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1. Bevezetés 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (továbbiakban: BFK Zrt.), valamint a MÁV-HÉV 

Helyiérdekű Vasút Zrt. (továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.) által alkotott konzorcium számára az egyes 

kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében 

előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. 

határozat módosításáról szóló 1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozat, továbbá a budapesti elővárosi 

gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről szóló 1565/2018 (XI. 10.) Korm. 

határozat előírta a H5-H6/H7 HÉV vonalak összekötése - az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút 

fejlesztésének előkészítése (a továbbiakban: Projekt) megvalósítását.  

A Megrendelőnek teljesítendő feladatai, valamint a Közbeszerzési Műszaki Leírásban nevesített 

feladatok teljesítése érdekében a H6-os Ráckevei, valamint H7-es Csepeli HÉV vonalak elővárosi-

gyorsvasúti rendszerben történő, teljeskörű infrastruktúra felújításának, fejlesztésének és 

meghosszabbításának megtervezése engedélyezési terv, kiviteli terv szintig, tenderdokumentáció 

elkészítése és kapcsolódó tervezések elvégzésére vonatkozó szolgáltatást kíván igénybe venni. Ennek 

beszerzése érdekében a Megrendelő, mint ajánlatkérő „Tervezési szerződés a H6/H7 HÉV vonalak 

korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó 

tenderdokumentáció elkészítésére” elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást indított.  

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., mint Konzorcium vezető és Kontúr Csoport Kft., mint Konzorciumi 

partner által alkotta Tervezői Konzorcium (továbbiakban: Tervező) a Közbeszerzési Eljárásra érvényes 

ajánlatot tett, és a Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredménye vonatkozásában, az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegzést 2020. május 21. napján megküldte ajánlattevő(k) részére azzal, 

hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője a Tervező. A Felek a törvényes határidőn belül – 

2020. június 19-én, a Közbeszerzési Eljárás alapján és annak eredményeképpen a Tervezési Szerződést 

(továbbiakban: Szerződés) kötött. 

Megrendelő a H6-H7 HÉV vonalak jelen tervezési feladatát az alábbi szakaszolásban kívánja 

megvalósítani: 

 Alagúti és kapcsolódó szakasz („A”): H7 HÉV vonal Kálvin tér – Erdősor utca és H6 HÉV vonal 

Kálvin tér – Kén utca (kiz.), 

 Belső felszíni szakasz („B”): H6 Kén utca (bez.) – Szigetszentmiklós-Gyártelep (bez.), 

 Külső felszíni szakasz („K”): H6 Szigetszentmiklós-Gyártelep (kiz.) – Ráckeve (bez.). 

A Szerződés az alábbi táblázatban foglalt munkarészeket különíti el.  

Feladat 

M Megalapozó munkarészek (17db)  

F Tervezési irányelvek (4db) 

D Döntéselőkészítő tanulmányok (4db) 

É Építészeti koncepciótervek 

K 
Külső felszíni szakasz engedélyezési tervek 

Külső felszíni szakasz kiviteli tervek és tenderdokumentáció 

B 
Belső felszíni szakasz engedélyezési tervek 

Belső felszíni szakasz kiviteli tervek és tenderdokumentáció 

A 
Alagúti és kapcsolódó szakasz engedélyezési tervek 

Alagúti és kapcsolódó szakasz kiviteli tervek és 
tenderdokumentáció 
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Jelen dokumentum az F4 – Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei munkarészt 

tartalmazza.  

A tervezési feladatkiírás szerint a tervező feladata minden olyan (al)rendszerre kockázatelemzéssel 

megalapozott tervezési irányelv készítése, amely eltér az OVSZII. vagy más jogszabály előírásaitól.  

A HÉV vonal létesítésénél a magyar nemzeti szabványok előírásait kell alkalmazni. Figyelembe kell 

venni továbbá az egyes szakterületekre vonatkozó speciális ajánlásokat, döntvényeket és irányelveket 

is. Ha valamely szakterületre ilyen nincs, akkor a felhasznált külföldi szabványt vagy egyéb előírást 

minden esetben pontosan meg kell nevezni. A külföldi előírásra való hivatkozáskor mellékelni kell a 

182/1997.(X.17.) Korm. sz. rendelet alapján kijelölt tanúsító szervezet igazolását arra vonatkozóan, 

hogy a hivatkozott műszaki specifikáció megfelel a hazai követelményeknek és a tervezett műszaki 

megoldás kielégíti a specifikációban foglalt követelményeket.  

A vontatási energiaellátás rendszere alapvetően nem tér el a jelenlegi hazai szabályozási környezettől. 

Lesznek ugyan olyan elemei, amelyek a HÉV hálózaton eddig nem voltak alkalmazásban, de más 

üzemeltetők hálózatán (BKV Zrt, MÁV Zrt) ugyanakkor alkalmazásban vannak, vagy az OVSZ I. 

rendelkezik róla. 

A főbb eltérések az OVSZ II-ben rögzített, és jelenleg alkalmazott rendszerektől: 

- Feszültségszint: 1500 V DC. Jelenleg a HÉV hálózat 1100V DC feszültségszintről üzemel, ami 

nem számít szabványos feszültségszintnek. Hazai viszonylatban elsőként a Fogaskerekű 

vasútnál került bevezetésre az 1500V DC vontatás.  Szigetelési távolságban nincs eltérés a 

jelenlegi 1100 V DC és a tervezett 1500 V DC feszültségszint között, hiszen mindkét 

rendszernek a szabvány szerinti kisfeszültségre vonatkozó paramétereket kell betartania.  

- Alkalmazható sebesség: OVSZ II. szerint alacsony hosszlánc esetén (jelenlegi Fischer-Jelinek 

HÉV-es rendszer) 80 km/h. Az alkalmazni kívánt hosszlánc nagyvasúti rendszerű.  A H6/H7 

vonalakon jelenleg is alkalmazásban van nagyvasúti rendszerű hosszlánc. A nagyvasúti 

hosszlánc rendszerre az OVSZ I. 80 km/h-nál magasabb sebességet is lehetővé tesz. Eltérés a 

vezeték keresztmetszetében várható, amelynek paramétereit jelen követelményrendszer 

rögzíti. 

- Felsővezeték sínrendszer: Mélyvezetésű vasút esetében a harmadik sínes vagy az alacsony 

hosszlánc építhető az OVSZ II. szerint. A HÉV azon alagúti szakaszain, ahol a hosszlánc 

rendszerű felsővezeték nem helyezhető el, felsővezetéki sínrendszer kerül alkalmazásra.   

Jelenleg nem alkalmazott és hazai jogszabályban nem szabályozott rendszerelem: 

- MÁV és MÁV-HÉV rendszerhatár: Hazai előírások nem szabályozzák, de az ENE TSI előírások és 

nemzetközi szabványok szabályozzák ezek kialakítását, és mivel a rendszerhatár a helyi érdekű- 

és az országos közforgalmú vasút csatlakozásánál kerül kialakításra, így az OVSZ II-nél 

magasabb szintű előírásokat kell figyelembe venni.  

Egy HÉV-vonal létesítése és működése - főként, ha az felszín alatti részeket is tartalmaz - sajátos 

ötvözetű, rendszerszemléletű forgalmi-műszaki tervezőmunkát kíván. A tervezés sajátossága abban 

nyilvánul meg, hogy a vonalvezetés és a szállítókapacitás ismeretében egymáshoz illeszkedően kell 

meghatározni a forgalom lebonyolításához szükséges járművek energetikai üzemeltetését és az ehhez 

szükséges infrastruktúra fenntartását, továbbá az üzemi technológiáját.  
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A HÉV energetikai infrastruktúrájának az adott üzemi technológiájú szállítókapacitást a legnagyobb 

üzembiztonság mellett kell kiszolgálni. Az építmények méreteinek és állékonyságának a járművek, a 

forgalom és az infrastruktúra igényeit kell kielégíteni.  

 A H5 és H6-H7 HÉV építése esetén egy olyan sajátos vasútüzemet kell tervezni, amelynek létesítésére 

részletesebb szabályozás szükséges. 
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2. Engedélyezés 

2.1. A tervezési tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek 

A vasúti áramellátási rendszer létesítéséhez, átalakításához, használatbavételéhez, megszüntetéséhez 

(bontásához) a vasútról szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben szabályozott hatósági engedély szükséges.  

A hatósági engedély megkérését a vasúti építményt létesíteni, használatba venni, megszüntetni 

(bontani) szándékozónak kell kezdeményeznie a jogszabályokban rögzített követelmények 

teljesítésével. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait a 289/2012. (x.11.) Kormány rendelet 

határozza meg.  

A hatósághoz benyújtandó eljárások szerint megkülönböztetünk: 

 építési engedélyezési eljárást 

 eltérési engedélyezési eljárást 

 használatbavételi engedélyezési eljárást 

 megszüntetési eljárást 
 bejelentés köteles tevékenységhez fűződő eljárást 

A hatósághoz benyújtásra kerülő engedélyezési dokumentációt előzetesen független tanúsító 

szervezet minősíti (DeBo vizsgálat). A tanúsító szervezet az engedélyezési tervek műszaki tartamát 

jelen Vasúti Műszaki Előírás alapján vizsgálja.  

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének részletes szabályait a 

275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet határozza meg.  

Felsővezetéki berendezést építeni (építését megkezdeni) csak az engedélyezési terv alapján kiadott 

létesítési engedély birtokában a jóváhagyott kiviteli terv alapján szabad. 
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3. Tervezés 

A tervdokumentációk részletessége, kidolgozottságának szintje a tervezési folyamat egyes fázisaiban 

eltérő. A főbb tervtípusokat az alábbiakban ismertetjük, tartalmi előírásait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

3.1. Tervdokumentációk fajtái 

 Engedélyezési terv 

 Tender terv 

 Kiviteli terv 

 Megvalósulási terv 

3.1.1. Engedélyezési terv 

Az új építésű vagy átépítésre kerülő szakasz engedélyezési szintű tervdokumentációja. Az 

engedélyezési terv az építés műszaki megoldásának és a létesítmény majdani üzemeltetésének 

elbírálásához, a hatósági engedélyezéshez szükséges, a vonatkozó rendelet mellékletben felsorolt 

tartalommal. 

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit a megfelelőségértékelő szervezet 

jelen előírás alapján vizsgálhat. A tervezett hálózat kialakításának illeszkednie kell a közép- és távlati 

tervek elképzeléseibe. A terv véglegesítését megelőzően a tervező előzetesen egyeztet a tervezési 

területen belül érintett ügyfelekkel, beszerzi az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi- és 

kezelői hozzájárulásokat. Figyelemmel kiséri a párhuzamos tervezéseket, közműkiváltásokat. Bevonja 

a területen érintett közmű- és egyéb szolgáltatókat, elvégzi a szükséges közműegyeztetéseket. Az 

engedélyezési tervet a Hatósághoz csak úgy lehet benyújtani, ha minden egyes rajz és a műszaki leírás 

is záradékolva van az üzemeltető vasútvállalat szakterületének illetékese által eredetiben. 

3.1.2. Tenderterv 

Tenderterv készítése engedélyes munkarész esetén hatósági engedély, egyéb esetben az üzemeltető 

jóváhagyásának birtokában kezdhető meg.  

A tenderterv megrendelői igények alapján készül, melynek célja, hogy a kivitelezési pályázaton induló 

ajánlattevők megismerhessék az elvégzendő feladat részletes műszaki tartalmát. A tender 

dokumentációnak tartalmaznia kell minden, a feladathoz köthető információt, közmű- és hatósági 

engedélyeket, jóváhagyásokat, vagy összegzést azok állapotáról. Továbbá tartalmaznia kell minden 

olyan előírást, szabványt, kivitelezéshez szükséges további tervezéseket pl. ideiglenes állapotot, építési 

fázisállapotok számát, ami befolyásolhatja az ajánlati árat. 

Bizonyos szabályozások és a közbeszerzési eljárások szintjei meghatározzák, hogy a 

tenderdokumentációhoz csatolt tervek milyen mélységű műszaki tartalommal bírjanak, milyen 

szabadságfokot adnak a kivitelezőnek az adott pályázaton belül. 
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3.1.3. Kiviteli terv 

A kiviteli tervek elkészítését, amennyiben azok tartalmaznak engedélyköteles munkarészt az 

engedélyezési eljárást követően, csak és kizárólag a hatályos építési engedély alapján és birtokában 

lehet elvégezni. Amennyiben a Hatóság által engedélyezett tervtől eltérés történik a kiviteli terv 

készítésekor, úgy annak mértékétől függően módosítási kérelmet kell benyújtani, vagy új eljárást kell 

kezdeményezni. 

A kiviteli terv célja egy olyan dokumentáció elkészítése, melynek alapján a kiválasztott kivitelező a 

vállalt feladatot elvárt minőségben el tudja végezni.  

A kiviteli terv véglegesítését megelőzően a tervező előzetesen egyeztet a tervezési területen belül 

érintett ügyfelekkel, beszerzi a kiviteli tervhez szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulásokat. 

Figyelemmel kiséri a párhuzamos tervezéseket, közműkiváltásokat. Bevonja a területen érintett közmű 

és egyéb szolgáltatókat, elvégzi a szükséges közműegyeztetéseket, majd az összeállított 

dokumentációt benyújtja az üzemeltetőnek, üzemeltetői jóváhagyás céljából.  

3.1.4. Megvalósulási dokumentáció 

A megvalósulási dokumentációt a kivitelezés után a kivitelezőnek, vagy az ő megbízásából a tervezőnek 

kell elkészítenie. A megvalósulási dokumentáció a kivitelezési tervdokumentáció felhasználásával, a 

megvalósult állapot felmérése alapján készül. A megvalósult állapot felmérése során a kiviteli tervből 

készült felmérési tervlapokon piros színnel kell feltüntetni a tervtől való eltéréseket. A felmérési 

tervlapokon szereplő adatokért a kivitelező vállal felelősséget, melyet cégszerű aláírásával és 

záradékolásával igazol. A megvalósulási dokumentációt a hálózat, vagy berendezés hivatalos átvételét 

követően a megrendelőnek, illetve az üzemeltetőnek kell átadni.  

A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet kitérve a 

feltárt hibák kijavítására és a hiányosságok pótlására. 
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4. Tervezési előírások  

4.1. Általános előírások  

A felsővezeték tervezési előírások összeállítása során a MÁV Zrt. 21717/2016/MAV Felsővezetéki 

tervezési és létesítési követelmények című dokumentációját vettük alapul mind formai, mind tartalmi 

szempontból, tekintettel arra, hogy a tervezendő felsővezeték hálózat nagymértékben megegyezik a 

MÁV Zrt. által alkalmazott felsővezetékrendszerrel. A követelményrendszerbe foglaltuk az 

egyenáramú fölkábel hálózat, áramátalakítók, térvilágítás és váltófűtés tervezési előírásait. 

A villamos energiaellátási rendszert úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy valamennyi műszaki 

paraméterében megfeleljen a rá vonatkozó alábbiakban részletezett műszaki előírásoknak.  

A Vasúti Műszaki Előírásokban nem szereplő előírások esetén az érvényes európai szabványok (EN), a 

nemzeti szabványok (MSZ), valamint a helyiérdekű vasút pályahálózat működtetőjének utasításai az 

irányadók. A szabványok, utasítások tekintetében a mindenkor aktuális szabványokat kell figyelembe 

venni. Amennyiben a jelen előírásban hivatkozott szabványok átdolgozásra kerülnek vagy helyettesítő 

szabvány kerül kiadásra, az aktuális szabványt kell alkalmazni.  

A létesülő hálózat elemeit elsősorban az Üzemeltető telekhatárain belül kell elhelyezni. Amennyiben 

erre a helyi adottságok miatt nincs lehetőség, közterületen is elhelyezhetők. Kivételes esetben a 

felsővezetéki berendezések a 2005. évi CLXXXIII. Vasúti törvény 43. §-a alapján magánterületen is 

elhelyezhetők. 

A létesítendő felsővezeték hálózatnak meg kell felelnie az MSZ EN 50119 és MSZ EN 50122 szabványok 

vonatkozó előírásainak.  

A felsővezetéki rendszer elvárt tervezett élettartama tervszerű megelőző karbantartás mellett a kopó 

alkatrészek cseréjével, és felújítással, azaz eredeti állapotra történő helyreállítással minimum 50 év.  

A létesítendő villamos felsővezeték nyíltvonalon, állomáson 100 km/h sebességű közlekedésre 

alkalmas kivitelben készüljön. Alagúti szakaszon, járműtelepek vágányain, állomások mellékvágányain 

a vasúti pályára megengedett sebességnek megfelelő felsővezeték hálózat tervezendő. 

A felsővezetéki energiaellátás vonalas jellegű létesítménnyel valósul meg. A tervezés során a 

berendezéseket kizárólag a műszakilag egybe tartozó egységekre lehet tagolni. A felsővezeték 

rendszert úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a vonal teljes hosszában – de különösen az alagúti 

szakaszokon – az üzemzavar elhárításhoz szükséges kocsi/szerelvény emelési munkákat akadálytalanul 

el lehessen végezni! A méreteket a tervezés során az illetékes katasztrófavédelmi szervezettel 

egyeztetni kell.  

A létesítendő felsővezetéki hálózat legyen üzembiztos, kis karbantartási igényű, energiatakarékos.  

A tervezés folyamán be kell szerezni a villamos energiaellátási berendezések környezetében, alatta és 

felette lévő közművezetékek helyzetére, méretére és állapotára vonatkozó adatokat. Meg kell 

vizsgálni, hogy az építéssel kapcsolatban közműépítésekre, illetve azok átépítésére szükség van-e. A 

közművekre vonatkozó adatokat az e-közmű rendszerből kell beszerezni. Az e-közmű rendszerben nem 

szereplő adatokat az üzemeltetőktől külön kell beszerezni. 

Az üzemeltetőktől be kell szerezni továbbá a vonalat érintő közmű fejlesztésére és felújítására 

vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat.  
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A felsővezetéki rendszer az alábbi főbb műszaki paraméterekkel rendelkezzen. 

4.2. Villamos előírások  

A vontatási energiaellátás feszültségszintje: 1500 V DC.  

Áramvisszavezető hálózat: a vágány hálózat (sínszálak) áramvisszavezető kábelhálózattal kiegészítve.  

A létesítendő villamos energiaellátó rendszer kialakítása feleljen meg az „MSZ EN 50163 Vasúti 

alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei” szabványban az „1500 V DC” rendszerre előírt 

paramétereknek.  

Az áramátalakító alállomásokba beépítendő teljesítményeket, a szükséges vezető keresztmetszeteket 

vontatási energiaellátási szimulációval kell meghatározni.  

4.3. Villamos felsővezeték tervezési előírásai  

A nyíltvonalon, állomáson általában egyedi acéloszlopokra rögzített tartószerkezetek tartják a 

felsővezetéket. Állomások kitérő körzeteiben, többvágányú állomásokon, járműtelepeken 

keresztmezővel vagy keretállással kialakított csoportos megfogások tartják. Alagutak és nagy 

kiterjedésű műtárgyak alatt a műtárgy szerkezeten kell elhelyezni az egyedi tartószerkezeteket. 

A felsővezetéki oszlopok, tartószerkezetek terhelhetőségét, a beépítési hely mechanikai és egyéb 

viszonyainak figyelembevételével, számítással kell meghatározni.  

Terhelési eseteket az MSZ EN 50119:2010 6.3.1 pontja alapján kell meghatározni.  

 

4.3.1. Szabadon tartandó tér 

A szabadon tartandó tér tekintetében a HÉV Vasúti Infrastruktúra Műszaki Előírások 9. Szabadon 

tartandó tér fejezetében foglaltakat kell figyelembe venni.  

4.3.2. Oszlopalapok 

Az oszlopalapok jellemzően hasáb alakú betonalapok, befoglaló méreteiket statikai méretezés szerint 

kell megállapítani. Az oszlopalapot a beépítésre kerülő oszlop névleges terhelhetőségéhez kell 

kiválasztani, függetlenül attól, hogy a tervezés során számított tényleges terhelés attól kisebb. Az 

oszlopalapok méretezésénél a talajmechanikai méréseket, mértékadó talajvízszintet és az oszlop 

névleges terhelhetőségét kell figyelembe venni.  

Ha nincs geotechnikai adat, vagy a próbafúrások alapján a talajhatárfeszültség értéke a tervezési 

területen belül gyenge értéket feltételez és/vagy nagy szórást mutat, a tervezett oszlopok alaptestének 

méretezése során a talajhatárfeszültséget Ϭ= 100 kN/m2 értékkel kell figyelembe venni. 

 Az alaptestek tervezése során az alaptestbe kerülő védőcsőigényeket fel kell mérni és az alapján a 

védőcsöveket az alapozási keresztszelvényeken jelölni kell. Oszlopalapba védelem nélküli kábel nem 

tervezhető. Ha nagyobb hosszban és több oszlopalapon történik ilyen átvezetés, úgy egy adott 

területen a kezdő és vég átvezetések között, azok környezetében kezdő és vég kábelaknákat kell 

kialakítani.  
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Az oszlopalap terhelési zónáját is érintő alépítményi munkák esetén az oszlopok megerősítését, 

védelembe helyezését vagy cseréjét tervezni kell.  

A tervezett oszlopalapok minőségére vonatkozóan az MSZ 4798 „Beton. Műszaki követelmények, 

tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon” 

című szabvány tartalmaz előírásokat.  

A beépítendő beton minősége általában vasalatlan és vasalt alapoknál egyaránt legalább C30/37 

nyomószilárdsági osztályú, XC4, XF3, környezeti osztályú legyen, 24 mm-es szemcsenagysággal, F2 

konzisztenciával, az MSZ EN 206 szabvány alapján. Az alkalmazandó beton minőséget helyszínenként 

vizsgálni kell a tervezés során. 

Alaptestek elhelyezése és kialakítása: 

Szélső oszlopos elrendezés esetén a pályafenntartó gépek helybiztosítására a minimális vágánytengely 

– oszlopalap távolság 2250 mm. Amennyiben hagyományos hasábalappal ez a távolság nem tartható, 

olyan lépcsőzetes alapot kell tervezni, ami figyelembe veszi a rostáló gép számára szükséges teret. 

Középoszlopos kialakítás esetén – amennyiben a felépítmény karbantartásához szükséges –  

lépcsőzetes alapot kell tervezni, vagy olyan mélyre kell helyezni az alaptestet, hogy a pályafenntartó 

gépeket a lehető legkisebb mértékben zavarja.  

4.3.3. Felsővezetéki oszlopok 

Felsővezeték oszlopok elhelyezése: 

 Ideális felsővezeték kialakítás oldalkaros szélső oszloppal biztosítható. A nyíltvonalon és az 

állomásokon, ahol nem indokolt a csoportos megfogás használata, a kétvágányú pálya melletti 

szélső oszlopsor tervezése szükséges. Az oszlopokat az új, megnövekedett terhelésnek 

megfelelően kell kiválasztani. 

 Középoszlopsoros kialakítás a pályaszerkezet építése és fenntartása miatt lehetőség szerint 

kerülendő, de ott, ahol nem áll rendelkezésre elegendő hely a szélső oszlop elhelyezésére, 

kivételes megoldásként elfogatható. Ebben az esetben különös figyelmet kell fordítani az 

alépítményi létesítmények elvezetésére, valamint a megfelelő feszítő szerkezetek űrszelvényen 

kívüli elhelyezésére. 

 Kereszttartós oszlopok: Állomásokon, megállókban, járműtelepeken, ahol gazdaságossági és 

egyéb szempontból az egyedi tartószerkezetes felsővezeték megfogás nem alkalmazható (pl.: 

kettőnél több vágány egymás mellett, kitérőkörzetekben stb.) kereszttartók, kereszttartós 

oszlopok tervezése szükséges. Amennyiben műszaki vagy építészeti szempontok szükségessé 

teszik, a csoportos megfogás keretállással is tervezhető. A rácsos szerkezetű acéloszlopok 

alkalmazása kerülendő.  

A felsővezetéki oszlopok oszlopélének vágánytengelytől mért távolságát: 

 a mértékadó jármű űrszelvényének és űrszelvény bővítésének 

 pályaépítési és fenntartási előírások 

 egyéb közmű elhelyezésének (vízelvezető árok, kábelalépítmény) 

figyelembevételével kell meghatározni. Az oszlopok elhelyezéséénél figyelembe kell venni a HÉV Vasúti 

Infrastruktúra Műszaki Előírások 7. Építmények határvonala fejezet előírásait. 

Az oszlopok helyének meghatározásakor figyelembe kell venni továbbá azok karbantartó járművekkel 

történő megközelíthetőségét (pl. perontető akadályozza az elérhetőséget, a szerelőkosárral való 

odafordulást). 



 

  

HÉV Vasúti Infrastruktúra 

Tervezési Irányelvek 

 

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5, 

1119. 

vmb@kti.h

u 

+36 1 371 5850

 

https://vmb.kti.hu 

O
ld

al
1

3
 

Oszlopméretezés: 

A felsővezeték hálózatba csak olyan oszlopok tervezhetők be, amelyek az EUROCODE tartószerkezeti 

szabvány előírásainak is megfelelnek. A tervezett oszloptípusoknak magasságukban és kialakításukban 

meg kell felelniük a funkcionális és esztétikai igényeknek. Az alkalmazásra kerülő oszlopcsaládoknak 

illeszkedniük kell a beépítés helyének környezetébe és szakaszonként egységes kinézetre kell 

törekedni.   

A felsővezeték oszlopok statikai méretezése során az oszlopra ható összes erőt figyelembe kell venni.  

Oszlopok terhelési iránytól függően lehetnek: 

 egy főirányban teherviselő oszlopok  

 két főirányban terhelhető oszlopok  

 minden irányban egyformán terhelhető oszlopok  

A főirányokban terhelhető oszlopok esetében az oszlopot terhelő eredő erőt X és Y irány szerint kell 

felbontani és az alapján kell az oszlopot méretezni. 

Oszlopkiválasztás: 

Az oszlop kiválasztása során meg kell határozni az oszlop típusát, befogási pont feletti magasságát, 

teherviselő magasságát, névleges magasságban a terhelhetőségét. A tervezés során olyan oszlopokat 

kell kiválasztani, amelyek teljes hosszában terhelhetők. 

Az alkalmazásra kerülő oszlopcsaládok lehetnek: 

 Kör vagy sokszög keresztmetszetű, zárt törzsű, kúpos, tőcsavaros acél oszlop, minden irányban 

azonos teherbírással. 

 ”I” szelvényű, teljes hosszában azonos keresztmetszetű, tőcsavaros acéloszlop, egy- vagy két 

főirányban terhelhető.  

 MSZ 147 szabványsorozat szerinti szögacél oszlopok (oszlopok teherbírását EUROCODE 

tartószerkezeti szabvány szerint kell számítani) 

 Építészeti szempontból kiemelt jelentőségű területeken zárt törzsű, tőcsavaros acél oszlop, 

díszített kivitelben 

 A tervezett oszlopok burkolt városi környezetben történő elhelyezése estén a botlásveszély elkerülése 

és az esztétikai követelmények miatt a korróziónak fokozottan kitett részeken (térszint + 20 – 30 cm) 

betonlábazat helyett elegendő korróziógátló védőgyűrűt vagy ezzel egyenértékű bevonatot 

alkalmazni. Külterületen és belterületi zöld területeken az alaptestet úgy kell elhelyezni, hogy az min. 

10 cm-rel a terepszint fölött legyen, és lejtős kialakításából adódóan a csapadékvizet elvezesse az 

oszloptőtől a pályával ellentétes irányba. Belterületen az oszlop körüli burkolatot úgy kell kialakítani, 

hogy az az oszloptőtől szintén elvezesse a csapadékvizet.  

Tervezési fázisban lehetőséget kell biztosítani, hogy elkerülhetetlen esetben az oszlopokon egyéb 

közmű pl. köz- és térvilágítás, út- és/vagy vasúti jelző berendezés eszközei, valamint térfigyelő kamerák 

is elhelyezésre kerülhessenek. Az „idegen” közművek elhelyezését minden esetben előzetesen 

egyeztetni szükséges a MÁV-HÉV Zrt-vel. „Idegen” közmű csak a MÁV-HÉV Zrt-vel egyeztetett műszaki 

tartalommal és jóváhagyásának birtokában helyezhető el a felsővezeték oszlopokon.  

A tervezett acéloszlopok duplex, tűzihorganyzott és festett kivitelben készüljenek. Tűzihorganyzás 

kialakítására az „MSZ EN ISO 1461 Tüzihorganyzással kialakított bevonatok kész vas- és 

acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszerek” szabvány tartalmaz előírásokat. A 
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horganyréteg vastagsága legalább 100 μm legyen a teljes felületen, beleértve a befogásra kerülő 

oszloprészeket is. Az oszlopok színét az üzemeltető MÁV-HÉV Zrt-vel egyeztetni kell, de városi 

környezetben figyelembe kell venni az építészeti szempontokat is az egységes megjelenés végett. 

Útátjáró, áteresz illetve híd közelében az oszlopkiosztást úgy kell tervezni, hogy a műtárgyak lehetőség 

szerint az oszlopköz közepébe vagy az oszlop alaptestétől legalább 5 méter távolságra essenek.  

A felsővezeték kialakításánál törekedni kell a rezonanciás lengések keletkezésének 

megakadályozására, ezért csak legfeljebb három egymást követő oszlop távolsága lehet azonos 

nagyságú.  

Csonkavágány végétől mért 15 m-en belül oszlopot csak a meghosszabbított űrszelvényen kívül szabad 

elhelyezni.  

Oszloptávolságok 

A felsővezeték tartó oszlopok, ill. a hosszlánc felfüggesztési pontok távolságát a pályaívsugár 

függvényében a 2 sz. melléklet tartalmazza. A hosszlánc felfüggesztési pontok meghatározásánál a 

méretezési szélsebesség az MSZ EN 1991-1-4 szabvány nemzeti mellékletében meghatározott 23,6 

m/s. A mértékadó áramszedő palettaszélesség 1600 mm, a munkavezeték megengedett legnagyobb 

oldalirányú kitérése 400 mm. Ez a méretezés megfelel a jelenleg üzemelő áramszedőnek is, amelynek 

szélessége 1700 mm, hasznos félszélessége 500 mm.  

Felsővezetéki oszlopok számozása  

Az oszlopok számozása hektométer alapú. Az első számjegy megegyezik az adott vonal számával, a 

további négy számjegy az oszlop pontos helyét jelöli hektométerben a vonal kezdőpontjától számítva. 

Az azonos szelvényben lévő oszlopokat a szelvényezés szerint balról jobba A, B, C, stb betűkkel kell 

megkülönböztetni (pl. a H6-os vonal 13+64 hm szelvényben lévő bal oldali oszlop kapja a 61364A 

oszlopszámot). 

Az állomásból különálló oszlopsorral kiágazó nem vonali (pl. vontatási telepekhez tartozó) vágányok 

melletti oszlopok a vontatási telephez igazodó számozást kapnak. Vontatási telepek számozása egyedi 

szabályok szerint, a helyszín adottságainak megfelelően történik.  

4.3.4. Hosszlánc tartószerkezetek  

A hosszlánc egyedi megfogására szolgáló, oszlopokra szerelendő tartószerkezetek kiválasztásánál 

előnyben kell részesíteni az üvegszál erősítésű műanyagból (GRP) álló karokat. A rendszer 

homogenitása szempontjából a lehető legkevesebb típusú és anyagú kar legyen alkalmazva. A GRP 

karokat akár lehet duplázni is, ha a terhelésnek úgy felel meg. A főkar és a segédkarok átmérője a 

beépítés helyétől és a tartó típusától függően eltérhetnek.  

Fixpont középoszlopánál, szakaszolások tartószerkezeteinél, R<1000 m sugarú íves pálya belső oldalán 

álló oszlopoknál és azokon a további megfogási pontoknál, ahol az iránytörés és a szélerő együttes 

hatására a tartószerkezet felcsapódásával számolni kell, támasztókaros típust kell szerelni.  

A tartószerkezeteken kizárólag tűzihorganyzott vagy rozsdamentes kötőelemeket lehet alkalmazni. A 

csavarok szilárdsági osztálya 5.6, vagy annál nagyobb kell, hogy legyen, ügyelve arra is, hogy a 

szilárdsági osztálynak megfelelően kell az anyákat megválasztani.  

Az egyedi tartószerkezeteket 10 mm2-es rozsdamentes acélsodronyból készült szélkifúvásgátlók 

felszerelésével kell védeni a kifordulás ellen. 
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4.3.5. Hosszláncok  

A tervezett hosszlánc paramétereit az energiaszimuláció alapján kell meghatározni. Tervezés során 

törekedni kell az egységes hosszláncszerkezet kialakításra. 

4.3.5.1. A hosszláncok jelölése: 

A vonalon a kezdőponttól indulva folyamatos számozást kell alkalmazni a szerint, hogy a bal vágány 

hosszláncai páratlan, a jobb vágány hosszláncai páros számot kapnak. Vágánykapcsolatoknál attól 

függően kell páros vagy páratlan számot adni, hogy a hosszlánc a kezdőpont felől nézve melyik oldalról 

indul. Egyvágányú pálya esetén folyamatos számozást kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a 

vonalszakasz tervezése több résszakaszra oszlik, a hosszláncok számozásánál megengedett római 

számmal megkülönböztetni a hosszláncokat (pl. második tervezési szakasz első hosszlánca: II/1.).  

A hosszlánc táblázatokban az utánfeszítés módját jelölni kell:  

- S – súlyutánfeszített kihorgonyzás, 

- Z – zuhanásgátlós, súlyutánfeszített kihorgonyzás, 

- R – rögzített kihorgonyzás, 

- E – rugós feszítőművel tervezett kihorgonyzás. 

4.3.5.2.  A hosszláncok kialakítása:  

A létesítendő villamos felsővezeték legalább 100 km/h sebességű közlekedésre alkalmas kivitelben 

készüljön. 

K-120 típusú rugalmas, kompenzált hosszlánc:  

Munkavezeték:  120 mm2-es CuAg alapanyagú, kör keresztmetszetű, keményre húzott hornyolt 

ezüst ötvözetű réz huzal, 12 000 N (100N/mm2) állandó feszítő erővel húzva. A 

munkavezeték anyaga feleljen meg az MSZ EN 50149 Vasúti alkalmazások. 

Telepített berendezések. Villamos vontatás. Hornyolt munkavezeték rézből és 

rézötvözetből szabvány előírásainak.  

Hossz-tartó sodrony:  70 mm2-es BzII bronz sodrony, 14 000 N (azaz 200 N/mm2) állandó 

feszítőerővel húzva.  

Szerkezeti magasság:  1,5 m  

Y sodrony:  két függesztős, 25 mm2-es BzII bronz sodronyból, 600 méternél kisebb sugarú 

ívekben Y sodrony nélkül  

Függesztők:   10 mm2-es bronz vagy réz sodronyból  

Szélfüggesztők:  10 mm2-es rozsdamentes sodronyból  

Kígyózás:   A kígyózás egyenesben ± 300 mm, ívben maximum + 300 mm.   
A munkavezeték és a tartósodrony a vágánytengelyhez képest együtt 
kígyózik.  

Villamos kötés:  Táppontoknál 1 x 95mm2 réz vezetékkel kell összekötni a munkavezetéket és a 

tartósodronyt. A táppont kötések vörösréz-gyártmányú szorítóval közvetlenül 

a munkavezetékre csatlakoznak.   

Csomóponti himba:  felszerelése szükséges  
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Utánfeszítés:  

vonalon: zuhanás gátló szerkezettel, rozsdamentes acél súlykötéllel, acél 

feszítősúlyokkal. A súlyvezetők rudas rendszerűek legyenek. 

peronok, utasforgalmi területek közelében: rugós utánfeszítőmű. 

A felsővezeték hosszláncai maximum 1300 méter hosszúak, szükség esetén a legnagyobb hosszlánc 

hosszúság legfeljebb 10 %-kal túlléphető. Egyedi tartószerkezet megfogású hosszláncoknál a maximális 

megfogási pontok száma t = 10 + 10 = 20 megfogási pont lehet, mely indokolt esetben legfeljebb 10%-

kal szintén túlléphető.  

Hosszláncszakaszolás esetén a hosszláncokat 3 oszlopközös mechanikai szakaszolásokkal kell 

egymástól elválasztani oly módon, hogy az áramszedő futása és a jármű táplálása az átmeneti 

szakaszon is folyamatos legyen. A hosszláncokat középen nagy- és kis fixponttal kell rögzíteni. A 

hosszláncok kiosztását úgy kell tervezni, hogy azok kihorgonyzásai nyíltvonalon megállóhelyek 

utasperonjaihoz ne kerüljenek.  

Az áramkör kiosztásokat a menetrend és a vágánykép ismeretében a helyszínek alapos vizsgálata után 

lehet véglegesíteni. Előfordulhat, hogy kis állomások esetében nem szükséges állomási szakaszolás 

kialakítása. Minden más esetben az állomások és a nyíltvonali felsővezeték hálózatát egymástól mind 

mechanikailag, mind villamosan elválasztani szükséges, állomási hosszlánc szakaszolásokkal. 

Szakaszszigetelős elválasztás csak a MÁV-HÉV Zrt. külön engedélyével tervezhető. A szakaszolások 

kialakítását a MÁV HÉV Zrt-vel a tervezés során egyeztetni kell. A szakaszolásban a légszigeteléssel 

elválasztott nyíltvonali és állomási felsővezetéki hosszláncok úgy csatlakozzanak egymáshoz, hogy a 

jármű áramszedője az egyik hosszláncról a másikra a pályára megengedett sebességgel áthaladhasson 

oly módon, hogy az áramszedő futása és a jármű táplálása az átmeneti szakaszon is folyamatos legyen.  

A kompenzált hosszláncoknál a villamos szakaszolást három oszlopközben úgy kell tervezni és 

kiépíteni, hogy a szakaszolás közepén mintegy 20 m hosszban az áramszedő mindkét hosszlánc 

munkavezetékét érintse. Az egymás mellett futó párhuzamos szakaszon a két hosszlánc között 200 mm 

légszigetelési távolságot kell tartani.  

Ha az állomás előtti szakaszolást 400 méter vagy annál kisebb sugarú pályaívben kell kialakítani, akkor 

szakaszszigetelős elválasztást kell tervezni és kialakítani. A forgalmi vágányokba az átlapolt 

szakaszszigetelőt kell tervezni. 

A légszakaszok és árammal járható szakasz-szigetelők alkalmazása során szükséges munkavédelmi 

intézkedéseket az Üzemeltető saját hatáskörben kidolgozott előírásokkal, üzemi utasításokkal fogja 

szabályozni. 

A vágányok közötti átszelések hosszláncát szakaszszigetelővel kell megszakítani.  

A váltók feletti vezetékkeresztezések előtt és után az ún. szorítómentes térben nem szabad függesztő 

szorítónak, villamos kötésnek vagy egyéb szorítónak lennie.  

A hosszláncok iránytörése legfeljebb 15° lehet. Az áramszedővel nem járt vezetékszakaszoknál is 

kerülni kell a 15°-nál nagyobb, az utánfeszítő hatást csökkentő iránytöréseket. 

 

4.3.5.3. Munkavezeték magasság  

A munkavezeték névleges magassága vágánysík felett 5800±100 mm. 
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A vasúti pályát keresztező műtárgyak alatti munkavezeték magasság új építésű műtárgyak esetén 
sk+5800 mm legyen. Amennyiben ez az érték nem tartható, akkor az alkalmazható vezetékmagasságot 
és a műszaki megoldásokat külön egyeztetni kell a MÁV-HÉV Zrt-vel, de sk+5000 mm-nél alacsonyabb 
munkavezeték magasság nem fogadható el.   

 

Új építésű alagúti szakaszon az sk+5000 mm legalacsonyabb munkavezeték magasság megengedett. 

 

Meglévő műtárgyak és alagutak esetén is törekedni kell az sk+5800 mm munkavezeték magasság 

elérésére. Amennyiben ez műszakilag vagy gazdaságilag nem megoldható, legalább a jelenlegi 

magasságot kell tartani. 

Ha munkavezeték magassági vonalvezetését hidak, gyalogfelüljárók, vagy egyéb műtárgyak alatti 

átvezetés miatt meg kell változtatni, a munkavezeték emelés/süllyesztés relatív meredekségének meg 

kell felelni az alábbi táblázat értékeinek.  A hirtelen lejtésváltozásokat kerülni kell. A lejtős részek 

találkozásánál a munkavezetéket átmeneti lejtéssel kell kialakítani. 

sebesség legfeljebb [km/h] 
legnagyobb lejtés legnagyobb lejtésváltozás 

 [‰]  [‰] 

10 1/16 60 1/30 30 

30 1/25 40 1/50 20 

50 1/40 25 1/80 12,5 

60 1/50 20 1/100 10 

100 1/167 6 1/333 3 

     
1. táblázat: (MSZ EN 50119, 5.10.3 pont 11. alapján) 

Amennyiben útátjárókban a munkavezeték magassága a közúti űrszelvény magasságát megközelíti 

vagy annál alacsonyabb, magasságkorlátozást kell tervezni. A magasságkorlátozás módját (tábla vagy 

fizikai akadály) a MÁV-HÉV Zrt-vel és a közút kezelőjével egyeztetni kell. 

4.3.5.4. Fixpontok  

A hosszlánc közepénél rögzített-pontot (fixpontot) kell beépíteni, annak figyelembevételével, hogy 

egy-egy „fél” hosszlánc hossza max. 650 m (+10%).  

Ún. nagy fixpont esetén a tartósodronyt (a fixpont közepénél) szorítókkal össze kell fogni egy erre a 

célra szolgáló külön vezetékkel, amelynek mindkét végét egy-egy oszlophoz ki kell horgonyozni. A 

hosszlánchoz szorítóval erősített rögzített-pont sodronyának anyaga 70 mm2-es bronz sodrony. A 

sodrony előfeszítése 3000 N.  

Ún. kis fixpont esetén a fixpont-középtől jobbra és balra eső oszlopközökben a tartósodronyt és a 

munkavezetéket egy-egy 8 m hosszú, 70 mm2-es bronz sodronnyal kell összekötni. E kis-fixpont 

sodronyt az állítási, szabályozási lehetőség biztosítására préselt szorítóval nem szabad rögzíteni.  

A hosszlánc közepek rögzítésére szolgáló fixpont kialakítását a következők szerint kell végezni: 

 Kompenzált hosszláncnál az ún. nagy fixpont és a kis fixpont együttes alkalmazásával. A nagy-

fixpontnál a tartósodronyt a közeli oszlopokhoz külön sodronyszakasszal kell rögzíteni. Fővágányok 

nagy-fixpontja nem lehet csoportos jellegű.  

 A tartószerkezetek felcsapódása ellen a nagy fixpont középoszlopánál és minden szakaszolás 

középoszlopainál támasztókaros típust kell alkalmazni  
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4.3.6. Szigetelők  

Az egyenáramú vontatási hálózaton alkalmazott érintésvédelmi mód az MSZ 07-5017-83 szabvány 

2.2.2 pontjában és az MSZ EN 50122-1:2011 szabvány 6.2.3.2 pontjában szereplő esetekben a 

feszültség alatt lévő felsővezeték elszigetelése a környezettől, ami történhet kettős- vagy megerősített 

szigetelőelemek alkalmazásával. A felsővezeték hálózaton a szigetelőelemeket az MSZ 07-5017-83 

szabvány 10.1.1 pontjában meghatározott módon kell elhelyezni. Ahol a statikai számítások alapján a 

terhelési értékek lehetővé teszik, szigetelt tartókarok és szigetelőkötelek alkalmazását kell előnyben 

részesíteni. 

4.3.6.1. Válaszszigetelők:  

A válaszszigetelők tartó- és iránysodronyokba, tápvezetékekbe, hosszláncok kifutó szálaiba vagy a 

hosszlánc tartószerkezetekbe szerelve a feszültség alatt lévő vezetékek és szerkezeti elemek 

elszigetelésére szolgálnak. Anyaga az alkalmazási helytől függően lehet porcelán, üvegszálas műanyag 

vagy szilikon. Az alkalmazandó szigetelőknek minden esetben minősítéssel kell rendelkezni.  

4.3.6.2. Tartó- és tám szigetelők:  

Általában a tápvezetékek oszlopra vagy műtárgyra történő felerősítésére szolgálnak. Anyaga az 

alkalmazási helytől függően lehet porcelán, műgyanta vagy szilikon. Az alkalmazott szigetelő típusa 15 

°-os iránytörésig egy oldalon befogott tám szigetelő, 15 °-os iránytörés felett „speciális”, mindkét végén 

befogott szigetelő. 30°-os iránytörés felett a tápvezetéket ki kell horgonyozni. Az alkalmazandó 

szigetelőknek minden esetben minősítéssel kell rendelkezni. 

4.3.6.3. Szakaszszigetelők: 

Áramszedővel járható hosszláncokba szerelve az áramkörök elválasztására szolgálnak. A 

szakaszszigetelők nagy sebességgel járhatók legyenek. Kizárólag korszerű kivitelezésű – kis súlyú, jól 

szabályozható – típus beépítése megengedett, amely biztosítja az áramszedő korrekt áthaladását. 

Vonalszakaszonként azonos típusú szakaszszigetelő tervezendő. 

A MÁV-HÉV Zrt. a hosszlánc szakaszolásos, légszigeteléses villamos elválasztást támogatja elsősorban. 

Ahol ez nem kialakítható, ott alkalmazható az átlapolt szakaszszigetelő. A járműtelepeken és a 

tárolóvágányokon a hagyományos, nem átlapolt szakaszszigetelő alkalmazandó. 

4.3.7. Légtápvezetékek 

A felsővezeték hálózatot úgy kell megtervezni, hogy földkábeles megtáplálású legyen, a légtápvezeték 

tervezése kerülendő. Légtápvezeték ott tervezhető, ahol a hosszlánc terhelése olyan mértékű a 

táppontok sűrítése mellett is, hogy megerősítő vezeték szükséges. E mellett légtápvezeték tervezhető 

a járműtelepek területén, ahol a technológiai területek áramköri felosztása ezt szükségessé teszi.  

A szigeteletlen légtápvezetékeket a tartószerkezetekre elhelyezett oldalszigetelő tartókon kell végig 

vezetni az előzőekben leírt módon. A légtápvezeték kihorgonyzását kettős vagy megerősített 

szigetelővel kell kiépíteni. A légtápvezeték maximális húzófeszültsége réz vezető esetén nem lehet 

nagyobb 60 N/mm2-nél.  

Amennyiben egy oszlopsoron több tápvezeték vezetése válik szükségesé, akkor a vezetékek 

elhelyezésénél és együttes vezetésénél figyelembe kell venni az üzemeltetés során fellépő zavartatást 

is.  
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A légtápvezeték ajánlott rögzítési magassága sk+8,0 m. Amennyiben műtárgyak alatt vagy egyéb 

korlátozó tényezők miatt a légtápvezeték magasságát csökkenteni kell, úgy kell a rögzítési pontot 

megválasztani, hogy a vezeték bármely pontja a mértékadó szinttől (talajszinttől, vagy a közút 

szintjétől) mért legkisebb távolsága legnagyobb belógás esetén se legyen kisebb az MSZ EN 50122 

szabvány 5.2.4. pontjában előírt értéktől. Amennyiben a műtárgy alatt a szigetelési távolság a 

vezetékmagasság csökkentésével sem biztosítható, akkor szigetelt tápvezetéket kell alkalmazni.  

Amennyiben útátjárókban a tápvezeték magassága a közúti űrszelvény magasságát megközelíti vagy 

annál alacsonyabb, magasságkorlátozást kell tervezni. A magasságkorlátozás módját (tábla vagy fizikai 

akadály) a MÁV-HÉV Zrt-vel és a közút kezelőjével egyeztetni kell. 

 

4.3.8. Áramköri kialakítás, szakaszolók  

Az áramköri kialakítást kapcsolási vázlaton kell ábrázolni.  

A vontatási energia felsővezetéki hálózatba történő betáplálását és elosztását, az egyes áramkörök 

üzemviteli okból történő szakaszolhatóságát, az állomásokon, forgalmi kitérőkön kiépítéstől függően a 

pályaelágazásoknál szakaszolókkal kell biztosítani. A szakaszolók motoros és kézi hajtással is 

készülhetnek. A motoros hajtások megtáplálása áramátalakítók közelében az áramátalakító 

segédüzemi berendezéséről történjen, míg az áramátalakítótól távol elhelyezett egység esetén 

közüzemi energiaellátásról kell táplálni, akkumulátoros alátámasztással. Az áthidalási idő min. 4 óra.  

A szakaszolók távvezérlését a FET villamos üzemirányító központból kell biztosítani. Az adatátvitelt 

alapvetően optikai gerinchálózattal kell tervezni, de biztosítani kell a GSM kapcsolat lehetőségét is.  

Járműtelepeken és rakodóvágányoknál szükség van a felsővezeték gépi rövidrezárására. A tervezés 

során az üzemeltetővel egyeztetni kell, melyik szakaszoló legyen rövidrezárós kialakítású. A gépi 

rövidrezárás kialakítható egy darab háromállású (be/ki/ki-rövidrezárt) vagy két darab kétállású 

szakaszolóval. A rövidrezárt szakaszolók állásának állapotáról visszajelzést kell adni a 

vezérlőközpontba.  

A szakaszolókat általában a betáplálási kapcsolószekrényekben vagy a kábelszakaszolások 

kapcsolószekrényében kell elhelyezni.  

Felsővezetéki oszlopkapcsolót ott szükséges elhelyezni, ahol egy-egy felsővezetéki hosszlánc szakasz 

külön kapcsolását meg kell oldani (pl. járműtelepeken, állomási mellékvágányokon). A szakaszolók 

rövidrezárós kialakítását ez esetben is az Üzemeltetővel szükséges egyeztetni. 

A folyamatos karbantartás érdekében minden szakaszoló megközelíthetőségét, illetve 

körüljárhatóságát, valamint biztonságos működtetésének feltételeit biztosítani kell. 

Szakaszolók elhelyezése: 

A szakaszolók elhelyezését és kialakítását az Üzemeltetővel egyeztetett módon kell meghatározni.  

A szakaszolók elhelyezése történhet: 

 műanyag kapcsolószekrényben, vagy betonházas kapcsolószekrényben 

 áramátalakító épület kapcsolóhelyiségében: tűzszakasz szempontjából elkülönített helyiségben 

 légtápvezeték esetén oszlopon árbockapcsolóként kialakítva 

 szerelőcsarnokban vagy ott, ahol fontos a jól látható feszültségmentesítés: oszlopon, vagy 

tartószerkezeten árbockapcsolóként kialakítva 
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A szekrényeket a pálya mentén lehetőség szerint a pályával párhuzamosan kell beállítani, amennyiben 

erre a helyszíni adottságok miatt nincs lehetőség, a pályára merőleges elhelyezés is megengedett. A 

szekrények a szükséges legkisebb mélységi méretben készüljenek. Ha a szekrény az áramátalakító 

közelében kerülne elhelyezésre, akkor mérlegelni kell az áramátalakító épületén belüli elhelyezés 

lehetőségét is. 

4.3.9. Felsővezeték műtárgyak alatti elhelyezése 

Műtárgyak alatti vagy feletti felsővezeték átvezetése során a részletterven szerepeltetni kell az 

átvezetés közvetlen környezetét. Amennyiben tápvezeték kiépítésre kerül és műszakilag megoldható, 

a tápvezetéket a műtárgy alatt a hosszlánccal együtt kell átvezetni. Szükség esetén a vezetékeket a 

műtárgy előtt és után csökkentett megfogási pont magassággal kell átvezetni. Ha a szigeteletlen 

tápvezeték a műtárgy alatt a biztonsági távolságok miatt nem helyezhető el, az érintett szakaszon 

szigetelt tápvezetékként kell átvezetni. Az átvezetés történhet tartósodronyon vagy alépítményben 

vezetve. Amennyiben a mértékadó jármű áramszedőjének biztonsági távolsággal (150 mm) növelt 

maximális kinyúlása eléri a műtárgy alsó élét, a műtárgyra korszerű anyagból felcsapódás elleni 

védőlemezt kell tervezni. 

Meglévő műtárgy, új vagy rekonstruált felsővezeték esetén: a hosszlánc átvezetés kialakításánál a 

meglévő adottságok alapján a lehető legkisebb üzemeltetési kockázatot jelentő műszaki megoldást kell 

tervezni.  

A preferált megoldások sorrendben a következők:  

 szerkezeti magasság csökkentése szükség szerint V –függesztők alkalmazásával  

 munkavezeték magasság csökkentése  

 egyéb megoldások (dupla munkavezeték, csúszó-függesztő, megemelés gátló szerkezet 

alkalmazása stb.)  

Új keresztező műtárgy tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a munkavezeték sk + 5800 mm 

magasságban átvezethető legyen, és legalább 700 mm hosszlánc szerkezeti magasság kialakítható 

legyen. Ennek megfelelően a szabadon tartandó tér méretét sk + 6800 mm értékben célszerű 

meghatározni. Az alagutakra külön szabályozás érvényes.   

Pályarekonstrukció esetében törekedni kell arra, hogy a vágányjárósík és a műtárgy alsó éle közötti 

távolság ne csökkenjen.  

Hídon történő átvezetésnél kétvágányú pálya esetén a vezetékek elhelyezésénél figyelembe kell venni, 

hogy az egyik vágány feletti felsővezeték ne akadályozza a másik vágányt tartó híd félen történő 

munkavégzést.  

A műtárgyak alatti szabadon tartandó tér meghatározásánál az erősáramú szempontokon túli egyéb 

előírásokat is figyelembe kell venni.  

4.3.10. Felsővezeték kialakítása alagutakban 

Alagutaknál a rendelkezésre álló hely függvényében elsősorban a kompenzált hosszlánc rendszerű 

felsővezetéket kell alkalmazni. Amennyiben ez a rendelkezésre álló geometriai méretek miatt nem 

alkalmazható, csökkentett magassági igényű sínes rendszerű felsővezeték tervezendő. A 

sínrendszernek olyannak kell lennie, hogy a pályára engedélyezett sebességgel való közlekedést 

biztosítsa. 
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A sínrendszer tervezésénél alacsony karbantartási igényű rendszert kell tervezni. Villamos 

terhelhetőség tekintetében feleljen meg az erősáramú szimulációban meghatározott 

legkedvezőtlenebb terhelési értékeknek is. Keresztmetszete olyan legyen, hogy az alagúti szűk 

keresztmetszetben lehetőség szerint többlet tápvezeték vagy többlet táppont nélkül megfeleljen az 

áramvezető keresztmetszete két állomás közötti szakasz terhelésének.  

A sínrendszert kígyózva kell elhelyezni. A kígyózás során a gyártó előírásai az irányadók, de ± 200 mm 

kígyózásra törekedni kell az áramszedő szénbetét egyenletes kopása érdekében. 

A sínes felsővezeték rendszernél az áramköri elválasztás történhet a sínszakaszok hosszanti 

szakaszolásával vagy szakaszszigetelők elhelyezésével.  

A hosszlánc rendszerű felsővezeték és a sínes rendszerű felsővezeték között olyan rugalmas átmenetet 

kell biztosítani, amelyen az áramszedő ütközésmentesen át tud haladni.  

A sínrendszer tervezésénél figyelembe kell venni annak dilatációs mozgását. A sínszakaszokba 

hosszanti szakaszolásokat kell beépíteni, és középen fixponttal kell rögzíteni.  

A vontatási energiaellátás tervezésénél különös figyelemmel kell lenni az alagút tűzvédelmi előírásaira. 

A tervezés során a tűzvédelmi tervezővel egyeztetni kell, és a szükséges vészkapcsolásokat az 

áramellátási tervkötetben ki kell dolgozni.  

4.3.11. Járműtelepekre, kocsiszínekre és rakodóvágányokra vonatkozó előírások 

4.3.11.1. Felsővezeték kialakítása a járműtelepeken, kocsiszínekben 

Járműtelepeken a közúti vasútnál alkalmazott lengő rendszerű felsővezeték hálózat tervezhető, de a 

kitérő körzetekben és egyéb alacsony sebességű helyeken merev munkavezeték felfüggesztés is 

alkalmazható. A járműtelepi vágány fővonali kiágazásánál minden esetben hosszlánc rendszerű 

felsővezeték tervezendő. A kocsiszín épületekben a lehetőségektől függően lengő vagy félmerev 

rendszerű munkavezeték felfüggesztést kell alkalmazni. Indokolt esetben merev felfüggesztés, vagy 

sínes felsővezeték rendszer is alkalmazható. 

A járműtelepeken kialakításra kerülő felsővezeték hálózat méretezése során figyelembe kell venni a 

tárolóvágányon álló járművek segédüzemi energiaigényét is (fűtés, hűtés). Szükség esetén a 

munkavezeték számának növelésével vagy tápvezetékek és leágazások elhelyezésével kell a szükséges 

keresztmetszetet biztosítani.  

A járműtelepek áramköri kialakítását a technológiai területeknek megfelelően kell megtervezni. Az 

üzemi szakaszolókon túl a felsővezeték feszültségmentesítéséről vészkapcsolókkal is gondoskodni kell. 

A tetőpódiumoknál reteszáramkörökkel kell megakadályozni a felsővezeték hálózat véletlenszerű 

visszakapcsolását. Ezen funkciókat külön technológiai tervben kell kidolgozni. 

4.3.11.2. Felsővezeték szakasz feszültségmentesítése és feszültségállapot jelzés 

Felsővezetéki feszültség állapot jelzésre a kocsiszínek és a rakodóvágányok környezetében lehet 

szükség. Kocsiszínekben a műhelyekben minden esetben szükséges ezek kialakítása, a 

tárolóvágányoknál csak a MÁV-HÉV Zrt. által kijelölt helyeken.  

Az adott felsővezeték szakasz feszültségmentesítése két módon alakítható ki:  

- Egy darab háromállású (BE – KI – KI/ rövidrezárt) gépi rövidrezáró szakaszolóval. 



 

  

HÉV Vasúti Infrastruktúra 

Tervezési Irányelvek 

 

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5, 

1119. 

vmb@kti.h

u 

+36 1 371 5850

 

https://vmb.kti.hu 

O
ld

al
2

2
 

- Két darab kétállású szakaszolóval. Az adott felsővezeték szakasz leválasztó szakaszolója után 

elhelyezésre kerülő gépi rövidrezáró szakaszolóval.  

A szakaszolók kialakítását a tervezés során az adott helyszín ismeretében kell egyeztetni a MÁV-HÉV 

Zrt-vel. 

A berendezésnek vizsgálni kell a munkavezeték potenciálját a sínhez képest valamint a szakaszoló 

állását. A lekapcsolható szakasz kikapcsolása minden esetben történhet a FET rendszerben távolról és 

helyből is. A visszakapcsoláshoz kettős hozzájárulás kell. A FET központ hozzájárulása és a helyi kezelő 

kapcsolása is szükséges a visszakapcsoláshoz. A FET a kezelés lehetőségét átadhatja a helyi kezelőnek, 

ebben az esetben a helyi kezelő dönt a visszakapcsolásról. Kényszerkezeléssel a helyi kezelő 

jogosultsága visszavehető. Vészleállító gombbal egy nyomógomb kezeléssel a teljes szakasz 

feszültségmentesíthető helyi felületről és FET központból is. 

A feszültségállapot jelzésre visszajelző lámpát kell elhelyezni az adott vágányszakaszon. A jelzéseket 

úgy kell elhelyezni, hogy az a vágányszakasz minden pontjáról jól látható legyen rakodás vagy egyéb 

munkavégzés esetén is. Szükség szerint a jelzőket meg kell ismételni.  A jelzőfényeket LED-es optikával 

kell biztosítani, alakja eltérő legyen a vasúti fényjelzőkétől (pl.: négyszögletű legyen). A jelzőket két 

optikával kell szerelni. Az egyik világít, ha van feszültség, a másik világít, ha a felsővezeték 

feszültségmentes. Amennyiben a felsővezeték szakaszolója KI állásban van, de nem földelt, azt a jelző 

villogása jelzi. Csak az az állapot fogadható el, ha az egyik lámpa világít. Ha mindkettő világít, vagy egyik 

sem világít, az a berendezés rendellenes működésére utal. A jelzőknél legyen lehetőség a fényerő 

szabályzásra.  

4.3.11.3. Kétáramnemű járművek 25 kV-os üzemi próbája: 

A MÁV-HÉV hálózatán lehetővé kell tenni a kétáramnemű járművek üzemeltetését. Ezek a járművek a 

MÁV-HÉV 1,5 kV DC hálózata és a MÁV 25 kV AC hálózata között fognak átjárni. A HÉV járműtelepek 

tervezése során az arra kijelölt helyszíneken a járművek 25 kV-os üzempróbájának feltételeit meg kell 

teremteni. Az üzemi próbavágányt az alábbi műszaki szempontok szerint kell kialakítani: 

- A próbapályát szabadtéren kell elhelyezni. 

- A próbapálya lehetőséget biztosít a két áramnemű járművek 25 kV-os táplálási feszültségről 

történő álló- és alacsony sebességű mozgó próbájára. A 25 kV-os próbát az áramszedőről kell 

elvégezni, ehhez a próbavágányt felsővezetékkel kell ellátni. A vizsgálóvágány feletti felsővezeték 

hálózat szigetelő elemeit a 25 kV AC felsővezeték szigetelési szintjének megfelelően kell kialakítani. 

A próbapályára behaladás és arról kihaladás csak 1500 V-os üzemben lehetséges. 

- A próbapályát a járműtelep további vágányhálózatáról le kell választani: 

o a próbapályára behaladás biztosítható kisiklasztósaruval, vagy terelőváltóval és a 

terelőváltó és a határ közötti foglaltságellenőrzéssel 

o a próbapályáról kihaladás kisiklasztósaruval biztosítandó 

- A próbapálya határán a sínszálakat ragasztott szigeteltsín kialakítással a telep vágányhálózatától 

villamosan el kell választani. A próbapálya sínszálait szakaszolóval lehet az egyenáramú 

vontatáshoz tartozó negatív potenciálra vagy a váltakozóáramú tápláláshoz földpotenciálra 

kapcsolni. A szakaszoló helyzetének folyamatos ellenőrzött állapota a megfelelő tápláló megszakító 

bekapcsolt állapotának feltétele. 

- A próbapálya munkavezetékét megfelelő hosszúságú semleges szakasszal el kell választani a 

járműtelep kapcsolódó munkavezeték hálózatától. A semleges szakaszt a próbapálya 25 kV-os 

táplálásra történő kapcsolási folyamata során le kell földelni. A próbapálya munkavezetékének, 

szigetelőinek és a semleges szakasz felsővezetéki szerelvényeinek mindkét táplálási rendszer 

előírásainak meg kell felelnie.  
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- Alaphelyzetben a vágány egyenáramú negatív potenciálra kapcsolva, a semleges szakasz és a 

munkavezeték egyenáramú pozitív potenciálra kapcsolva, a kisiklasztósaruk vágányról lefordított 

helyzetben vannak. 

- Az átkapcsoláshoz tartozó folyamatot, a kapcsolóbrendezések felügyeletét korszerű 

irányítástechnikával felügyelve kell megoldani. 

- A járműmozgás lehatárolását végző berendezések (kisiklasztósaruk, terelőváltó) ellenőrzése és az 

átkapcsoláshoz lezárása a járműtelepi biztosítóberendezéssel szükséges. Ebben az esetben az 

átkapcsoló irányítástechnika és a biztosítóberendezés közé reteszek és engedélyező jelzések 

kialakítása szükséges. Amennyiben a járműtelepen biztosítóberendezés nem kerül kiépítésre, az 

átkapcsolás feltételeit az átkapcsoló irányítástechnikával szükséges ellenőrizni.  

- A HÉV járműtelepen a 25 kV-os vontatásifeszültséget külön e célra telepített transzformátorral kell 

biztosítani. A transzformátort az áramszolgáltatói 22kV vagy 11kV-os hálózatról kell táplálni. 

Amennyiben a telehelyen áramátalakító létesül, akkor annak nagyfeszültségű gyűjtősínjéről 

táplálható a transzformátor. Teljesítményét a jármű energiaigényének megfelelően kell 

megválasztani, kimenő feszültsége 27,5 kV legyen. A transzformátor beltéri vagy kültéri kivitelű is 

lehet az elhelyezési lehetőségektől függően. A próbavágány táplálását a transzformátortól a 

szakaszolókig földkábellel kell kialakítani. A próbapálya táplálásának mind egyen- mind 

váltakozófeszültségű oldalról saját dedikált megszakítóval kell rendelkeznie. Váltakozófeszültségű 

oldalról lehetséges a bekapcsoláshoz zárlatvizsgáló beépítése is. 

- Amennyiben a telephelyen áramátalakító nem kerül elhelyezésre, a kapcsolóberendezéseknek 

külön kapcsolóépület telepítendő. 

- Az átkapcsoláshoz opcionálisan lehetséges járműazonosítás kiépítése is, amely csak kétáramnemű 

jármű próbavágányon tartózkodása esetén engedélyezi az átkapcsolást. 

- Az átkapcsolóberendezést csak a nagyfeszültségű berendezések kapcsolására jogosult dolgozó 

kezelheti. A kezelés a próbavágány mellett elhelyezett helyi vezérlővel történhet. A próbavágány 

szakaszolóinak felügyeletét a FET központból biztosítani kell. 

- A próbavágányt feszültségállapotjelzővel kell ellátni, az előző fejezetben leírtaknak megfelelő 

működéssel, de mindkét feszültségszinthez külön-külön, táblával megjelölt kék fényű lámpával. 

- A próbavágány nagyfeszültségű villamos berendezéseit el kell látni nagyfeszültségre figyelmeztető 

jelölésekkel.  

- A 25 kV-os berendezés érintésvédelmét a váltakozó áramú energiaellátásra vonatkozó szabványok 

és a MÁV Zrt. 1/2003 TEB Ig. R. Vasúti Érintésvédelmi Szabályzat figyelembevételével kell 

kialakítani.  

4.3.12. Felsővezetéki rendszerhatárok 

A rendszerhatárok kialakításának biztosítania kell, hogy a villamos vontatójárművek az egyik 

energiaellátó rendszerből a következőbe felemelt áramszedővel a két rendszer áthidalása nélkül 

haladhassanak át.  

A villamos vontatójármű energiafogyasztásának a rendszerhatárhoz érkezés előtt nullára kell 

csökkennie (mind a vontatási, mind a segédberendezések árama esetében).  

Ha a rendszerhatáron a jármű a munkavezetékkel érintkező, felemelt áramszedővel halad át, a 

rendszerhatár funkcionális kialakítása a következők szerinti:  

a. a felsővezeték különböző elemeinek geometriája megakadályozza az áramszedők rövidre zárását 

vagy a két energiaellátó rendszer összekapcsolását;  

b. a semleges szakaszok kialakítása és a jármű zárlatvédelme gondoskodnak a két egymás mellett levő 

energiaellátó rendszer összekapcsolásának megakadályozásáról olyankor, amikor a fedélzeti 

megszakító(k) kioldása nem történik meg;  
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c. a munkavezeték magassága változásának a rendszerhatár teljes hosszán meg kell felelnie az MSZ 

EN 50119 szabvány 5.10.3. pontjában előírt követelményeknek.  

A rendszerhatárt a helyi adottságok függvényében kell kialakítani. A tervezés során a műszaki 

lehetőségeket egyeztetni kell az üzemeltetőkkel. 

4.3.12.1. Rendszerhatár szakaszolók nélküli kialakítása: 

A rendszerhatárnál a vágánygeometriát úgy kell kialakítani, hogy a fő menetirányba lejtsen a 

vasútipálya, így a kiszigetelt szakasz alatt esetlegesen megálló jármű ki tud gördülni a feszültségmentes 

szakaszról.  Ez esetben a 25 kV AC – 1500 V DC rendszerhatárt az MSZ EN 50367:2013 szabvány A.1.3. 

pontja szerinti rövid semleges szakaszokkal kell kialakítani az alábbiak szerint: 

 A felsővezeték hálózat hosszláncába a 25 kV-os oldalon két egységes fázishatár-szigetelővel, az 

1500V-os oldalon egyenáramú szakaszszigetelőkkel semleges (földelt vagy nullázott) szakaszokat 

kell kialakítani. A fázishatár szigetelővel és a szakaszszigetelőkkel kialakított semleges szakaszokat 

egymástól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a jármű két felengedett áramszedővel se tudja 

áthidalni a két szomszédos áramellátási rendszert.  

 A rendszerhatár hosszát a mértékadó jármű hosszának figyelembevételével kell megtervezni.  

 A fázishatár-szigetelő középső, rövid szakaszát a 25 kV AC oldalon a sínszálhoz kell földelni, az 1500 

V DC oldalon a szakaszszigetelők közötti rövid semleges szakaszt az egyenáramú 

visszavezetőhálózatba kell kötni (egyenáramú nullázás). A fázishatár-szigetelő és az egyenáramú 

szakaszszigetelő közötti középső szakaszt a 25kV AC sínszálhoz kell földelni.  

 A rendszerhatáron a felsővezeték hálózatok szétválasztása mellett az áramvisszavezető 

hálózatokat is külön kell választani. Ennek érdekében a rendszerhatáron mindkét sínszálba 

szigetelő elemet kell elhelyezni. A szigetelőelemet úgy kell elhelyezni, hogy az a geometriai méretek 

következtében önmagában megakadályozza azt, hogy az egyik rendszerben dolgozó áramszedő 

esetén a jármű forgóváza a vontatási visszafolyó áramot a másik rendszerbe vezesse le.   

 A rendszerhatár üzembehelyezése előtt sínpotenciálmérést kell végezni, amely kiterjed mindkét 

üzemi feszültségszint vizsgálatára. A két áramvisszavezetési rendszer egymáshoz képesti veszélyes 

potenciálkülönbségének megakadályozására a két rendszer közé feszültségkorlátozó eszközt (VLD-

O) kell beiktatni. A feszültségkorlátozó eszköz névleges átütési feszültségét úgy kell megválasztani, 

hogy normál üzemi körülmények között kialakuló, még nem veszélyes sínpotenciál hatására ne 

üssön át.  

M1. A rendszerhatárnál a vágány mentén elhelyezésre kerülő nagy kiterjedésű fémszerkezetet (pl. 

kerítést) úgy kell kialakítani, hogy a rendszerhatárnál megszakításra kerüljön annak érdekében, 

hogy a sínszálhoz kötött földelő és nullázó vezetékek ne kössék össze a két eltérő vontatási rendszer 

sínszálait.  

A rendszerhatár kialakítását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

4.3.12.2. Rendszerhatár kapcsolható szakaszokkal: 

Amennyiben a vágánygeometria nem alakítható ki olyan módon, hogy a fő menetirányba lejtsen a 

pálya, vagy a rendszerhatárt kétirányú közlekedésre alkalmas egyvágányú pályaszakaszon kell 

kialakítani, szakaszolók beépítésével kell gondoskodni a rendszerhatár szükség szerinti 

kapcsolhatóságáról. A 25 kV AC – 1500 V DC rendszerhatárt az MSZ EN 50367:2013 szabvány A.1.3. 

pontja szerinti rövid semleges szakaszokkal kell kialakítani az alábbiak szerint:  

 A felsővezeték hálózat hosszláncába a feszültségszintnek megfelelő szakaszszigetelőkkel kell a 

semleges vagy földelt, ill. nullázott szakaszokat kialakítani. A szakaszszigetelők menetárammal 

járható kivitelűek legyenek. A szakaszszigetelőkkel kialakított semleges szakaszokat egymástól 
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olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a jármű két felengedett áramszedővel se tudja áthidalni a két 

szomszédos áramellátási rendszert.  

 A rendszerhatár hosszát a mértékadó jármű hosszának figyelembevételével kell megtervezni.    

 A szakaszszigetelők közötti rövid semleges szakaszok alapesetben lebegő potenciálon vannak. A 

szakaszszigetelők közötti hosszú középső szakasz alapesetben a visszavezető hálózathoz 

csatlakozik.  

 A szakaszszigetelők közötti rövid semleges szakaszokat és a hosszú közbenső szakaszt 

szakaszolókkal kapcsolhatóvá kell tenni.  

 A rendszerhatáron a felsővezeték hálózatok szétválasztása mellett az áramvisszavezető 

hálózatokat is külön kell választani. Ennek érdekében a rendszerhatáron mindkét sínszálba 

szigetelőelemeket kell elhelyezni. A szigetelőelemeket a mértékadó jármű áramszedői és a 

forgóvázai figyelembevételével kell elhelyezni. A kiszigetelt sínszakaszt kapcsolhatóvá kell tenni. 

Alapesetben földelendő, szükség esetben a 25kV AC vagy az 1500V DC áramvisszavezető hálózatra 

lehessen kapcsolni. A szakaszolók motoros működtetésűek legyenek, és a felsővezetéki távvezérlési 

rendszerből működtethetőnek kell lenni. 

 A szakaszolók között reteszfüggést kell kialakítani, hogy a szakaszolókkal a két áramellátási 

rendszert ne lehessen összekapcsolni.    

 Az átkapcsolások megvalósítását átkapcsoló automatikával kell biztosítani. A szakaszolók kezelési 

jogosultságát üzemeltetői szabályozásban kell rögzíteni a tervezés, megvalósítás során. A 

szakaszolók üzemviteli jelölését a mindenkor aktuális üzemeltetői utasítások szerint kell 

alkalmazni.  

 A rendszerhatár üzembehelyezése előtt sínpotenciálmérést kell végezni, amely kiterjed mindkét 

üzemi feszültségszint vizsgálatára. A két áramvisszavezetési rendszer egymáshoz képesti veszélyes 

potenciálkülönbségének megakadályozására a két rendszer közé feszültségkorlátozó eszközöket 

(VLD-O) kell beiktatni. A feszültségkorlátozó eszköz névleges átütési feszültségét úgy kell 

megválasztani, hogy normálüzemi körülmények között kialakuló, még nem veszélyes sínpotenciál 

hatására ne üssön át.  A rendszerhatárnál a vágány mentén elhelyezésre kerülő nagy kiterjedésű 

fémszerkezetet (pl. kerítést) úgy kell kialakítani, hogy a rendszerhatárnál megszakításra kerüljön 

annak érdekében, hogy a sínszálhoz kötött földelő és nullázó vezetékek ne kössék össze a két eltérő 

vontatási rendszer sínszálait.  

4.3.12.3. A rendszerhatáron való közlekedés szabályozása: 

A rendszerhatáron való közlekedést forgalmi utasításban kell szabályozni. Abban elő kell írni, hogy a 

rendszerhatáron a járművek csak egy felengedett áramszedővel és kikapcsolt főmegszakítóval 

haladhatnak át. A főmegszakító ki-bekapcsolásának helyét a helyszínen a járművezetők részére 

táblázással jelölni kell, amely jelzést sötétben és rossz látási viszonyok mellett is láthatóvá kell tenni. E 

mellett a főmegszakító kikapcsolásának helyén opcionálisan jeladót lehet elhelyezni, ami a jármű 

fedélzeti egységének parancsot ad a főmegszakító automatikus kikapcsolására.  

Utasításban kell továbbá rögzíteni a kapcsolható szakaszokkal kialakított rendszerhatár alatt megállt 

jármű továbbhaladásának szabályait.  

4.4. Táp- és áramvisszavezető földkábelhálózat tervezési előírásai 

4.4.1. Egyenáramú 1,5 kV-os vontatási földkábelhálózat 

A földkábelek számát, anyagát és keresztmetszetét az energiaszimuláció alapján kell meghatározni. A 

tervezés során figyelemmel kell lenni a megfelelő tartalékok biztosítására. A tartalékképzést közös 

koncepció alapján egységesen kell kezelni az egész vonalon. A koncepció kidolgozása során figyelembe 



 

  

HÉV Vasúti Infrastruktúra 

Tervezési Irányelvek 

 

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5, 

1119. 

vmb@kti.h

u 

+36 1 371 5850

 

https://vmb.kti.hu 

O
ld

al
2

6
 

kell venni az esetleges távlati bővítéseket is. A földkábelek méretezésére és fektetésére az MSZ 13207 

szabvány tartalmaz előírásokat. 

Különböző keresztmetszetű szigetelt földkábelek, kábeltéglázással és/vagy védőcsőben kerülnek 

elvezetésre az áramátalakító és a kapcsolószekrény között, vagy két vonalmenti kapcsolószekrény 

között mind a pozitív, mind a negatív ágban. A pozitív hálózatot megtápláló, a negatív hálózatot 

áramvisszavezető ágnak nevezzük.  

Az utak, közúti vasúti pályák kialakításakor létesülő, illetve átépülő egyenáramú vontatási földkábel 

hálózatok, kialakítása az MSZ EN 13207, illetve az MSZ 7487 szabványok előírásai alapján történik.   

A hazai városi és elővárosi villamos vontatású vonalakon rendszeresített egyenáramú földkábelek 

általában 1000 mm2-es Al kábelek. Nagy támaszközű acélhídon történő kábelvezetés esetén az 

elhaladó járművek által keltett rezgések miatt alumínium érvezetőjű kábel helyett réz érvezetőjű 

kábelek alkalmazandók vandálbiztos kivitelben.  

4.4.1.1. Nyomvonal kialakítás 

A nyomvonalat célszerű a munkavezeték nyomvonalához közel kialakítani, amennyire azt a 

körülmények engedik.  

A kábelek nyomvonalát amennyire csak lehet egyenes vonalban, a legrövidebb úton, minél kevesebb 

töréssel kell vezetni. Törekedni kell arra, hogy a nyomvonal az utakat és a vágányokat a legkevesebb 

helyen és a legrövidebb úton keresztezze. Ennek érdekében a kábelt a közútnak, illetve a vasútnak 

azon az oldalán kell vezetni, amelyről a külsőtéri szerelvények keresztezés nélkül nagyobb számban 

elérhetők. A kábeleknek pályával párhuzamosan történő elhelyezésénél terhelési zónán kívülre, illetve 

a zúzottkő ágyazaton kívülre kell kerülniük.  

Amennyiben a vasúti pálya töltésen halad és a töltésen elosztószekrény kerül elhelyezésre, úgy annak 

alapja körül az űrszelvényen kívül töltésszélesítést kell készíteni a biztonságos munkavégzés 

érdekében.  

Amennyiben nyílt vonalon vasúti pályában műtárgy található, úgy szükséges lehet a kábelek 

felvezetése a vasúti töltésre, majd a műtárgyon áthaladva ismételten töltéslábba visszatérni. A 

töltésrézsűn való felvezetést a vasúti pályára lehetőleg merőlegesen kell kialakítani védőcsövek 

felhasználásával védőréteggel. A kiásott föld kábelárokba visszatöltése 85%-os tömörítéssel, lebomló 

erózióvédelemmel készüljön. 

Védőcsöveket tartalmazó árok takarásakor a talaj szükséges tömörítését csak legalább 20 cm 

törmelékmentes földtakarás után szabad megkezdeni.    

Az új műtárgyon való átvezetésről a műtárgy tervezőjének gondoskodnia kell, illetve meglévő 

műtárgyon történő átvezetés esetén külön tervezni kell az átvezetést, figyelembe véve a helyi 

adottságokat.          

Nyílt vonalon a vontatási kábeleket földárokba kell fektetni, lehetőleg a töltésrézsű és a vízelvezető 

árok között, vagy pótpadkában. Kerülni kell, hogy a kábel a szikkasztó, vagy vízelvezető árokba kerüljön.    

Nyílt vonalon negatív vontatási kábelek pályaközépben történő elhelyezése esetén a kábeleket 

védőcsőbe kell elhelyezni, a pozitív kábelek pályaközépben történő elhelyezése viszont csak kivételes 

esetben javasolt. Ebben az esetben méretezett kábelbehúzó aknákkal ellátott csöves alépítményt kell 

készíteni. 
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Amennyiben szükséges oszlop alapban elhelyezett védőcsöveket is lehet alkalmazni. Ha nagyobb 

hosszban és több oszlopalapon történik ilyen átvezetés, úgy egy adott területen a kezdő és vég 

átvezetések között, azok környezetében kezdő és vég kábelaknákat kell kialakítani.  

Kábelalépítmények elhelyezésénél figyelembe kell venni a pálya vízelvezetését. Az alépítmény nem 

okozhat káros vízdúsulást a pályában. A kábelalépítményben elhelyezésre kerülő védőcsöveket a 

bennük elhelyezésre kerülő kábelekhez előírt hajlítási sugarak figyelembevételével és tartalékvédőcső 

képzéssel kell elkészíteni. A védőcsöveket min. 30% tartalékkal kell tervezni. 

Törekedni kell az egy sorban történő kábelelrendezésre, gondoskodva a függőleges elválasztásról 

kábeltégla segítségével. Helyszűke, vagy egyéb ok miatt a kétsoros elrendezés is megengedett. Két 

sorban történő elrendezése esetén a visszavezető negatív kábelek az alsó sorba kerüljenek, vízszintes 

elválasztásukhoz kábeltéglát kell alkalmazni.  

Kábelcsatorna alkalmazása csak rendkívül indokolt esetben lehetséges. Amennyiben alkalmazásra 

kerül, fokozott figyelemmel kell eljárni a rágcsálók miatt!   

Kábelkeresztezések nem eshetnek kitérő vagy vágánykeresztezés alá. A vasúti pályát, illetve a közutat 

keresztező kábeleket védőcsövekben kell átvezetni. Az átvezetéseket lehetőleg az út vagy a vasúti 

pálya hossztengelyére merőlegesen kell kialakítani. A védőcsövek elhelyezésére több műszaki 

megoldás is lehetséges, amit a kiviteli tervek készítése során kell részletesen kidolgozni. Csak olyan 

műszaki megoldás fogadható el, amely a vasúti pálya állékonyságát nem befolyásolja hátrányosan.    

A kábelek a vasúti pályát sínkorona szinttől min. 1,20 m-es, illetve az útpályát 1,00 m-es takarással 

keresztezheti.   

Peronban történő kábelvezetés esetén a kábeleket teljes hosszban műanyag védőcsőbe kell helyezni 

tartalékvédőcsővel.    

A védőcsövek méretét és anyagát a fellépő igénybevételek és a beépítési hely alapján kell kiválasztani 

a tervezés során. A tartalékvédőcsövek darabszáma a nehezen hozzáférhető helyeken legalább 30% 

kell legyen. 

A kábelek eltulajdonításának megakadályozásának érdekében törekedni kell a földfelszín alatti 

elhelyezésre.  

Híd műtárgyakon történő vezetés esetén fontos a kábelek zárt elhelyezése. Speciális rögzítésű 

fedlappal ellátott kábeltálca alkalmazása szükséges. A műtárgy mindkét oldalán, a csatlakozási 

pontoknál a kábelek megfelelő védelméről gondoskodni kell.  

Alagútban a kábeleket tartókonzolon vagy tálcán kell elhelyezni. A konzolok egymástól való távolsága 

nem lehet 1,0 méternél nagyobb. A konzolokon elhelyezett kábelt ahol szükséges (pl. illetéktelenek 

által hozzáférhető helyen), lemezboritással kell ellátni. A fel- illetve a levezető kábelszakaszok 

folyamatos acél védőcsőben kell legyenek.  Alagutakban és mélyépítésű műtárgyakban csak nehezen 

éghető (tűzálló és halogénmentes) műanyag köpenyű kábeleket szabad alkalmazni. A kábelek tűz 

esetén toxikus gázokat és füstöt nem fejleszthetnek. 

Tám- és bélésfalakon a kábelek tartókonzolon is elhelyezhetőek. A konzolokon elhelyezett kábelt ahol 

szükséges (pl. illetéktelenek által hozzáférhető helyen), lemezboritással kell ellátni. Kábel csak szilárd 

építésű támfalakra helyezhető.                   
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A nyomvonalak lehetőleg az üzemeltető tulajdonában, vagy kezelésében lévő területre helyezendők.  

Amennyiben ez nem lehetséges az ingatlan tulajdonosának beleegyezésével a földhivatalnál szolgalmi 

jog bejegyzése szükséges.  

A vontatási kábelek elhelyezésnél figyelembe kell venni, hogy a réz vezetőjű távközlési és 

biztosítóberendezési és egyéb erőátviteli és vezérlő kábelekkel közös alépítményben nem vezethetők, 

illetve közös árokba közvetlenül egymás mellé nem fektethetők. A nyomvonalak kialakításánál 

törekedni kell arra, hogy külön nyomvonalon kell vezetni a kábeleket úgy, hogy a biztosítóberendezés 

és távközlési, valamint az egyéb erőátviteli és vezérlő kábelek a pálya egyik oldalán, míg a vontatási 

kábelek a pálya másik oldalán kerülnek elhelyezésre. Egy oldalon történő kábelvezetés esetén a réz 

vezetőjű vasúti távközlési kábelek és vontatási kábelek között legalább 1,0 m-es védőtávolságnak kell 

lennie, külön védőintézkedés nélkül.  Az egyéb szolgáltatók kábeleitől tartandó távolságot az 

MSZ13207 szabvány szabályozza.    

A kábelek nyomvonalát nyomjelzővel kell megjelölni. A földárokba a földfelszín alá fektetett kábelek 

nyomvonalának jelöléséhez használható: 

M2. - nyomjelző szalag (MSZ 13207 szabvány szerint),  

M3. - aktív vagy passzív marker,  

M4. - nyílt vonalon vonali nyomjelző kő.     

Két jelzőkő között a legnagyobb távolság: nyílt vonalon 100 m, állomási területen pedig 50 m lehet.   

4.4.1.2. Kábelek elhelyezése épületben 

A vontatási földkábelek épületbe bevezetése térszint alatt csak a falba elhelyezett, erre a célra 

kifejlesztett, korszerű kábel átvezetőkön keresztül történhet! Ezek biztosítják a kábelek vízzáró módon 

történő átvezetését tartósan. Térszint alatti bevezetés esetén a nagy hajlítási sugárral rendelkező 

kábelek (0,7-1,0 m) miatt a belső térben célszerű álpadlót létesíteni, amelyben el lehet vezetni a 

kábeleket tálcán, vagy csatornában a felcsatlakozási pontig. Az álpadlót úgy kell méretezni, hogy a 

berendezések súlyát korlátozás nélkül elviselje.   

Emeleten vagy pincében lévő kábelrendező esetében a kábeleket az épületen belül kell elvezetni a 

rendezőig. Helyiségek közti átvezetésnél a lezárásról is gondoskodni kell, tűzgátlás, gázok átjutásának 

megakadályozása céljából.   

4.4.2. Áramvisszavezetés, szívópontok 

A vontatási hálózat visszavezető (szívó) kábeleit a futósínhez oly módon kell csatlakoztatni, hogy a 

csatlakoztatás megfeleljen a vasúti biztosító berendezéseknek is. A csatlakozás módját a vasúti 

biztosító-berendezés tervezőivel előzetesen egyeztetni kell. A visszavezető kábeleket úgy kell 

méretezni, hogy a vontatási áram elektrolitikus korróziót vagy a futósin és a föld között meg nem 

engedett feszültségemelkedést ne hozzon létre.  

Az áramvisszavezetés szívópontjainak csatlakozásánál MÁV-HÉV Zrt. az 1000 mm2-es alumínium 

kábeleket támogatja. A tervezés során a területi adottságtól függően kell meghatározni, hogy réz- vagy 

alumínium kábel kerül alkalmazásra. 

Az áramvisszavezető kábelek csatlakozhatnak közvetlenül a síngerincre vagy sínszekrényen keresztül. 

Ezt a helyszíni adottságok alapján kell eldönteni a tervezés során.  

A sín összekötések kábelei a vályúaljban is elhelyezhetők. 
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4.4.3. Kapcsolószekrények, elosztószekrények 

Az alkalmazásra kerülő kapcsolószekrények a feszültégszintnek megfelelő kivitelben kell készüljenek 

(1,5 kV DC). A burkolatuk kompozit műanyagból kettős szigetelt kivitelű legyen a vonatkozó szabványok 

figyelembevételével. Érintésvédelem a 1,5kV DC hálózaton: kettős szigetelés. IP védettség: csukott 

ajtónál minimum IP 44 kell legyen.  

A burkolat kialakításánál fő szempontnak kell lenni a mechanikai igénybevételnek, illetve az UV 

sugárzás ellen történő nagyfokú ellenállásnak. A szekrényeket olyan bevonattal kell ellátni, amely a 

graffiti ellen védelmet biztosít. Az ajtónak és hátlapnak bordázottnak kell lenni a reklám és 

plakátragasztások megakadályozása végett. 

A szekrények ajtaja lehet kétszárnyú vagy egyszárnyú is a konstrukciós kialakítás függvényében, 

biztosítva elölről 180 fokban történő nyithatóságot, hozzáférést. A szekrényeknek kulccsal zárhatónak 

kell lenniük, a gyártónak biztosítani kell az egységkulcsos kialakítást.  

A szekrények kialakítását tekintve megfelelő merevséggel kell rendelkezzenek a mechanikai 

csavarodás ellen, amit a felcsatlakozó vontatási kábelek közvetlenül okozhatnak. 

A pozitív ághoz tartozó kábelek esetén szakaszolókapcsolókat kell alkalmazni a gyűjtősini felcsatlakozás 

előtt. A negatív ágban viszont a kábelek direkt felcsatlakoztathatóak a gyűjtősínre. 

Áramátalakítók környezetében jelentős számú szakaszolót kell egymás mellett elhelyezni. Szakaszolók 

méretéből kifolyólag nagyméretű egyedi kapcsolószekrény, vagy építettházas szakaszolótér kialakítása 

válhat szükségessé. Amennyiben az áramátalakítóban van elegendő hely, megengedett ezen 

kapcsolás-technikailag összefüggő szakaszolóknak az áramátalakító épületében történő elhelyezése 

külön kapcsolóhelyiségben, gondoskodva a megfelelő tűzszakaszhatárról. 

A kábeleknek csavaros kötéssel, közvetlenül vagy kábelszakaszolókon keresztül kell csatlakoznia a 

sínre. A szakaszolónak az ajtó kinyitása után kezelhetőnek kell lenni. Fontos, hogy a betáplálásoknak 

és a leágazásoknak is alsó csatlakozásúaknak kell lenni. 

A szekrények készülhetnek kézi- vagy motoros hajtású szakaszolókkal.  

Motoros hajtású szakaszolók esetén gondoskodni kell a helyben történő üzemmód választásról, úgy 

mint helyi motoros, kézi, távvezérelt üzemmód.  

Távvezérelt motoros hajtású szakaszolók esetén gondoskodni kell a vezérlőrendszer szünetmentes 

tápellátásáról üzemzavar esetére. A motoros hajtások megtáplálása áramátalakítók közelében az 

áramátalakítók segédüzemi berendezéséről kell történjen. Áramátalakítótól távol közüzemi 

energiaellátás tervezendő, akkumulátoros alátámasztással. Az áthidalási idő min. 4 órának kell lenni.   

Távvezérelt kialakítás esetén gondoskodni kell a sínek feszültségfigyeléséről, szakaszolóállások 

figyeléséről és ezen adatok továbbviteléről a kiépített távközlési hálózaton. Az adattovábbítás 

elsődlegesen optikai kábelen kell történjen, de amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé ennek 

a kivitelezését, történhet GSM hálózaton is. Az adatokat továbbítani kell egy központi felügyeletre (FET 

központ) ahol az üzemzavar esetén beavatkozhatnak.   

Az egyenáramú kapcsoló- és elosztószekrényeket a közúti- és vasúti űrszelvényen és lehetőleg az 

elsodrási határon kívül kell elhelyezni. A szekrény ajtaja a pályára merőlegesen űrszelvénybe nem 

nyílhat.   

Tápponti szekrényeket célszerű felsővezetéki oszlop mellé állítani. A szekrények elhelyezésénél ügyelni 

kell azok megközelíthetőségére, illetve biztonságos kezelhetőségére. 
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4.5. Térvilágítás 

Térvilágítás : a vasúti szabadtéri világítás helyett használt hagyományos rövid megnevezés. 

Minden olyan területen üzemi világítást kell biztosítani, ahol utasforgalom, általános vagy vasúti 

technológiai tevékenység zajlik. A szabadtéri üzemi világítás általános és/vagy helyi világítással 

létesíthető. A térvilágítást a terület, a technológia és a környezet követelményeit és lehetőségeit 

figyelembe véve kell kialakítani. Lámpatestek felsővezeték tartó oszlopon való elhelyezése nem 

megengedett. A lámpatestek részére külön oszlopot, tartószerkezetet kell létesíteni. 

Olyan megvilágítást kell biztosítani, amely kápráztatás, zavaró árnyék képződés mentes, vasútüzemi 

fény- és alakjelzők és egyéb üzemi szempontból fontos létesítmények megfigyelhetőségét segíti, azok 

jelzéseit nem zavarja.  

A vasúti belsőterek világítását az „MSZ EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: 

Belsőtéri munkahelyek” alapján, a vasúti szabadtéri világítást és „MSZ EN 12464-2 Fény és világítás. 

Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek” szabványok szerint kell megtervezni, illetve 

elkészíteni. 

Tervezés és kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó létesítési, áramütés elleni szabványokat. 

Különös tekintettel figyelembe kell venni az MSZ EN 50122-1 szabványt is. 

Tartalékvilágítást kell létesíteni mindenütt, ahol ezt a vonatkozó szabványok és jogszabályok előírják.  

Az üzemeltetői megítélés alapján az arra kijelölt területeken őrvilágítást kell létesíteni, amely külön 

kapcsolható. 

Reklámvilágítás vasúti területen csak az üzemeltető jóváhagyásával úgy létesíthető, hogy az a 

vasútüzem biztonságát ne befolyásolja kedvezőtlenül. A reklámvilágítás nem zavarhatja a jelzők 

megfigyelését, mozgalmasságával nem vonhatja el a járművezető figyelmét, valamint nem 

kápráztathatja a vasúti dolgozókat. Ennek megfelelően a járművezető látómezőjében nem helyezhetők 

el olyan fényreklámok, amelyek színei jelzőszínekkel téveszthetők, villognak, zavarók vagy rontó 

káprázást idéznek elő, vagy a jelző megfigyelhetőségét más módon zavarják.       

Díszvilágítás berendezés létesíthető a vasúti területen. A díszvilágítás sem zavarhatja a jelzők 

megfigyelhetőségét és nem kápráztathat a vasúti üzem felé. Ebben az esetben is csak az üzemeltető 

hozzájárulásával lehetséges ennek elhelyezése.  

Vasútvilágítási célokra 5,5 m-nél nagyobb fénypontmagasságú oszlop nem alkalmazható olyan 

helyeken, ahol kosaras vagy létrás járműről nem szerelhetők a lámpatestek. Ahol a megközelítés 

biztosított (pl. járműtelepen), ott magasabb oszlopok is alkalmazhatók. 

A világítási oszlopokat lehetőség szerint szimmetrikusan kell elhelyezni. 

Lámpatestek fényforrása LED fényforrás kell legyen, amelyek korrelált színhőmérsékleti tartománya 

3000 és 4000 Kelvin között legyen. 

 A világítótesteknek többek közt a következő paramétereknek kell megfelelni: 

- A világítótesteknek legyen Európai Uniós tagországból származó referenciája. 

- A világítótestek rendelkezzenek CE megfelelőséggel. 

- A világítótestek alapvetően kettős szigetelésűek, ahol érintésvédelmileg megengedett ott I. 
érintésvédelmi osztályúak legyenek. 
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- A közvilágítás jellegű világítótesteket sík burával célszerű alkalmazni, hogy ne okozzanak   
káprázást. Tervezés és kivitelezés során törekedni kell a síkburás kivitelű lámpatestek 
alkalmazására. Új aluljáróba a világítótesteket csak süllyesztve lehet betervezni, illetve 
amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3 méter fénypontmagasság alatt a falra legalább „IK09” 
ütésállósági kivitelben kerülhet. Perontető, illetve utasváró esetében 3 méter 
fénypontmagasság alatt világítótest legalább „IK09” ütésállósági kivitelben kerülhet.     

- Önálló oszlopra szerelt közvilágítási jellegű világítótesteket a vágánytengelyre merőlegesen 
célszerű elhelyezni.    

- Csak üzemeltető által jóváhagyott világítótest típusokat lehet betervezni, illetve elhelyezni a 
vasúti területen. A tervezésnél törekedni kell az egységes típus használatára, vagy a 
rendszeresített típust kell alkalmazni. Ez esetben szintén üzemeltetői véleményt kell kérni.   

 

A világítási berendezések működési módja lehet egész éjjeles, illetve állandó (pl. aluljáró).   

A világítási berendezések működtetését alkonykapcsolóról kell vezérelni, ami igazodik a természetes 

világításhoz, illetve amennyiben igény van rá időkapcsoló sorba kapcsolásával bizonyos területek 

időszakos kapcsolását is meg lehet valósítani. Ezen kívül kézi kapcsolót is el kell helyezni, és lehetőséget 

kell biztosítani a távvezérlésre is. A technológiai területek világítását úgy kell kialakítani, hogy a helyben 

történő kapcsolás is biztosított legyen. 

A világítási áramkörök kialakításánál fontos, hogy a különböző vasúti területek külön áramkörre 

kerüljenek (pl. külön peronvilágítás, általános vasúti területvilágítás).  

A zárt utasforgalmi és üzemi terek világítási előírásával a HÉV Vasúti Infrastruktúra Műszaki Előírások, 

25.4 Utasterek és üzemi terek világítása című fejezete foglalkozik.   

 

4.6. Váltófűtés 

4.6.1. A villamos váltófűtés elvi felépítése 

A váltófűtési berendezés célja, hogy téli időjárási körülmények között a kitérők állítása folyamatosan 

biztosítható legyen, ezért minden kitérőt váltófűtéssel kell ellátni. A villamos váltófűtő berendezés a 

kitérők kijelölt részeire felerősített fűtőszálak révén fejti ki hatását.  

A váltófűtési rendszer jól behatárolható egysége a váltófűtési körzet. A körzet nagyságát a fűtendő 

váltók száma, egymáshoz képesti elhelyezkedése és a táplálási pont elhelyezkedése határozza meg. Az 

egyes körzetekbe VKn (ahol n a körzet száma) jelöléssel a szabályzó automatika és a fűtési áramkörök 

kialakítására ún. körzetvezérlő szekrény települ. A szabályzó automatikák mindegyike, technológia célú 

optikai kábellel kapcsolódik az adatátviteli (tipikusan switch) készülékhez, mely megteremti a 

kapcsolatot a MÁV-HÉV távközlési hálózata felé.  

A szabályozáshoz szükséges meteorológiai érzékelők a körzetvezérlő szekrényekbe kerülnek 

elhelyezésre.  

4.6.2. Rendszerelemekkel szembeni elvárások 

Általános elvárás a berendezés kialakításával kapcsolatosan, hogy az egyes részáramkörök és 

részegységek meghibásodása esetén is, amíg a betáplálási energia rendelkezésre áll, a fűtés 

biztosítható legyen.  
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A váltófűtési rendszer az alábbi egységekből épül fel: 

- Betáplálási elosztó szekrény (BE) 

- Körzetvezérlő szekrény (VK) 

- Váltó csatlakozó doboz (VCS) 

- Fűtőtest (F) 

- Környezeti érzékelők (HCS, SH) 

4.6.2.1. Betáplálási elosztó szekrény: 

A váltófűtés energiaellátása a MÁV-HÉV 0,4 kV-os segédüzemi berendezéseiről tervezendő. 

Amennyiben a váltófűtési körzet közelében ilyen vételezési lehetőség nincs, akkor közüzemi 0,4 kV-os 

hálózatról kell az energiaellátást megtervezni.  

A váltófűtés terv részeként abban az esetben kell külön betáplálási elosztószekrényt tervezni, 

amennyiben egy adott tervezési területen nem létesül más 0,4 kV-os berendezés. Amennyiben több 

különböző funkciójú berendezés is létesül, azoknak az elosztószekrényét egységesen kell kezelni a 0,4 

kV-os hálózat tervezőjének. Csatlakozási pont ez utóbbi esetben az elosztószekrény váltófűtési 

kábeleinek sorkapcsa.  

A szekrény kialakítását tekintve kültéri kivitelű, legalább IP 54 védettségű, egységkulcsos biztonsági 

zárral ellátott, nem korrodáló anyagú legyen, elrendezését tekintve moduláris felépítésű legyen. 

A szekrény rendelkezzék betápláló mezővel, amely tartalmazza a betáplálás túláram-védelmi szervét 

és a túlfeszültségvédelmet. A kitápláló mezők tartalmazzák a leválasztásra is alkalmas túláram-védelem 

szervét.  

A segédüzemi energia vételezésre egy 230 V AC dugalj, továbbá egy külön kapcsolható belső világítás 

is kerüljön kialakításra. A szekrény páramentesítő temperálásáról egy termosztáttal ellátott fűtőtest 

gondoskodjék. A túláram-védelmi szervek kioldásáról egy összevont jelzés kerüljön beolvasásra a 

legközelebbi körzetvezérlő szekrény szabályzó automatikájába.  

A betáplálási elosztószekrényben mérni kell a vételezett energiát. 

4.6.2.2. Körzetvezérlő szekrény 

Kialakításukat tekintve kültéri kivitelű, legalább IP 54 védettségű, egységkulcsos biztonsági zárral 

ellátott, nem korrodáló anyagú szekrények. A szekrények két oldalról nyitható ajtóval rendelkezzenek. 

Úgy kell telepíteni, hogy az alapvető kezelések a vágánnyal ellentétes oldalról történjenek. Belső 

elrendezésüket tekintve egységes, moduláris kialakításúak legyenek: 

- Tápellátási és egyéb áramkörök 

- Üzemmód és tartalék szabályzó áramkörök 

- Fűtési áramkörök 

- Szabályzó automatika és áramkörei 

 

- Tápellátási és egyéb áramkörök 
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A betáplálási feszültség vizsgálatára egy feszültségfigyelő relé kerüljön beépítésre, amelynek jelzése a 

szabályzó automatikába kerüljön bekötésre. 

A szekrény szabályzó áramkörei és automatikája szünetmentes, földfüggetlen energiaellátásról 

működjenek. A földzárlati áramok érzékelésére egy földzárlat érzékelő kerüljön felszerelésre. 

A segédüzemi energia vételezésére egy 230 V AC dugalj, továbbá egy külön kapcsolható belső világítás 

is kialakításra kerüljön. A szekrény páramentesítő temperálásáról egy termosztáttal ellátott fűtőtest 

gondoskodjék. 

- Üzemmód és tartalék szabályzó áramkörök 

A fűtési üzemmód kiválasztására egy háromállású kapcsoló kerüljön felszerelésre, amellyel a 

„Kikapcsolt”, „Kézi” és az „Automatikus” üzemmód választható.  

A váltófűtőtestek működésének ellenőrzése céljából egy időzített, ún. szerviz üzemmód is kerüljön 

kialakításra, amelyet nyomógomb segítségével lehet elindítani. 

A „Kézi” üzemmódban a szükségtelen tartós bekapcsolás elleni védelmet egy állítható tartományú 

léghő termosztát akadályozza meg. 

- Fűtési áramkörök 

Az áramkörök kétsarkú leválasztására és túláram védelmére egy-egy kisautomatát kell felszerelni. A fűtőszálak 
1:1 áttételű biztonsági leválasztó transzformátoron keresztül kapjanak táplálást, amelyeket ugyancsak a 
szekrényben kell elhelyezni. A biztonsági transzformátorok primer, illetve szekunder oldalán is szükséges a 
kétsarkú leválasztás, illetve védelem. 

- Szabályzó automatika és áramkörei 

A szabályozáson túl a következő áramköröket kell, hogy kezelje: 

- Túlfeszültség és túláram védelmi eszközök gyűjtött kioldása 

- Üzemmód kapcsoló  és „Szerviz” gomb állapota 

- Környezeti érzékelők 

- Fűtés vezérlő áramkörök 

- Fűtési leágazások árammérése 

A gyűjtött adatokat távfelügyelet felé kell továbbítani.  

A könnyebb hibafeltárás érdekében a fontosabb jelzések és hibaállapotok kijelzésére a szekrényben 

LED kijelző, vagy LCD kijelző alkalmazható. 

4.6.2.3. Fűtőtest 

A kitérők fűtésére a tősínére rögzített 3300 mm hosszú 330 W/m egységteljesítményű fűtőszálat kell 

alkalmazni. A fűtendő hosszat a váltó típusa határozza meg. 

Kitérő típusa 
Fűtőszálak száma 

oldalanként  
(db) 

Beépítendő 
fűtőszálak összesen 

(db) 

Beépítendő fűtési 
teljesítmény  

(kVA) 

XI 3 6 6,6 

XII 2 4 4,4 
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XIII 2 4 4,4 

XIV 8 16 17,6 

XVI 2 4 4,4 

XVII 2 4 4,4 

XVIII 2 4 4,4 

800 4 8 8,8 

1800 5 10 11 

 

A vályúaljas váltók létesítésekor – amennyiben az szükséges – a vályúalj fűtését is meg kell oldani.  

A fűtőszál csatlakozó vezetékei megfelelő mechanikai szilárdságú lépésálló védőcsőbe kerüljenek 

elvezetésre. A vágány alatt átmenő vezetékek az aljhoz kerüljenek rögzítésre, a betonalj és a váltó 

csatlakozó doboz közötti szakaszon minimális takarással elásásra kerüljenek. A VK szekrénytől a váltó 

csatlakozó dobozba vezetett kábel külön védőcsőbe kerüljön. A fűtőszálakat lehetőleg a síngerinc 

fúrása nélkül kell felszerelni. 

4.6.2.4. Környezeti érzékelők 

A csapadék (eső, hó vagy ónos eső) és környezeti hőmérséklet érzékelésére betáplálási körzetenként 

egy érzékelő kerüljön alkalmazásra. 

A sínhőmérséklet mérésére rázásálló, vasúti sínre fúrás nélkül felszerelhető hőérzékelő alkalmazandó. 

A sínhőmérséklet érzékelő védőcsövezése a fűtőszálhoz hasonló módon történjen.  

4.6.3. Szabályozási követelmények 

A váltófűtési berendezés a következő üzemállapotokkal kell, hogy rendelkezzék: 

- Kikapcsolt 

- Kézi 

- Automatikus 

- Szerviz 

Az üzemmódok kiválasztására minden VK szekrényben elhelyezésre kerülő üzemmód választó kapcsoló 

és „Szerviz” nyomógomb szolgál. Az üzemmódokat a távfelügyeleti munkahelyen is meg kell jeleníteni, 

továbbá itt lehetőséget kell biztosítani az üzemmód váltására is. Az üzemmód meghatározásában 

mindig a szekrényekben elhelyezett kapcsoló állása a meghatározó. 

4.6.3.1. Kikapcsolt üzemmód 

Ebben az üzemmállapotban sem a tartalék, sem a szabályzó automatika nem kapcsolja a fűtési 

áramköröket. Továbbá a szerviz funkció se működik.  

4.6.3.2. Kézi üzemmód 

Ebben az üzemmódban a szabályozó automatika nélkül folyamatosan fűt a berendezés. Korlátozást 

csak a +10 °C környezeti levegő hőmérséklet elérésekor kapcsoló termosztát végez. 
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4.6.3.3. Automatikus üzemmód 

Ebben az üzemmódban a szabályzó automatika az előre definiált környezeti értékeknek megfelelően 

működteti a fűtést. A szabályozáshoz az alábbi érzékelők jeleit kell használni: 

- sín hőmérséklet; 

- környezeti hőmérséklet; 

- csapadék. 

A szabályzásnak +3 °C fűtetlen sín hőmérséklet alatt kell elindulnia, ha van csapadék. Ha nincs 

csapadék, a fűtés -5 °C környezeti hőmérséklet alatt indul el. Az automata üzemben a fűtésnek 

szakaszosan kell üzemelnie (fűt-nem fűt). 

A szabályzó automatikát egy üzemkézség áramkörrel is el kell látni, hogy az automatika meghibásodása 

esetén is a váltófűtési berendezés üzemképes maradjon. Hiba esetén a berendezésnek „Folyamatos” 

üzemmódra kell átállnia. 

Ebben az üzzemmódban biztosítani kell, hogy a távfelügyeleti munkahelyről a szabályzás felülbírálható 

legyen. 

4.6.3.4. Szerviz üzemmód 

Ebben az üzemmódban az érzékelők és a szabályzó automatika megkerülésével az összes váltófűtő 

testet be kell tudni kapcsolni ellenőrzés céljából. A szándékolt vagy véletlen bekapcsolva tartás elleni 

védelmet egy időzítővel ellátott áramkör oldja meg, amely az előre beállított időtartamon túl 

kikapcsolja a fűtést. 

4.6.4. Kezelő-visszajelentő felületekkel szembeni elvárások 

A váltófűtési berendezések technológiai adatait a távfelügyeleti munkahelyen kell megjeleníteni. Az 

állomás torzított helyszínrajzára kell felvenni az egyes kitérők fűtésének üzemállapotát érzékeltető 

színezett szimbólumot. 

Külön meg kell jelenítetni az egyes váltókörzetek üzemmódjait (Kikapcsolt, Folyamatos, Automatikus 

és Szervíz), illetve felülvezérlések állapotát. Külön listából leolvashatónak kell lennie a következő 

adatoknak: 

 Sínhőmérséklet 

 Környezeti hőmérséklet 

 Csapadék-érzékelő állapotjelzése 

 Váltókörzet egyéb állapotjelzései 

4.6.5. Telepítés, kábelezés 

A VKn jelű körzetvezérlő szekrények önálló betonalappal tervezendők. A VCS jelű váltó csatlakozó 

szekrények tartólábbal tervezendők. A szekrényeket a szabadon tartandó téren kívül kell elhelyezni. 

A berendezés kábelösszeköttetéseit a kábelalépítmény tervekkel összhangban kell megtervezni. A 

váltófűtés tervezőjének adatot kell szolgáltatni a kábelalépítmény tervezőjének a szükséges 

védőcsövek számáról és méretéről, a váltófűtési objektumok helyéről valamint a szükséges kábelaknák 
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helyéről. A váltófűtési kábelek hosszának meghatározásakor figyelembe kell venni a kábelalépítmény 

nyomvonalát.  

A kábelek méretezésénél figyelembe kell venni, hogy a feszültségesés legfeljebb 10% lehet. 

 

4.7. Áramátalakítók és segédüzemi áramellátási rendszer 

4.7.1. A HÉV áramellátó berendezések méretezésének alapelvei:  

Az áramellátás követelményrendszereinek kidolgozásánál iránymutatásként használtuk a 4-es metró 

tervezése során készült "KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK a DBR Metróvonal Tervezési 

Irányelveihez” kiadványt.  

A HÉV vonalak áramellátási koncepciója erősáramú szimulációs vizsgálattal került előzetesen 

meghatározásra. Jelen követelményrendszerben megfogalmazott előírások a kialakult koncepció 

alapján készültek. A vonalon egymásután nézve minden második esetben, tehát felváltva „nagy” és 

„kicsi” áramátalakítók követik egymást. A „nagy” áramátalakító általában 4 kitápláló megszakítóval 

rendelkezik, kezdő- és végponti irányba, jobb és bal vágányra. A „nagy” áramátalakítók önállóan 

alkalmasak arra, hogy villamos üzemzavar nélküli esetben a vonal ellátását biztosítsák akár sugaras, 

akár párhuzamos táplálásban. A „kicsi” áramátalakító 2 kitápláló megszakítóval rendelkezik a jobb és 

bal vágányra, és szakaszolókkal választható ki, hogy a táplálás kezdő- vagy végponti irányba történjen. 

Így a következő „nagy” áramátalakítóig terjedő szakasz táplálást át tudja venni. Mivel egyidejűleg csak 

egy áramátalakító teljes kiesésére kell felkészülni, ezért ebben az esetben teljesül az a feltétel, hogy 

egy kiesett „nagy” áramátalakítót a szomszédos két „kicsi” át tudja venni.  

A HÉV felszíni szakaszainak áramellátását jelen tervezési irányelv előírásai szerint kell kialakítani. 

- A vontatási áramellátás berendezéseit a vonal tervezett legnagyobb szállítókapacitásának 

nagybiztonságú kielégítésére, illetve a biztosító-berendezések által megengedett legsűrűbb 

vonatkövetés kiszolgálására kell méretezni.  

-  Az áramszolgáltatót és a HÉV üzemet összekötő tápkábeleket, továbbá a primer tartalék (lánc) 

kábeleket - egységesen - a csatlakozási ponton jelentkező legnagyobb teljesítményre kell 

méretezni.  

- A HÉV vonal vontatási áramátalakítóinak számát úgy kell meghatározni és az áramátalakítókat 

úgy kell elhelyezni, hogy bármely áramátalakító (1 db) teljes kiesésekor a vonal tervezett 

menetrendi vonatforgalma fenntartható legyen.  

- A HÉV áramátalakítót energiával ellátó tápkábeleket olyan áramszolgáltatói alállomásokból 

kell indítani, amelyek kimenő (gyűjtősín) feszültsége 11 kV. Külső területeken 22 kV-os 

áramszolgáltatói betáplálás is megengedett.  

- A HÉV minden önálló betáplálású áramátalakítója részére egy önálló áramszolgáltatói 

tápkábelt kell lefektetni. Ez képezi az áramátalakító elsődleges táplálását. A tápkábel az 

áramszolgáltató tulajdonát képezi, és arra biztonsági okokból más fogyasztó nem kapcsolható.  

- A HÉV áramátalakítóinak energiaellátását - lehetőség szerint - két, egymástól független 

áramszolgáltatói alállomásról kell biztosítani (kettős betáplálás) azért, hogy egy alállomáson 

keletkezett üzemzavar a HÉV közlekedést a legkisebb mértékben befolyásolja. Amennyiben a 
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kettős betáplálás kiépítése aránytalanul nagy többlet költséggel jár, felszíni állomások 

esetében elfogadható az áramszolgáltatói alállomás kiépítésétől függően, ugyanazon 

alállomás két külön gyűjtősínről vagy gyűjtősínfélről történő kettős megtáplálás is.  

- Felszín alatti állomások esetében, a budapesti metrókhoz hasonlóan, a második betáplálást az 

áramátalakítók között lefektetett lánckábelek biztosítják, mivel a lánckábelek részére az 

alagutakban a nyomvonal biztosított. Három vontatási alállomást meghaladó vonalszakasz 

esetén 2db lánckábel fektetendő, egyik a jobb, másik a bal alagútban. A lánckábelek részére az 

üzemi betápoktól független 11kV-os áramszolgáltatói betáplálást kell létesíteni.   

- Úgynevezett „kis” gépházak esetén elfogadható az egyoldalú betáplálás. Ennek feltétele, hogy 

meghibásodás esetén a szomszédos gépházak a „kis” gépház teljes terhelését át tudják venni. 

Ebben az esetben biztosítani kell egy független kommunális betáplálást az áramátalakító által 

ellátott egyéb berendezések (pl.: bizber, térvilágítás, stb.) üzemeltethetőségére.  

- A vég- és fordítóállomásokat, a járműtelepi vágányhálózatot és a próbavágányt is tápláló 

vontatási áramátalakítókat úgy kell méretezni, hogy a csúcsidei forgalom mellett a tolatási és 

egyéb üzemszerű vonatmozgás miatt fellépő terheléseket zavartalanul elviseljék.  

- Az egy vontatási áramátalakítóba telepített vontatási blokkok (egyenirányítók és 

transzformátorok) egységteljesítményeit úgy kell megválasztani, hogy egy egység kiesése a 

csúcsórai menetrendszerű vonatforgalomban - az áramátalakító táplálási határain belül és a 

szomszédos áramátalakítók aktuális szakaszához tartozó határokon belül- ne okozzon zavart 

az üzemvitel fenntartásában.  

- A vontatási transzformátorok feszültség áttételét úgy kell megválasztani, hogy biztosítani tudja 

az átmeneti ideiglenes állapothoz szükséges 1100V DC és a végleges állapotban szükséges 

1500V DC feszültséget is: 11kV (vagy 22kV) / 1,2kV / 0,89kV. A primer oldal tekercs 

kivezetéseivel biztosítani szükséges a vontatási feszültség megfelelő beállítását a vonalon, 

figyelembe véve a vontatási egyenáramú hálózaton belüli visszatáplálás hatékonyságát is (± 

2x2,5%). A vontatási transzformátorok kapcsolási csoportjait úgy kell megválasztani, hogy egy 

áramátalakítóban 30 fokos fázisszöggel eltolt szekunder feszültségű gépek legyenek 

megosztva párhuzamosan kapcsolva a kimeneti egyenáram hullámosságának csökkentése 

érdekében, pl. Dy11 és Yy0. 

- Egy áramátalakítóba azonos teljesítményű, egymással párhuzamosan kapcsolható vontatási 

transzformátorokat kell telepíteni. Az üzemi vontatási blokk mellett további tartalék vontatási 

blokkot nem szükséges elhelyezni, mert az áramátalakító gépegységeit úgy kell méretezni, 

hogy a szomszédos gépházak egymás szükséges tartalékai legyenek. Ily módon az üzemi és a 

havária üzem közötti különbséget a beépített, párhuzamosan járatott gépegységek jelentik.  

- A segédüzemi transzformátorok egységteljesítményét úgy kell megválasztani, hogy azokból 

egy, az egyidejűség figyelembevételével a körzet összes fogyasztóinak ellátására alkalmas 

legyen. A segédüzemi transzformátorból is a szükséges darabszámon felül egy teljes tartalék 

elhelyezése szükséges, amelyik a felszíni állomásokon szükség esetén párhuzamosan is 

kapcsolható az üzemivel. A „kis” gépházak esetén nem szükséges tartalék segédüzemi 

transzformátort elhelyezni, amennyiben független kommunális tartalék betáplálás 

rendelkezésre áll. 

- A mélyvezetésű vagy kéreg alatti állomásokon az üzemi + tartalék segédüzemi 

transzformátorok telepítése feltétlenül szükséges, de a párhuzamos kapcsolás (világos áttérés) 

nélkül, mivel ez a kisfeszültségű oldalon a zárlati teljesítmények és áramok indokolatlanul 
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magas értékét eredményezéné, továbbá a delegált állomásokon eltérő középfeszültégű 

hálózatok összekötését a transzformátorokon keresztül.   

- A vontatási blokkok túlterhelhetősége feleljen meg az MSZ EN 60146-1-1 szabvány V. 

osztályának.   

- Az erősáramú villamos kapcsoló-berendezéseket minden feszültségszinten tokozott kivitelben 

kell elkészíteni.  

- A felszín alatt fekvő HÉV-állomásoknál a 11kV-os áramszolgáltatói betápláló kábel(ek) 

fogadására, elszámolási mérés áram- és feszültségváltók elhelyezésére és az áramátalakító felé 

induló 11 kV-os kábel kiszakaszolására fogadóberendezést kell létesíteni, melynek 

elhelyezésére közforgalmú terület felől szabadon megközelíthető helyiséget szükséges 

kialakítani. A fogadó helyiség kialakítása meg kell feleljen az áramszolgáltató előírásainak.  

- Az áramátalakítók középfeszültségű kapcsoló-berendezését olyan automatikával kell ellátni, 

amely kizárja az áramszolgáltató különböző alállomásainak egymással való összekapcsolását, 

és az elsődleges betáplálás kimaradása esetén az üzemszerűen kijelölt tartalék betáplálást 

(lánckábelt) a bekapcsolás logikai feltételeinek megléte esetén bekapcsolja.  

- A HÉV energiaellátási rendszerében alkalmazott áramnemek és feszültségértékek a 

következők:  

a) tápfeszültség az áramszolgáltató felől: 11 vagy 22 kV, 3 fázis, 50 Hz  

b) a vontatási egyenáram névleges feszültsége a munkavezetéken 1500 V 

c) az erőátviteli és világítási fogyasztók névleges feszültsége 3 x 400 / 231 V, 50 Hz, földelt 

csillagpontú hálózattal  

d) szünetmentes működtető feszültség: 220 V DC. 

- Az áramátalakítók tokozott kapcsoló-berendezéseiben kocsira szerelt (gördíthető) 

ellenérintkezős, kiszakaszolható kivitelűek legyenek a:  

 11 vagy 22 kV-os berendezés összes megszakítói,  

 vontatási kapcsoló-berendezés gyorsmegszakítói. 

- Az áramátalakítók kapcsoló- és elosztó-berendezéseit egy gyűjtősínes elrendezéssel a 

következők figyelembevételével kell létesíteni:  

a) A 11 vagy 22 kV-os gyűjtősín középen szakaszolóval két részre legyen osztható. A gyűjtősín 

egyik felére az üzemi, másik felére a tartalék betáplálás csatlakozzon megszakítós 

betápláláson keresztül.  

b) A vontatási (1500 V-os) energia-elosztó berendezés a munkavezetéket vagy a 

sínrendszerű felsővezetéket tápláló, védelemmel ellátott megszakítóit el kell látni 

önműködő vonali zárlatvizsgáló berendezéssel és visszakapcsoló automatikával, továbbá 

a szokásos védelmekkel.  

- Mivel a szomszédos áramátalakítók egymás tartalékai, a kitápláló cellák szokásos segédsín 

konstrukciója elhagyható. Az egységes kialakításra kell törekedni.  
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- A negatív elosztó és a kábelrendező közötti területen kell a szakaszolók elhelyezését 

biztosítani. A HETA térben történnek az átszakaszolások. Ide érkeznek az 1000 mm2-es kábelek. 

Innen kisebb keresztmetszetű kábeleket kell a tokozott kapcsolóberendezésekbe bekötni.  

- Az áramátalakítóhoz jellemzően tartozó kitáplálások (két irány – két vágány) közötti 

üzemzavari kapcsolásokhoz (a két irány összezárása – illetve az esetleges jobb-bal vágány 

összekötése) tartozó szakaszolók a vonal mellett az áramátalakítótól függetlenül a HETA 

térben kerülnek elhelyezésre, hogy azok az áramátalakító bármilyen üzemzavarától 

függetlenül használhatók legyenek.  

- A vontatási tápszakaszokat és kábelhálózatot úgy kell kialakítani, hogy  

 a tápszakaszok szelektíven lekapcsolhatók legyenek és megszakítóik tartósan viseljék el a 

fellépő igénybevételeket,  

 a kábelhálózat többféle hálózatkép kialakítást tegyen lehetővé,  

 a tápszakaszok illeszkedjenek a jármű igényeihez, továbbá a vágánykapcsolatok által 

meghatározott forgalom lebonyolítási lehetőséghez,  

 a járműtelepeken és a rakodóvágányoknál a kikapcsolt tápszakaszokat lehessen rövidre zárni 

és földelni, esetleges munkálatok esetére. 

-  

- A HÉV áramátalakítóinak üzemmódja a távvezérelt, helyi felügyelet nélküli üzemvitel. Az 

áramátalakítók vezérlését és ellenőrzést a FET központból távvezérlő, távjelző és távmérő 

berendezések alkalmazásával kell megoldani.  

- A távvezérelt üzemmódon kívül lehetővé kell tenni az áramátalakítók kapcsoló-

berendezéseinek kezelését:  

 egy helyi kezelőkészülékről, 

 közvetlenül a kezelendő berendezés előlapjáról.  

- Az áramátalakítók vezérlő-működtető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy egyidőben csak 

egyféle kezelési mód legyen alkalmazható (helyi vagy távkezelés).  Kivételt képez ez alól a 

megszakítók túláramvédelmi vagy vész kikapcsolása és terheléskapcsoló vészkikapcsolás, 

mivel annak üzemállapottól függetlenül mindig végrehajthatónak kell lennie 

4.7.2. Az energia-ellátás központi vezérlése (FET) 

- A villamos energiaellátás operatív feladatainak elvégzése, az energiadiszpécser-szolgálatra 

hárul. A feladat ellátására energiadiszpécser központot, illetve berendezést kell létesíteni.  

- Az üzemvitel elvi alapja az, hogy az egyes HÉV áramátalakítók személyzet nélküli, távvezérelt 

üzemmódban működnek. A vezérlés az energiadiszpécser központból történik.  

- Az áramátalakítók távkezelésbe vont készülékeit a vezérlőközpontban kiadott és távvezérlők 

útján átvitt parancsokkal kell üzemszerűen működtetni.  

- Az energiadiszpécser berendezés a HÉV-vonal (vonalak) áramátalakítóinak központi 

vezérlésére, irányítására szolgál. A vezérlő központból - a megfelelő információk birtokában - 

el kell tudni végezni mindazon kezelési (kapcsolási) műveleteket, amelyeket az üzemvitel 

megkíván.  

- Az áramátalakítókból megbízható információt kell kapni a távközlésbe vont  
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 különböző feszültségű energia-elosztó berendezések (gyűjtősín) áram és feszültség 

állapotairól, valamint azok számszerű értékeiről,  

 készülékek (szakaszolók, megszakítók stb.) üzemállapotáról,  

 berendezések hibajelzéseiről.  

- Az energiaellátó rendszer áttekintő üzemállapotát az erre a célra telepített színes monitorokon 

kell megjelentetni.   

- Az energiadiszpécser hírközlő eszközein folytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni 

kell. A jelentéstároló rendszerek kialakításával a HÉV Infrastruktúra Tervezési Irányelvek 22. 

Vasúti távközlési- és diszpécser rendszerek fejezete foglalkozik.  

4.7.3. Segédüzemi villamos-energiaellátás 

 

Felszíni áramátalakítók segédüzemi energiaellátása 

A segédüzemi transzformátorok felől érkező betáplálásokat átkapcsoló automatikával ellátott, 

lemeztokozott segédüzemű 0,4 kV-os elosztóberendezés fogadja, és látja el energiával az 

áramátalakító, világítási, erőátviteli, gépészeti fogyasztóit, továbbá az ellátási körzethez tartozó külső 

fogyasztókat. A kapcsoló berendezések és a tartalékvilágítási hálózat működtetéséhez szünetmentes 

220VDC feszültség álljon rendelkezésre.   

 

Új létesítésű, felszín alatti állomások esetében 

A segédüzemi transzformátorok által szolgáltatott 0,4kV-os energia elosztására két egységből álló 

lemeztokozott főelosztó berendezést kell telepíteni az elektromos kapcsolótérbe (SE1 és SE2). 

A főelosztó berendezések az állomás és a hozzá tartozó vonalszakasz fogyasztóit látják el energiával: a 

nagyobb teljesítményű ill. technológiából adódóan lényeges fogyasztók a főelosztókból közvetlenül, az 

egyéb épületgépészeti és épületvillamossági fogyasztók alelosztókon keresztül kapnak energiát.  

A főelosztó két, lényegében azonos felépítésű cellasorból áll (SE1 és SE2). Mindkét elosztó egy-egy 

megszakítós betáplálással rendelkezzen és a saját 11/0,4kV-os transzformátorából kapjon betáplálást. 

A két elosztó sínösszekötő cellákon keresztül köthető össze. A legtöbb 0,4 kV-os fogyasztó kettős 

betáplálással rendelkezik. A fogyasztók alelosztói mindkét főelosztóból kapjanak betáplálást külön 

kábeleken, és az alelosztók átkapcsoló automatikával látandók el. Ahol az azonos funkciójú és típusú 

gépek vannak – melyek egymás tartalékai (pl. főszellőző gépek, folyadékhűtők) – ott az egyik gép az 

SE1-ből, a másik gép az SE2-ből kap betáplálást, un. blokküzemi ellátással.  

Az összes fogyasztót a 2db transzformátornak megfelelően két csoportra szükséges osztani úgy, hogy 

a két transzformátor terhelése kb. egyforma legyen. Normál üzemben a sínösszekötő megszakító 

kikapcsolt, mindkét elosztó üzemi betáplálása bekapcsolt helyzetben (max. 50-50% terheléssel a 

transzformátorokon) van. A sínösszekötő megszakító bekapcsolt állapotában a két betápláló 

megszakító egymással keresztbe van reteszelve: átkapcsolás csak un. „sötét” üzemben történhet. A 

világos áttérés nem engedhető meg, az áttérés során párhuzamosan kapcsolt segédüzemi 

transzformátorok megnövekedett zárlati áramai miatt, másrészt a delegált állomásokon ellőforduló, 

különböző, egyidejűleg üzemelő 11 kV-os hálózat miatt.  

0,4kV-os főelosztó berendezés (SE1, SE2) alap üzemmódja: 
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  betáplálási megszakítók (A és B) bekapcsolva 

  sínösszekötő megszakító (C) kikapcsolva 

  leágazási megszakítók igény szerinti állapotban. 

 

A kapcsoló berendezések és a tartalékvilágítási hálózat működtetéséhez szünetmentes 220VDC 

feszültség álljon rendelkezésre. Ehhez állomásonként 2 db 220VDC akkumulátortelep kiépítése 

szükséges, szeleppel zárt akkumulátorokkal, 2db töltő- és diagnosztikai berendezéssel. A két akku telep 

külön-külön csatlakozik az egyenáramú elosztóhoz, így a meghibásodott telep a hálózatról 

leválasztható. Az egyenáramú, szünetmentes 220VDC feszültséget igénylő berendezések az 

egyenáramú elosztó megfelelő leágazásaiból kapjanak betáplálást. Azok a fogyasztók, melyek ettől 

eltérő szünetmentes feszültséget igényelnek, decentralizáltan elhelyezett DC/DC ill. DC/AC 

átalakítókon keresztül kapnak energiát. 

Világítási elosztóberendezések: 

Az állomás területén a szintenkénti elhelyezkedés ill. funkciók szerint ellátási körzetek alakítandók ki, 

ehhez kapcsolódóan telepítendők a világítási elosztóberendezések, a következő rendező elvek szerint: 

 felszíni kapcsolat világítási elosztó 

 felszín alatti állomás világítási elosztó 

 állomás előtti alagútszakasz világítási elosztó 

 állomás utáni alagútszakasz világítási elosztó 

 egyéb, önmagában jelentős műtárgyak világítás elosztóberendezése (pl. főszellőző műtárgy) 

 

A világítási elosztóberendezések a következő betáplálásokkal rendelkezzen: 

 Váltó I. (3x400/230V, 50Hz) betápot kap az SE1 állomási 0,4kV-os főelosztóból: 

 Váltó II. (3x400/230V, 50Hz) betápot kap az SE2 állomási 0,4kV-os főelosztóból 

 Egyen (220V DC) betápot kap az E állomási egyenáramú főelosztóból, a biztonsági és irányfény 

világítás részére. Az elosztó tartalmazza a vezérléséhez, felügyelethez szükséges PLC-t is. 

 

Az utastér világítási áramköröket és alagútvilágítást AUT/TÁV működtetés funkcióval kell ellátni. Helyi 

üzemmód a világítási elosztóberendezés homloklapjáról lehetséges, az irányítástechnika 

üzemképtelenné válása esetén is. 

 

Erőátviteli elosztóberendezések: 

Az állomás területén a szintenkénti elhelyezkedés ill. funkciók szerint ellátási körzetek alakítandók ki, 

ehhez kapcsolódóan telepítendők az erőátviteli elosztóberendezések, a következő rendező elvek 

szerint: 

 felszíni kapcsolat általános erőátviteli elosztó 

 felszín alatti állomás általános erőátviteli elosztó 

 egyéb, önmagában jelentős műtárgyak elosztóberendezése (pl. fordító műtárgy) 

 állomási főszellőző elosztóberendezése (tűzvédelem szempontjából lényeges ber.) 

 Vonali főszellőző elosztóberendezése (tűzvédelem szempontjából lényeges ber.) 
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 Beépített oltóberendezés, nagynyomási vízköddel oltó elosztó (tűzvédelem szempontjából 

lényeges ber.) 

 Mozgólépcső csoportok betáp elosztó (tűzvédelem szempontjából lényeges ber.) 

 Felvonó csoportok betáp elosztó (tűzvédelem szempontjából lényeges ber.) 

 Tűztabló vezérlőszekrény (beavatkozási központban) 

 Vasúti távközlési berendezések elosztói, szerelvényszobákban (tűzvédelem szempontjából 

lényeges ber.) 

 Biztosítóberendezés és vonatvezérlés elosztó 

 Fővízátemelő elosztó 

 Folyadékhűtők vagy VRF berendezés kültéri egységeinek elosztója 

 idegenfogyasztói elosztóberendezések (beépített elszámolási almérőkkel)  

 

A fentiekben tűzvédelem szempontjából lényeges funkcióval megjelölt elosztóberendezéseket tűzálló, 

funkciótartó kábelezéssel kell betáplálni és elhelyezésük csak a tűz hatásaitól védett helyiségben 

történhet, vagy ennek hiányában tűzvédelmi burkolattal kell ellátni ezeket.  

 

Az erőátviteli elosztóberendezések a következő betáplálásokkal rendelkezzen: 

 Váltó I. (3x400/230V, 50Hz) betápot kap az SE1 állomási 0,4kV-os főelosztóból: 

 Váltó II. (3x400/230V, 50Hz) betápot kap az SE2 állomási 0,4kV-os főelosztóból 

 Egyen (220V DC) betápot kap az E állomási egyenáramú főelosztóból, az elosztó tartalmazza a 

vezérléséhez, felügyelethez szükséges PLC-t is. 

 

 

4.8. Érintésvédelem, egyenáramú nullázás, földelés, túlfeszültségvédelem 

4.8.1. Az egyenáramú vontatási hálózaton és annak környezetében alkalmazandó 

érintésvédelem 

Az érintésvédelmi rendszereket a villamos berendezések létesítésére vonatkozó szabványok (MSZ EN 

50122 sorozat, MSZ-07-5017:83 szabvány és MSZ HD 60364 szabványsorozat) szerint kell tervezni, 

mérni és dokumentálni. A különböző érintésvédelmi rendszerek intézkedéseit össze kell hangolni és a 

vonalon egységesen kell kialakítani. Kivitelezés, illetve érintésvédelmi felülvizsgálat során 

helyszínenként kell az egységes érintésvédelemi rendszer megfelelőségét igazolni. Az egységes 

érintésvédelmi rendszert a rendszer összetevőinek mérésével és azok eredményeinek kiértékelésével, 

összegzésével kell minősíteni.  

A tervező feladata a vasútvonalon az érintés elleni védelem megtervezése minden olyan fémszerkezeti 

elem esetén, mely a vasútvonal villamos üzeme által érintett. A vasútvonal villamos üzeme által 

érintett terület meghatározását az MSZ EN 50122-1 szabvány alapján kell kijelölni. A szabványban 

ismertetett áramszedő és felsővezetéki zóna meghatározását a szabvány nemzeti hatáskörbe utalja. 

Magyar nemzeti előírás nem rendelkezik a távolságokról, ezért a tervezés során a szabvány által 

ajánlott értékeket kell figyelembe venni. Ettől eltérni csak nagyobb érték felé lehet.  
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A vasútvonal villamos üzeme által érintett terület 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

TOR:   sínkoronaszint  

HP:      a felsővezeték legmagasabb pontja  

OCLZ: felsővezetéki zóna  

CCZ:   áramszedő zóna  

TCL:    járműtengely  

X:       maximális áramszedő zóna (fél) vízszintes kivetülése áramszedő törés esetén CCZ  

Y:        maximális felsővezetéki zóna (fél) vízszintes kivetülése áramszedő törés esetén OCLZ   

Z:       távolság HP és SH között  

S1:      az áramszedő mozgásának oldalsó szélessége. 

S2:      oldalsó biztonsági távolság áramszedő törés esetén   

S3:      függőleges biztonsági távolság törés vagy  

Sel:     elektromos távolság az EN 50119 szerint  

SH:     maximális magassága az áramszedő zónának  

LP:      áramszedő szélesség  

Hmax:  a teljesen felemelt áramszedő maximum magassága 

 

Megjegyzés: Az X paraméter irányadó értéke 4 m, az Y irányadó értéke 2 m és a Z irányadó értéke 2 

m a szabvány szerint.  

 

– 19 – EN 50122-1:2011  
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4.8.2. Hosszlánc, munkavezeték érintésvédelmi kialakítása 

Hosszlánc, munkavezeték érintésvédelmi kialakításánál megkülönböztetünk védővezetőt igénylő és 

védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módokat. A védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi mód 

alapja az MSZ 07-5017 és MSZ EN 50122 szabvány szerinti környezettől történő elszigetelés, 

elhatárolás. A hosszlánc szerkezettel közvetlenül érintkező részek, berendezések esetén az MSZ 07-

5017 valamint MSZ EN 61140 szerinti kettős- vagy megerősített szigetelést kell alkalmazni.  

A hosszlánc, munkavezeték védővezetőt igénylő érintésvédelmi módja MSZ-07-5017 szabvány szerinti 

egyenáramú nullázás. 

4.8.3. Hosszláncot, vagy munkavezetéket megtápláló egyenáramú vontatási hálózat 

érintésvédelmi kialakítása 

Egyenáramú vontatási hálózatot megtápláló légvezetékek, földkábelek, elosztószekrények 

védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módja az MSZ 07-5017 és MSZ EN 61140 szerinti kettős- vagy 

megerősített szigetelés (a szigetelő elemek elhelyezéséről és kialakításával külön fejezet foglalkozik). 

Az egyenáramú vontatási hálózat védővezetőt igénylő érintésvédelmi módja MSZ-07-5017 szabvány 

szerinti egyenáramú nullázás. 

A hálózat áramvisszavezető rendszerét érintésvédelmi hálózattal összekötni csak leválasztó 

összecsatoló szikraközön keresztül szabad. 

4.8.4. Árbockapcsolók érintésvédelmi intézkedései 

Az árbockapcsoló különálló, üzemszerűen feszültségmentes vezető anyagból álló részeit 

egyenpotenciálra kell hozni és be kell vonni az érintésvédelmi rendszerbe.  

Potenciálkiegyenlítő keret alkalmazását helyszínenként egyeztetni kell az üzemeltetővel. Amennyiben 

potenciálkiegyenlítő keret alkalmazását írja elő az üzemeltető, a motoros vagy kézi 

árbockapcsolóhajtás kezelőtere alá potenciálkiegyenlítő földelőkeretet kell telepíteni. A földelőkeretet 

össze kell kötni az árbockapcsolót tartó szerkezet (oszlop vagy falikeret) nullázási pontjával, majd ezt a 

pontot leválasztó (összecsatoló) szikraközön keresztül össze kell kötni a sínszállal.  

Nullázókéses árbockapcsoló esetén a nullázókést közvetlenül sinszálhoz vagy az áramvisszavezető 

hálózathoz kell kötni.  

4.8.5. Túlfeszültség védelem 

A túlfeszültség védelmi eszközöket általában vonal végén, szakaszhatár közelében, táppont felvezető 

oszlopokon kell elhelyezni. A túlfeszültség-levezetők kialakítását és bekötését a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság (ügyiratszám: UVH/VF/818/2014) Felsővezetéktartó oszlopok érintésvédelme túlfeszültség 

korlátozókkal tárgyú állásfoglalásának figyelembevételével kell elkészíteni (4. sz. melléklet).  

A beépítés helyétől függően az alábbi túlfeszültségvédelmi eszközök tervezése szükséges: 

4.8.5.1. Kombinált túlfeszültség-korlátozó (KTFK): 

Fémoxid varisztoros légköri és kapcsolási túlfeszültség-korlátozó. Olyan esetben alkalmazandó, amikor 

a vontatási hálózatot és berendezéseket a légköri- és kapcsolási eredetű túlfeszültségektől egyaránt 

védeni kell (pl. táppontoknál). 
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Az oszlopot – amelyre a túlfeszültség védelem kerül – rúdföldelővel kell ellátni és a KTFK készülék 

szigetelt levezető vezetékét közvetlenül az oszlopföldelőhöz vagy rúdföldelőhöz kell csatlakoztatni. Az 

oszlopon ki kell alakítani egy nullázási pontot, melybe be kell kötni a leválasztó (összecsatoló) 

szikraközt. A nullázási pontot a leválasztó (összecsatoló) szikraközön keresztül kell a sínszálhoz vagy 

áramvisszavezető hálózathoz kötni. 

4.8.5.2. Légköri túlfeszültség-levezető (LTFL): 

Olyan esetben kell alkalmazni, amikor a vontatási hálózatot elsősorban a légköri eredetű 

túlfeszültségektől kell védeni. 

Az oszlopot – amelyre a túlfeszültség védelem kerül – rúdföldelővel kell ellátni és az LTFL készülék 

szigetelt levezető vezetékét közvetlenül az oszlopföldelőhöz vagy rúdföldelőhöz kell csatlakoztatni.  

4.8.5.3. Leválasztó (összecsatoló) szikraköz: 

A leválasztó (összecsatoló) szikraköz egyik kivezetését a védendő tárgy pl. felsővezeték oszlop 

fémtestéhez, a földelési oldalát pedig a sínszálhoz vagy áramvisszavezető hálózathoz kell 

csatlakoztatni. A leválasztó (összecsatoló) szikraközt úgy kell elhelyezni, hogy az az érintésvédelmi és 

munkavédelmi szempontoknak megfeleljen. 

4.8.5.4. Rúdföldelő kialakítása: 

A tervezett rúdföldelőket az MSZ EN 50522 C, K melléklet és az MSZ-07-5017 szabványok előírásának 

figyelembevételével kell kialakítani.  

4.8.5.5. Oszlopföldelő kialakítása: 

Azoknál az oszlopoknál, ahol az oszlophoz rúdföldelőt kell elhelyezni alternatív megoldásként az 

alaptestben elhelyezhető egy, az oszlop alapvasalatától független földelőháló, mely a rúdföldelőnél 

lényegesen jobb földelési értéket biztosít. A földelőhálót úgy kell kialakítani, hogy az alaptest 

állékonyságát ne befolyásolja. A földelőhálónak külön kivezetést kell készíteni, ahol a földelési 

méréseket el lehet végezni, valamint szükség esetén csatlakoztatni lehet hozzá további rúdföldelőt. 

4.8.6. A felsővezetéki zónában elhelyezésre kerülő berendezések 

A felsővezetéki zónában elhelyezésre kerülő villamos berendezések feleljenek meg az alább felsorolt 

követelmények valamelyikének: 

 törpefeszültségről üzemeljen  

 leválasztó biztonsági transzformátoron keresztül legyen táplálva 

 legalább II.) érintésvédelmi osztályba tartozzon (kettős vagy megerősített szigetelés) 

 olyan érintésvédelmi hálózathoz csatlakozzon, amely leválasztó összecsatoló szikraközön 

keresztül áramvisszavezető hálózatba van kötve. 

A MÁV-HÉV olyan megoldásokat támogat a felsővezeték zónában elhelyezendő villamos berendezések 

és fémszerkezetek érintésvédelmére, ami nem jár nullázással. Előnyben kell részesíteni a kettős- vagy 

megerősített szigetelést ill. a legalább II. érintésvédelmi osztályú berendezések tervezését. A 

felsővezetéki zónában elhelyezésre kerülő I. év. osztályú berendezések számát minimalizálni kell és 

lehetőség szerint az ilyen berendezést biztonsági leválasztó transzformátoron keresztül kell táplálni.  
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Az üzemi és védő-összekötéseket az MSZ EN 50122 szabványsorozat alapján kell megtervezni és 

elkészíteni.  A védő-összekötések minimális keresztmetszetét az elhelyezés és a vezeték anyagának 

figyelembevételével az MSZ HD 60364-5-54 alapján kell meghatározni.  

 

4.8.7. Az érintésvédelmi kötések  

Az érintésvédelmi és üzemi kötések vezetőinek keresztmetszetét zárlati számítások alapján kell 

meghatározni. Érintésvédelmi kötéseket min. 50 mm2-es, az üzemi áramkötéseket pedig min. 120 

mm2-es szigetelt réz sodronyokkal kell kialakítani.  

A sinszálra csatlakozó érintésvédelmi és üzemi kötések kialakításánál figyelemmel kell lenni a kitérő 

körzetek átkötésére és a biztosító berendezések érzékelőinek elhelyezésére. Biztositó berendezés 

érintettsége esetén sínre csatlakoztatásokat elhelyezni csak a biztosítóberendezés tervezővel 

egyeztetett módon lehet.  

A földelési/nullázási rendszert úgy kell megtervezni, hogy annak üzemviteli ok miatti ideiglenes 

megbontása esetén szükséges feszültségmentesítés a felsővezeték hálózat minél kisebb területére 

terjedjen ki.   

A felsővezetéki zónát érintő nagy kiterjedésű fémszerkezetek elemeit a csavaros kötésen túl 

egyenpotenciálra hozó villamos kötéssel is el kell látni.   

4.8.8. Szigetelési és megközelítési távolságok 

A villamos szigetelési távolságokat az MSZ EN 50119:2010 szabvány 5.1.3. pontjában foglaltak szerint 

kell meghatározni. A földpotenciálon lévő műtárgy vagy egyéb létesítmény és a feszültség alatt álló 

felsővezetéki elem (tartószerkezet, tartósodrony, munkavezeték, tápvezeték stb.) között vízszintes és 

függőleges irányban sem lehet alábbiakban részletezett méreteknél kisebb távolságot tervezni. 

Villamos szigetelési távolság (MSZ EN 50119 2. táblázat alapján) 

Feszültség Statikus [mm] Dinamikus [mm] 

DC 1,5 kV 100 50 

1. táblázat 

 Szennyezett területeken megnövelt szigetelési távolságokra van szükség.  
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A feszültség alatt álló berendezések, szerkezeti elemek megközelítési távolságára az MSZ EN 50122-1 

szabvány tartalmaz előírásokat. Amennyiben az előírt biztonsági távolság nem tartható, akkor az 

ugyanezen szabvány szerinti védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.  

A feszültség alatti villamos berendezések és szerkezeti elemek közelében történő munkavégzés esetén 

az MSZ EN 50122-1 és MSZ 1585 szabvány előírásai az irányadók.   

 

4.8.9. Peronok érintésvédelemi kialakítása: 

Peronok, utasforgalmi területek érintésvédelmi hálózatának kialakítása során több szempontot kell 

mérlegelni: 

 peronberendezések elhelyezése az áramszedő zónához képest 

 peronberendezések villamos berendezéseinek érintésvédelmi osztálya 

 peronban, illetve a peron közelében elhelyezett felsővezetéktartó oszlopok felszereltsége 

(túlfeszültség-korlátozó, rúdföldelő, keretföldelő) 

 esetleges villámvédelmi hálózat kialakítása (perontető) 

 esetlegesen a peron közelében lévő idegen érintésvédelmi, földelő hálózatok kialakítása (állomás 

földelés) 

 áramütéses baleset kockázata 

 kóboráram védelem 

 gazdaságosság 

A fent felsorolt szempontok alapján a peron érintésvédelmi kialakítása lehet 

1. „elhatárolt”: peron villamos berendezései kettős szigeteltek vagy törpefeszültségről tápláltak. A 

peronon létesítésre kerülő építményeket elhelyezésükből, méretükből és kialakításukból adódóan 

nem kell áramvisszavezető hálózatba kötni. 

2. „védővezetős”: különálló földelő / nullázó hálózat kialakításával. A védővezető sorban felfűzi a 

peronon álló villamos berendezések tartószerkezeteit, nagyobb kiterjedésű vezetőanyagból álló 

szerkezeteit (esőbeálló), majd leválasztó összecsatoló szikraközön keresztül összekötésre kerül az 

áramvisszavezető hálózattal.  

 Elosztószekrények: A peronba kerülő elosztószekrények földeléseit egyesíteni kell, és össze kell 

kötni a peron földelő / nullázó vezetőjével. 

 Peronberendezések: A peronon elhelyezésre kerülő villamos berendezések esetén a 

törpefeszültségről üzemeltetett vagy kettősszigetelt berendezések alkalmazását kell preferálni 

(abban az esetben is, ha a peronon külön földelő / nullázó hálózat létesül). A villamos 

berendezéseket az érintésvédelmi kialakításuktól függően kell bekötni a földelő / nullázó 

hálózatba. 

 Oszlopok: A peronban, illetve a peron megközelítési útvonala mellett álló oszlopokat össze kell 

kötni a peron földelő / nullázó vezetőjével. 

4.8.10. Járműtelep, kocsiszín, szerelőcsarnok érintésvédelmi kialakítása 

A járműtelep területén több különböző áramnemű és feszültségszintű berendezés található, melyek 

káros hatásaiban nem, vagy csak nehezen különíthetők el egymástól. A járműtelep érintésvédelmi 

kialakítását tovább bonyolítja a funkciójából eredő magas meghibásodási és baleseti kockázat. Ennek 

megfelelően a szerelőcsarnokokra a szokásostól szigorúbb limitfeszültségek és védelmi idők kerültek 

meghatározásra. Az egységes érintésvédelmi rendszert az MSZ EN 50122/1 ide vonatkozó előírásainak 

megfelelően kell kialakítani.  
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A járműtelep érintésvédelmi hálózatának kialakítása előtt több szempontot, kockázatot szükséges 

mérlegelni és azok várható hatásainak ismeretében kell az érintésvédelmi kialakítást véglegesíteni. 

Szempontrendszer: 

 sinhálózat elhelyezése és kialakítása 

 áramvisszavezető hálózat elhelyezése és kialakítása 

 egyenáramú vontatóhálózat földelő/ nullázási kialakítása 

 épületek, építmények villámvédelmi hálózatának elhelyezése és kialakítása 

 áramátalakító elhelyezése és kialakítása (amennyiben a járműtelep hatásövezetében található) 

 kapcsolóhelyiségek elhelyezése és kialakítása 

 földelővezetők, földelőkeretek, rúdföldelők, kútföldelők elhelyezése és kialakítása 

 kerítések, kapuk elhelyezése és kialakítása 

 felsővezetéki zónát érintő egyéb villamos hálózatok érintésvédelmi kialakítása 

 felsővezetéki zónát érintő nagy kiterjedésű fémszerkezetek elhelyezése és kialakítása 

 adott zónába beléphető személyek képesítése 

 technológiai, munkabiztonsági szempontok  

 sinszálak elválaszthatósága (pl. kerékeszterga) 

 szünetmentes hálózat elhelyezése és kialakítása 

 közműhálózatok nyomvonalvezetése 

4.8.10.1. Egyedi kialakítások: 

Bizonyos eszközök, technológiák egyedi érintésvédelmi kialakításokat igényelnek. 

Kerékeszterga: Az eszterga futó sínjeit a vágányhálózat többi részétől szigetelő elemekkel kell 

leválasztani. A leválasztott szakaszt úgy kell kialakítani, hogy az kapcsolón keresztül földelhető / 

nullázható legyen.  

Vizsgálóvágány: A vizsgálóvágány érintésvédelmi kialakítása során figyelembe kell venni a 25 kV-os 

hálózat és annak hatásövezetébe tartozó egyéb villamos berendezések érintésvédelmi kialakítását is.  

A vizsgálóvágányhoz tartozó villamos berendezéseket és a felsővezeték hálózat elemeit a 25 kV-os 

szigetelési szinthez kell igazítani. Az egyenáram váltakozó hálózatba való behatolásának 

megakadályozására a vizsgálóvágány futósínjeit a környezettől és a vágányhálózat többi részétől el kell 

szigetelni. Az így leválasztott sínszakaszokat szigetelt vezetőn keresztül kell visszavezetni a 25 kV-os 

transzformátor állomás földelési pontjához. 

A vizsgálóvágány kezelőszemélyzetét ki kell oktatni a nagyfeszültségből és áramnemből adódó 

veszélyekre és kockázatokra. A vizsgáló vágány nagyfeszültségű villamos berendezéseit el kell látni 

nagyfeszültségre figyelmeztető jelölésekkel.  

4.8.11. Áramátalakítók érintésvédelmi kialakítása 

Az áramszolgáltatói 11 kV-os vagy 22 kV-os berendezések érintésvédelmét az MSZ EN 50522 szabvány 

előírásai szerint kell kialakítani (IT rendszer). A 0,4 kV-os berendezések érintésvédelme az MSZ HD 

60364 szabvány szerinti (TN-S rendszer). Az 1500V-os egyenáramú berendezések érintésvédelmét az 

MSZ EN 50122,  az MSZ 07-5017-83 és az MSZ HD 60364 szabványok előírásainak figyelembevételével 

kell kialakítani.  

Az áramátalakító állomásokon valamennyi érintésvédelmi vezetőt össze kell kötni egymással és a 

környezet földeltnek tekinthető fémszerkezeteivel. A fém tartószerkezeteket, kábeltartó 
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szerkezeteket, stb. az érintésvédelmi hálózatba be kell vonni. Minden földelő vezetőt az áramátalakító 

központi földelő sínjére kell csatlakoztatni. A létesítmények vonatkozásában átfogó földelési tervet kell 

készíteni. 

4.8.12. Kóboráramvédelem 

Fokozott figyelmet kell fordítani a műtárgyak, közművezetékek fémszerkezetén átfolyó kóboráram 

minimális szinten tartására. A kóboráram elleni intézkedéseket az MSZ EN 50122/2 szabvány foglalja 

össze. Mivel a kóboráram nagyságát tervezési szakaszban nem lehet meghatározni, a megfelelőséget 

csak utólagos mérések igazolhatják. A mérést és értékelést az MSZ EN 50122/2 és MSZ EN 50162 

szabványok előírásainak megfelelően kell elvégezni.  

Nem megfelelés esetén a felsorolt kóboráramot csökkentő lehetőségek közül lehet/kell választani:  

 áramvisszavezető hálózat keresztmetszetének növelése. 

 áramvisszavezető hálózat (sínszál, áramvisszavezető kábelek) műtárgy fémszerkezetétől való 

elszigetelése 

 aktív korrózióvédelem (szutirázs berendezés) 

Amennyiben a kóborárammal kapcsolatos intézkedések befolyásolják a villamos biztonságot, akkor a 

villamos áramütés elleni intézkedések elsőbbséget élveznek a kóboráram hatásai ellen védő 

intézkedésekkel szemben. 
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5. Mellékletek 

1 sz. melléklet: Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei, felsővezetéki feszítési 

tervdokumentációk jelölései  

2 sz. melléklet: Felsővezetéki oszlopok távolsága a pálya ívsugár függvényében 

3 sz. melléklet: Rendszerhatár kialakítása 

4 sz. melléklet: Nemzeti Közlekedési Hatóság (ügyiratszám: UVH/VF/818/2014) Felsővezetéktartó 

oszlopok érintésvédelme túlfeszültség korlátozókkal tárgyú állásfoglalása 

 

 


