollégái elbontottak-feldaraboltak és elszállítot tak több mint 22 km-nyi sínt, illetve
ugyanennyi 108 m hosszú sínszálat szállítottak be, majd
a cég szak ipara által gyártott alátámasztó művek, illetve
a Hilti céggel közösen fejlesztett fúrókocsik segítségével be
is építették ezeket – sorolta a kivitelezési munkákat Hernádi
Péter. És a feladatok lajstromának koránt sincs vége. „Csapatunk beépített több mint 12 km harmadik sínt, és több mint
ezer lámpatestet szereltünk fel. Túl vagyunk több száz km
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Déli szakasz – valami régi, valami új
Az április elején indult kivitelezési munkák a Nagyvárad tér
és Kőbánya-Kispest állomások közti szakaszt érintik. És noha továbbra is az M3-as metró vonalán haladunk, az északi
részhez képest akadnak újdonságok. „A déli szakasz építésével kapcsolatban a legnagyobb változás, hogy minden
este és minden reggel 3-3 óra időtartamra feszültség alá kell
helyeznünk az egyik oldali pályát, hogy a metrószerelvényeken előírt kötelező karbantartásokat a Kőér utcai járműtelepen el tudják végezni. Ez igen precíz szervezést igényel nap mint nap, hiszen a feszültség alá helyezés előtt
egy órával mindenkinek el kell hagynia a területet, illetve
ellenőrizni és felelősséggel jelenteni kell, hogy a metrószerelvények biztonságos közlekedésének feltételei teljes
mértékben teljesülnek. Elég egy harmadik sín közelében
felejtett fémdarab a feszültség alá helyezés meghiúsulásához” – magyarázta Hernádi Péter. A projektvezető elmondta: a korábbi szakaszhoz képest jelentős könnyebbség mind
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kel és az üzemeltetővel – az azbesztmentesítési zónák által
érintett munkákat részben át kellett ütemezniük, részben pedig reorganizálniuk úgy, hogy ez a pluszmunka ne okozza
a legkisebb zavart és késedelmet a beruházás szempontjából. „Sikerült elérni, hogy az azbeszt észlelését követő rövid
időszakban a szükségszerű munkavégzés leállításán kívül
folyamatosan tudtunk dolgozni a munkaterületen. Az azbesztmentesítés ugyanakkor még most is folyik, így a déli szakasz
teljes megvalósulására gyakorolt hatását még elemzik a szakemberek” – mondta a kialakult helyzetről a projektvezető.

Kihívások
a szállítások szervezésében, mind a menetrendiségében, hogy
a déli részen jószerével egész nap folyamatos vágánykapcsolatuk van a kivitelezőknek a járműteleppel, ahova az építési
anyagok be- és kiszállítása közúton, illetve vasúton is zavartalan. Ugyanakkor a déli szakaszon van a metróvonalnak egy
állomásköznyi felszíni szakasza, amelynek építési munkái
a többi szakasztól eltérően időjárásfüggők.

A déli szakasz munkái között is jócskán van olyan, ami az
igen tapasztalt és nagy szakmai tudású kivitelezőket is próbára teszi. Az egyik ilyen kihívás a vasbeton pályalemez átépítése zúzottköves pályára. De hasonlóan komoly fejtörést
okoz a kivitelezők nek és az üzemeltetőnek is a Nagy várad
téri kitérőkörzet. Erre a részre mind a középső szakasz, mind
a déli szakasz járműfordításához szükség van, így gyakorlatilag működés közben kellene átépíteni. Ráadásul eredetileg

Feladatok az idei évre
Amellett, hogy az érintett szakaszon az egyik vágány komplett bontása és építése megtörténik, az év során üzembe is kell
helyezniük a kivitelezőknek. Év végén pedig át kell állniuk
a járműcseréknek a jelenleg jobb pályáról a balra. Emellett
– szintén az időjárásfüggés miatt – az idei év feladata a felszíni szakasz munkáinak majdnem komplett lebonyolítása. Ez
a már említett felépítménycsere mellett az összesen mintegy
3 km hosszú felszíni vágányhálózat cseréjét, a teljes vasbeton
lemezes pálya javítását és szigetelését, a meglévő betonpadkák
elbontását, ezután pedig a ragasztott zúzottköves padkák építését is tartalmazza, amely alatt padkaszivárgót is kialakítanak – sorolta a tervezett munkákat Hernádi Péter. Bár még
az őszi feladatoknál tartanak, a tapasztalt projektvezetőnek
már a téli időszakra is kész tervei vannak. „Bízunk benne,
hogy az érintett hónapokban ki tudjuk használni a föld alatti munkavégzés legnagyobb előnyét, és foglalkoztatni tudjuk
majd mind a saját, mind az alvállalkozói kapacitásokat, hogy
tavaszra a vasútépítési munka a középső szakaszhoz kapcsolódó Nagyvárad téri kitérőkörzet kivételével teljes egészében elkészülhessen” – tette hozzá Hernádi Péter.

Azbesztmentesítés

ez volt az M3-as metróvonal föld alatti végállomása, később
innen folytatták az építést, emiatt számos olyan megoldás
maradt fenn, amit annak idején csak az építéshez vagy az ideiglenes üzemeltetéshez használtak. Az említett két problémakörnél is nagyobb kihívás lehet majd a metróvonal középső
szakasza rekonstrukciójának az előkészítése. „Ugyanakkor
még a középső szakasz lezárása előtt szükség van az alagútszerkezet szigetelésének javítására, hogy a sínleerősítés kivitelezéséhez a meglévő pályabeton a szükséges víztartalom
alatt legyen” – magyarázta Hernádi Péter. 

A bontási munkák közben idén nyáron váratlan meglepetés
érte a kivitelezőket: valamennyi érintett megállóhelyen azbeszttartalmú szigetelést találtak. Az egészségre veszélyes
anyagról korábban sem az üzemeltető, sem a többi érintett
nem tudott. Az állomási munkálatok kivitelezőjének az azbeszt
elbontására szakosodott, megfelelő felszereléssel és engedélyekkel rendelkező szakcég munkáját kellett igénybe vennie.
Ez a fordulat azt is jelentette, hogy a kivitelezőknek – együttműködve a megrendelővel, társvállalkozóval, a mérnökök-
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A közösségi közlekedés
fejlesztése Kaposváron
A hazai közlekedésfejlesztés új elemeként adták át idén augusztus 15-én Kaposváron
a Cseri úti új autóbusz-telephelyet. A létesítmény építtetője a Kapos Holding Zrt.,
generálkivitelezője a Magyar Építő Zrt. és a Duna Aszfalt Kft. által alkotott konzorcium,
generáltervezője az Unitef’83 Zrt. (projektvezető: Széll Péter) volt.

Építés helye: Kaposvár, Cseri út 16.
Tervezés:
2016–2019
Építés:
2017–2019
Bruttó szintterület:
6400 m2
Építési költség:
5,5 Mrd Ft

A

z átadóünnepségen Kaposvár polgármestere, Szita
Károly kiemelte, hogy a létesítmény elkészültével nem
csupán a helyi közlekedés megújítása érkezett újabb
mérföldkőhöz, hanem egy jobb sorsra érdemes városrész fejlesztése is lendületet kapott a kaposvári Németh István
Program részeként, a Modern Városok Program támogatásával.
Zöld beruházás, amely napelemekkel megtermeli a működéséhez
szükséges villamos energiát.
Harminc év után végleges helye lett a somogyi megyeszékhely
közösségi közlekedését biztosító autóbuszﬂottának, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósult meg. Nem kis büszkeséggel jelentette ki
a város polgármestere: „Kaposvár megérkezett a 21. századba, mert
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a kaposváriak összefogásával nyugat-európai mércével is mérhető
várost építünk.”
Az építési folyamatot komoly előkészítő munka előzte meg.
A tervezési feladat 40 db sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz
elhelyezésére, valamint szervizelésére és karbantartására alkalmas,
a legkorszerűbb technológiával felszerelt, a későbbiekben elektromos meghajtású buszok használatát is támogató telephely terveinek elkészítése volt.
Az új telephely egy a korábban hulladékgazdálkodási vállalat
által használt területen valósult meg, új színt adva a városrésznek.
A korábbi irodaépület megújult – átépítették és korszerűsítették a kor követelményeinek megfelelően, a legújabb technológiai megoldások alkalmazásával. A különböző funkciókat a telep-
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Projektvezető: Széll Péter, Unitef’83 Zrt.
Építésztervező: Hoffman Tamás, Unitef’83 Zrt.
Közműtervező: Bojtár Ádám, Unitef’83 Zrt.
Tartószerkezeti tervező: Csikász Gábor, Unitef’83 Zrt.
Környezettervező: Petneházy Gyöngyvér, Unitef’83 Zrt.
Úttervezés: Kovács Ákos, Unitef-Szalamandra Kft.

ban ennél a projektnél külön elvárás volt az alternatív megújuló
energiaforrások, illetve költséghatékony rendszerek tervezése, így
az épületek fűtés-hűtésénél levegő-víz hőszivattyús kazánokat választottak, az elektromosenergia-ellátásra pedig a műhelyépület
lapos tetős részén 47 kW-os napelemes rendszer készült.
A telephely üzemcsarnokának kapacitása meghaladja a saját
üzemeltetésű 40 autóbusz kapacitásigényét, ezért alkalmas más

Fotó: Dr. Pintér Rómeó/Kaposvár MJV Önkormányzata

helyen több épületcsoportból álló egységek látják el, összesen
6400 m2 alapterületen.
A tárolóterületekhez közvetlenül kapcsolódik a karbantartást
és javítást kiszolgáló áthajtórendszerű műhelyépület. Ez a teljesen új, részben földszintes javítócsarnok és többszintes épületrész
szolgál az autóbuszok javítására, vizsgáztatására, mosására, illetve
a szükség szerinti segédműhelyek a javításokra. Az emeletes részre
az egyéb technológiákhoz szükséges raktárak, szociális helyiségek
és épületgépészeti berendezések kerültek.
A tervezés alatt egyfelől a meglévő épület átalakítása miatt felmerülő kérdések, másfelől a telephely teljesen új létesítményeinél
a modern, még nem annyira elterjedt járműmeghajtási technológiákhoz (CNG, elektromos) tartozó kiszolgálólétesítményekkel kapcsolatos műszaki elvárások, valamint az ezekkel összefüggő funkcionális követelmények jelentették a kihívást a tervezőcsapatnak.
A tervezett épületekkel szemben ma már elvárás a költségoptimalizált épületenergetikai követelményszint biztosítása, azon-

Az augusztusi átadáson megjelent Gyopáros Alpár, a modern
települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. „Kaposvár
a Modern Városok Program élenjáró települése, ahol a szorgalom tehetséggel párosul – mondta köszöntőjében a kormánybiztos. – A kormány kiemelt ﬁgyelmet fordít a vidéki Magyarország támogatására, fél évszázad után először. A Modern Városok Program 4000 milliárd forintos keretéből az idén már
1500 milliárdot kiﬁzettek, és ennek kétharmada hazai forrásból,
kormánytámogatásból származik. Kaposvárra 189 milliárd forint
jutott, így a beruházások megvalósítása terén a somogyi megyeszékhely az első helyen áll a megyei jogú városok között.”

társaságok autóbuszainak szervizelésére is, így illeszkedik az üzemeltető jövőbeni terveihez, valamint alkalmassá válik arra, hogy
tanműhelyként részt tudjon vállalni a jövő mechatronikai szerelőinek oktatásában, képzésében. 
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Kétszer is újjászületett
a magyar légi közlekedés

Blériot budapesti repülését hirdető korabeli képeslap

Hőskori kezdetek
Azért a 20. század elején nekünk is voltak csodálatos férﬁjaink
az ő repülő masináikkal (Nagykanizsán például egy színész, Faludi
Károly próbált külföldről rendelt alkatrészekből repülőt építeni,
sikertelenül), de Blériot hozta meg az áttörést. 1910 elejére az ő
monoplánját lemásolva építette meg Adorján János gépészmér-
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nök az első, teljesen magyar fejlesztésű repülőt, a Libelle-t. A gép
kéthengeres, 25 LE-s motorját két másik fontos aviatikai úttörő,
Dedics Kálmán és testvére, Ferenc szerelte össze. A Libelle 1910.
január 10-én szállt fel Rákosmezőn, a sikeres próba a magyar polgári repülés kezdetét jelentette.
Az 1910-es években felgyorsult az aviatika hazai fejlődése.
A hőskor legfontosabb konstruktőrei Adorján János mellett Zsélyi
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Forrás: iho.hu, Zainkó Géza archívuma

„Olyan rengeteg közönséget, amilyen reggel óta türelmesen táborozott a Bristol-szálloda
kapuja előtt és kíváncsian leste a levegő szouverénjének megjelenését, még a koronás
fejedelmek sem igen csődítettek össze lakásuk elé” – jelent meg a Magyarország című napilap 1909. október 16-i számában bizonyos „Blériot Lajos, franczia aviatikus” látogatásáról.
Louis Blériot három hónappal azután, hogy átrepülte a La Manche csatornát, Budapesten
tartott bemutatót, és az esemény fontos inspirálója volt a hazai kísérletező mérnököknek,
főként a Magyar Aero Club tagjainak. A magyar légi közlekedés fejlesztése akkor már követő üzemmódban létezett: a legnagyobb sikert elérő léghajókonstruktőr, a keszthelyi
Schwarz Dávid még a századforduló előtt meghalt, özvegye pedig egy év múlva Zeppelin
grófnak adta el férje találmányát, így Schwarz eredményeiből nem Magyarország profitált.

Forrás: Fortepan/MMKM-Archívum

inno-anno

Svachulay Sándor acélvázas repülőgépe, az Albatros 1913-ban

Hidroplán és gerleszárnyak
Az ígéretes kezdeteknek a világháborús vereség vetett véget. A megmaradt magyar gépek jelentős része román kézre került, a romokon 1920-ban alakult meg a Magyar Aeroforgalmi Rt. (Maefort),
amely légipostajáratokat indított. A trianoni békediktátum azonban a következő évtől véget vetett a kezdeményezésnek: az antant betiltotta a repülést és a repülőgépgyártást Magyarországon,
a megmaradt gépek megsemmisítését követelte, és a Maefort működését is felfüggesztette. A részvénytársaság 1921 végén felszámolta magát. Ez helyzetbe hozott egy közös francia–román légitársaságot, amely Párizsból több más európai nagyváros érintésével
Bukarestbe akart járatot indítani. Mivel hamar kiderült, hogy ehhez szükség van magyar segítségre is, a trianoni tilalmat 1922-ben
– igen erős korlátozásokkal – feloldották, és még abban az évben
elindult a Bécs–Budapest–Belgrád polgári járat, valamint a Budapest–Prága–Strasbourg–Párizs légipostajárat.
Az ugrásszerűen megnövekedett személy- és teherszállítási
igények kielégítésére 1922 végén két újabb légitársaság is alakult:
a Magyar Légiforgalmi Rt. (Malert) és a részben német Aeroexpress Rt. Az utóbbi korszerű Junkers F–13-as gépekkel bonyolított
forgalmat Budapest és Siófok, illetve Budapest és Bécs között,
és rövid ideig hidroplán-leszállópályája is volt a Gellért Szálló előtt,

Hidroplánállomás a budai alsó rakparton a Szent Gellért térnél, 1925
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Forrás: Fortepan/MMKM-Archívum

Aladár és Svachulay Sándor voltak, a repülőgépmotor-tervezésben Dedicséken kívül Thorotzkai Péter vállalt oroszlánrészt,
Melczer Tibor és Vágó Pál pedig stabilizátort készített. Közülük
Zsélyi és Melczer azzal írta be magát a magyar repüléstörténelembe, hogy – lehetőségeiket meghaladva – 1912-ben egy 34 személyes utasszállítót terveztek. Zsélyi két év múlva, 31 esztendősen
a repülés áldozata lett, balesetben szerzett sérülésébe halt bele.
A Magyar Aero Club (később Magyar Aero Szövetség) versenyekkel próbálta ösztönözni a konstruktőröket – egyszersmind
népszerűsíteni a sportrepülést –, 1913-tól pedig Bánki Donát vezetésével megindult a Műegyetemen a repülésmérnökök oktatása. Még ugyanabban az évben megalakult a fővárosban a Magyar
Repülőgépgyár, 1914-ben pedig Aszódon a Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár. Az első világháború kitörésekor így a magyar
ipar szinte rögtön el tudta kezdeni a repülőgépgyártást: a háború
végéig az üzemekből több mint kétezer repülőtest és több mint
1100 repülőgépmotor került ki. Ez a nagyhatalmak teljesítményéhez képest csekély volt, de nem elhanyagolható. 1916-tól a Magyar
Általános Gépgyár mátyásföldi üzeme is beállt a gyártásba, és ott
létesült Magyarország első állandó repülőtere. 1918-ban légipostajárat indult Budapest és Bécs között, illetve ekkor vette kezdetét
a polgári személyszállítás is a Budapest–Bécs járattal, akkor még
a honvédség működtetésében.
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A Mátyásföldi repülőtér 1933-ban madártávlatból, Szent-Istvány Dezső pilóta képén

A két világháború között a magyar sportrepülés a világ élmezőnyéhez tartozott vitorlázó és motoros ágazatban is. Ebben
a korszakban is kiváló mérnökök gondoskodtak erről, például
Lampich Árpád, aki 1924-ben megépítette a világ első motoros
vitorlázó repülőgépét. De meg kell említeni Bánhidi Antal nevét
is, aki 1930-ban a Magyar Aero Szövetség megrendelésére tervezte meg többcélú Gerle nevű sportgépét, majd tovább tökéletesítette azt. A Gerle–13-at a tervező azzal tette híressé, hogy
Bisits Tibor pilótával együtt 100 óra 22 perc alatt körberepülte
vele a Földközi-tengert.

Bánhidi Antal a Gerle–13-ban Malmö repterén 1993-ban, amikor
Finnországon keresztül Angliába repült
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Forrás: Fortepan/Erky-Nagy Tibor

a Dunán. Mivel nem volt gazdaságos a működése, az 1920-as évek
második felére gyakorlatilag beszüntette működését. Hosszabb
életű volt a Malert, amely Fokker F–III-as gépekkel kezdte meg
karrierjét az említett Bécs–Budapest–Belgrád járaton. A harmincas években a vállalatnál jelentős fejlesztésekre került sor, a megújult géppark repülői egyre több embert és egyre messzebbre
tudtak szállítani, így a főváros „kinőtte” a Mátyásföldi repülőteret
(1930 és 1937 között a reptéren évente megforduló utasok száma
megnégyszereződött). Az új, nagyobb reptér 1937. június 20-án
nyílt meg Budaörsön, tágas hangárral.

Forrás: Wikipédia
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és Bukarestbe is indult gép. A háború idején Csepelen és Szigetszentmiklóson Messerschmitt Me–210 bombázók is készültek,
1944–45-ben viszont súlyos veszteségek érték a hazai légi közlekedést. Szinte az összes polgári repülőgép megsemmisült, nagyrészt
a Csákvári repülőtér 1944-es lebombázásakor, de a háborúban
a konstruktőrök és pilóták száma is tragikusan megfogyatkozott.
A magyar repülésnek másodszor is újjá kellett születnie.

A második világháború kitörésekor a Malert hálózata már több
ezer kilométer hosszúságú volt, napi járatokkal tíz európai nagyvárosba (Velence, Róma, Milánó, Bécs, Salzburg, München, Zürich, Berlin, Krakkó, Varsó), kétnaponta pedig Aradra, Belgrádba

A második világháború utáni években a magyar légteret lényegében a Szovjetunió felügyelte, katonai prioritással, így nem meglepő, hogy a polgári repülésen is rajta tartotta a szemét. 1946-ban
50%-os szovjet részesedéssel megalakult a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. (Maszovlet), és ezután a Malert megszűnt.
A repülőgépekről és a személyzet egy részéről a Szovjetunió gondoskodott, a magyar fél feladata a repterek üzemeltetése és a földi
irányítás volt. A kényszerű együttműködés eredményeként 1946tól a kor legsikeresebb típusával, a 2500 kilométer hatótávolságú
Li–2 repülőgépekkel indult újra a légi személyszállítás külföldi
és belföldi járatokkal egyaránt.
1948-ban újra nekikezdtek a Ferihegyi repülőtér megépítésének (1940-től már elkezdődött ott egy építkezés, de a háborúban megsemmisült), és 1950. május 9-én az új reptér megnyitotta
kapuit. A Budaörsi repülőtér ettől kezdve a honvédelmi, majd
a sportrepülés központja lett. A háború után ugyanis a sportrepülés is magára talált, és ezen a ponton Rubik Ernőről (a bűvös
kocka feltalálójának édesapjáról) kell megemlékezni. Ő már a Gerle
Forrás: Fortepan/Uvaterv

A Tököli repteret 1944-ben bombázó amerikai gépek

Forrás: Fortepan/National Archives

Messzebbre, magasabbra

Li–2-es gépek a Ferihegyi repülőtéren 1956-ban
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tervezésében is segített, majd olyan gépek kerültek ki a keze alól,
mint a szűzrepülését 1948-ban végző R–18 Kánya futárrepülő
vagy az 1960-ban elkészült R–26S Góbé vitorlás gép.
A Szovjetunió az ötvenes évek közepére enyhített kelet-európai politikáján, így felmerülhetett, hogy a magyar fél kivásárolja
a szovjeteket a Maszovletből. Ez 1954 novemberében megtörtént:
a Maszovlet megszűnt, és megalakult a Magyar Légiforgalmi Vállalat (Malév), amely rögtön igen erős szakmai és technikai háttérrel
tudta megkezdeni működését. A vállalat a gépparkot 1957-ben

Il–14-es, majd három évvel később Il–18-as gépekkel fejlesztette,
1963-ban pedig leselejtezte a Li–2-es gépeket – ennek következtében a belföldi légi járatok 1969-re megszűntek. Addigra a Malév
már más kontinensre is szállított utasokat, 1964-től a Budapest–
Kairó járaton. Újabb minőséget jelentett 1969-től a Tu–134-es,
majd 1973-tól a Tu–154-es gépek vásárlása – ezek már nem gázturbinás, hanem sugárhajtóműves repülőgépek voltak, a Tu–154-es
akár 6200 km-re is el tudott szállítani 164 utast. A nyolcvanas évekre újabb reptér megépítésére volt szükség, ez volt Ferihegy 2, amely
1985-ben nyitotta meg kapuit, ezt követte 1998-ban a 2B terminál.
Szintén a nyolcvanas évek végétől a Malév elkezdte lecserélni szovjet gépeit Boeingokra (jellemzően a 737-es típusra).
A rendszerváltás után a Malév több sikertelen privatizációs kísérleten esett át, majd sorozatos rossz gazdálkodási döntések tették tönkre a céget. 1992-ben az Alitalia és egy olasz bank szerzett
benne 35%-os részesedést, de 1997-ben újra magyar tulajdonba
került, és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. lett
a gazdája. Az Rt. 2007-ben 200 M Ft-ért eladta a vállalatot az orosz
AirBridge Zrt.-nek, amelyet 2009-től az orosz Vnyesekonombank
irányított. 2010-ben egy tőkemanipulációval ismét a magyar állam
lett a többségi tulajdonos, majd miután egy kormányzati elemzés
menthetetlennek ítélte a vállalatot, 2012-ben a Fővárosi Bíróság
csődvédelem alá helyezte a céget. Az utolsó Malév-járat 2012. február 3-án szállt le, Helsinkiből érkezett Budapestre. A csődeljárás
csak 2018 nyarán ért véget, a Malév pedig jogutód nélkül szűnt
meg – 170 Mrd Ft-os tartozást hagyva maga után. 
Tu–154-es a Ferihegyi repülőtér hangárjában, 1986-ban
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Forrás: Fortepan/Uvaterv

Az R–18 Kánya egy felújított példánya
2015-ben a Budaörsi repülőtér fölött

Forrás: Wikipédia
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