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1. Általános rendelkezések 

A H6 Ráckeve, H7 Csepel és a vonalak összekötésével a H5 Szentendre HÉV vonalak infrastruktúrájának 

létesítését, átépítését egységes irányelvek alapján kell tervezni. 

A jelen Tervezési irányelvek mindazokat a tervezési irányelveket tartalmazzák, melyek a H5 Szentendre, a H6 

Ráckevei és a H7 Csepeli HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítására vonatkozó tervezés során 

alkalmazandók, amelyek betartása biztosítja a pálya üzembiztonságát a vasúti forgalom számára.  

Az 2. - 21. fejezetek a H6, H7 vonalakra, illetve a H5 vonal Békásmegyer (bez.) – Szentendre (bez.) 

szakaszára és a Kálvin tér – H5 vonal összekötésére vonatkoznak. 

A 22. – 25. fejezetek az újonnan tervezett felszín alatti szakaszokra vonatkoznak a H6, H7 vonalakon, illetve 

a Kálvin tér – H5 vonal összekötésére. 

A H5 vonal belső szakaszára a A H5 vonal belső szakaszának eltérései (M2. melléklet) előírásait kell 

alkalmazni a korszerűsítéskor az infrastruktúrát és a felsővezetéket illetően. A szakasz nyomvonalváltozással 

járó átépítésekor kell jelen iránylevet alkalmazni az engedélyköteles és nem engedélyköteles beavatkozások 

esetén is. 

Az átépítések esetén mindig a meglévő vonalvezetés paramétereinek javítására kell törekedni, azokon 

rontani nem szabad! 

A pálya teljes átépítésével (földmű átépítéssel) járó átalakításainál és az sk+55cm magas peronok 

tervezésénél az új tervezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni (új építés). A meglévő infrastruktúra 

eltérései az átépítésig (új építésig) megtűrhetők. 

A kötet a helyi közforgalmú vasutakon belül a helyiérdekű vasúti infrastruktúrára vonatkozik a 21. fejezettel 

bezárólag. A helyiérdekű vasúti infrastruktúra magában foglalja a helyiérdekű vasúti pályát, a kitérőket, a 

mérnöki létesítményeket (hidak, alagutak, stb.), a kapcsolódó megállóhelyi és állomási infrastruktúrát 

(peronok, megközelítési zónák / útvonalak), valamint a fogyatékossággal élő illetve a mozgásukban 

korlátozott személyek számára készült akadálymentesítő elemeket, a vasúti átjárókat, a biztonsági (pl. pálya 

és jármű közötti kommunikációs rendszer) és a védelmi (pl. terelő elem) berendezéseket, továbbá az 

energiaellátás és jelző- és biztosítóberendezések közvetlenül a pályához kapcsolódó elemeit, a tájékoztató és 

biztonsági illetve vagyonvédelmi rendszereket.  

Az energiaellátás1 (áramátalakítók, felsővezeték, áramellátás, térvilágítás, egyenáramú földkábelhálózat, 

áramvisszavezetés, 0,4kV hálózat), jelző- és biztosítóberendezések2, vonatbefolyásolás, felszíni szakaszok 

vasúti távközlés szakterületeinek teljeskörű tervezésére, építésére, fenntartására külön utasítások, 

irányelvek vonatkoznak. 

A vonalvezetést, az alépítményt, felépítményt, műtárgyakat és a létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy 

a fejlesztési terveknek, a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi feltételeknek megfeleljenek. Az 

irányelvekben szereplő vázlatok (rajzok) tájékoztató jellegűek. A feladatokat – a Tervezési Irányelvekben 

foglaltaknak megfelelően – sokféleképpen lehet megoldani a helyi adottságok és a forgalmi, megrendelői és 

üzemeltetői igények figyelembevételével. 

                                                           
1 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 
2 F1 Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás tervezési irányelvek 1. és 2. részek 
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A Tervezési Irányelvek alkalmazása egyben kizárja a P.1. Utasítás3 tervezésre vonatkozó részeinek 

használatát. 

A Tervezési Irányelv tartalma az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének4 helyiérdekű vasutakra vonatkozó 

előírásaitól eltér. Jelen Tervezési Irányelvekben és mellékleteiben rögzített, a készítésekor hatályos OVSZ II. 

kötetétől való eltéréseket kell alkalmazni. 

A Tervezési Irányelvet a 1/2021. (I. 7.) ITM rendelet5 alapján a Vasúti Műszaki Bizottság hagyja jóvá. A 

Tervezési Irányelvek tervezett módosítását szintén a Vasúti Műszaki Bizottsággal jóvá kell hagyatni. 

A kötet lezárása 2021. év december hónapban történt. 

                                                           
3 A Közlekedési Főfelügyelet 635/1/2004 sz. alatt jóváhagyott HÉV P.1. Pályaépítési és 

fenntartási műszaki adatok, előírások I. és II. kötet és kiegészítései 
4 Az Irányelvek készítésekor hatályos: 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti 

Szabályzat II. kötetének kiadásáról 
5 1/2021. (I. 7.) ITM rendelet a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a 

szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról 
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2. Tervek készítésének követelményei 

A Tervezési Irányelvek hatálya alá tartozó létesítményeket, építményeket úgy kell megtervezni, hogy a terv 

szerinti megvalósulás esetén megfeleljenek a Tervezési Irányelvekben előírtaknak. A Tervezési Irányelvekben 

nem szereplő előírások esetén az érvényes európai szabványok (EN), a nemzeti szabványok (MSZ), valamint 

a helyiérdekű vasút pályahálózat működtetőjének utasításai a betartandók. 

A vasúti infrastruktúrához és vasúti üzemhez kapcsolódó vonalas és nem vonalas létesítményeket úgy kell 

megtervezni, hogy a vasút távlati fejlesztését ne akadályozzák. 

A terveket, műszaki megoldásokat a pályahálózat működtetővel egyeztetni kell, a hatósági engedélyhez a 

terveket záradékoltatni szükséges. 

2.1 Tervdokumentációk fajtái: 

A tervek tartalmi megfelelőségét biztosítani kell a mindenkor érvényes szabályozás szerint6  

• Vázlatterv, Tanulmányterv 

• Engedélyezési terv (építési és/vagy bontási) 

• Tender terv 

• Kiviteli terv 

• Megvalósulási terv 

• Kezelői lehatárolási terv 

Az engedélyezési és kiviteli tervek egyidejűleg is készíthetők, ez az Egyesített Terv. 

2.2 A tervek tartalmi követelményei 

A tervek tartalmi és formai követelményeit a Magyar Mérnöki Kamara, Tervdokumentációk Tartalmi és 

Formai Követelményeinek Szabályzata továbbá az e-VASÚT vonatkozó7 vasútügyi utasításai tartalmazzák. 

2.2.1 Vázlatterv  

Vonalkorszerűsítésekhez, új hálózati elemek tervezéséhez, elvi állásfoglalások megszerzéséhez szükséges. 

Általában méretarány nélküli rajz, jellemző méretek, adatok feltüntetésével. 

2.2.2 Tanulmányterv 

Beruházások, átépítések, vonalkorszerűsítések és meghosszabbítások megalapozásához célszerű használni. 

Az egyes változatok között műszaki-gazdaságossági változatelemzéssel, melyből a becsült területigény 

közelítőleg elhatárolható. 

2.2.3 Forgalmi üzemi vizsgálat 

                                                           
6 Az irányelvek készítésekor érvényes: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól 1, 2, és 3. sz. melléklet. 
7 e-VASÚT 01.01.49 Műszaki tervek tartalmi előírásai (2014. október), e-VASÚT 01.01.48 Vasúti 

pálya- és alépítményi tervek tartalmi követelményei (2018. június), e-VASÚT 02.20.01 A 

sínkiosztási, hegesztési és jelzőkitűzési tervek készítése (114336/1974. sz. utasítás módosítása) 

(2014. október) 
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Forgalmi-üzemi vizsgálat szükséges az engedélyezési terv részeként teljes vasútvonal, vasútvonal-szakasz 

vagy állomás engedélyköteles korszerűsítése esetén, az engedélyezési tervben kidolgozandó helyszínrajzi és 

magassági vonalvezetés, állomásokon a vágányképi elrendezés alátámasztására.  

2.2.4 Engedélyezési tervek 

Az engedélyezési terv az építés műszaki megoldásának és a létesítmény majdani üzemeltetésének 

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

tartalommal. 

2.2.5 Tendertervek 

Tendertervek készítés jellemzően vasút építési engedély birtokában, üzemeltetői jóváhagyással bíró tervek 

esetén készíthető. 

A tenderterv a pályázatokon induló ajánlattevőknek mutatja be az elvégzendő feladatot az engedélyezési 

tervnél a szükséges mértékben részletesebb tartalommal. A tenderdokumentáció a terveken kívül 

tartalmazza az adott feladathoz köthető és rendelkezésre álló információt, hatósági engedélyeket 

hozzájárulásokat, a kivitelezéshez szükséges – és amennyiben tervezés is felmerül az ahhoz is szükséges 

szabványokat, előírásokat. A feladat elvégzéshez szükséges organizációs vázlatokat, fázisterveket, 

mennyiségbecslést. 

2.2.6 Kiviteli tervek 

A vasúti közlekedési hatóság által engedélyezett dokumentáció alapján kiviteli tervdokumentációt kell 

készíteni, amely dokumentáció valamennyi, az építési engedélyekhez előírt tervműveletet tartalmazza. A 

kivitelezési tervet olyan részletességgel kell elkészíteni, hogy annak alapján a létesítmény kivitelezhető és 

költsége megállapítható legyen. Azokról a részletmegoldásokról, gyártmányokról melyek gyártmánytervvel 

rendelkeznek, nem kell tervet készíteni. 

Az egyesített terv az engedélyezési és kivitelezési terv követelményeit együttesen teljesíti. Egyesített terv 

csak az érintett szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével készíthető. 

2.2.7 Megvalósulási tervek 

Az építés befejezésekor a ténylegesen megvalósult állapotot feltüntető megvalósulási (nyilvántartási) tervet 

kell készíteni, ami a kivitelezési terv is lehet, a tényleges adatok rávezetésével. 

2.2.8 Kezelői lehatárolási terv 

A megépített közlekedési építmények és létesítmények üzemeltetőinek és kezelőinek illetékességét a területi 

határok pontos kijelölésével meghatározó terv. 

2.2.9 Bontási terv 

Bontási tervet kell készíteni teljes vasúti pálya, vagy annak részlete, tartozéka (kitérő, állomási vágány, peron, 

rakodólétesítmény) elbontása esetén. 

2.3 A tervezés előmunkálatai, adatbeszerzés 

A pályatervezési munkát a geodéziai, hidrológiai és nyilvántartási adatok (helyszínrajzok, fejlesztési és 

rendezési tervek stb.) beszerzésének meg kell előznie. 
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A tervezés során a rendezési terveknek a vasútra és más létesítményekre vonatkozó követelményeit 

figyelembe kell venni. 

Az országra, illetve annak egyes térségeire, régióira a területrendezési tervek, a településekre a 

településrendezési tervek vonatkoznak. 

A tanulmánytervhez nyilvántartási terveket és topográfiai térképeket kell felhasználni, a változások 

feltüntetésével. 

Az engedélyezési tervhez a jellemző helyeken mérésekkel kiegészített-alaptérképet kell készíteni. 

A kivitelezési tervdokumentációhoz csak két évnél nem régebbi részletes geodéziai felvételek használhatók 

fel. 
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3. Engedélyezés 

A vasúti pálya és tartozékainak engedélyezése mindig a hatályos jogszabályok alapján történik8. 

Vasúti hatósági engedély szükséges a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vasúti pálya és tartozékai 

létesítéséhez, építéséhez, korszerűsítéséhez, átalakításához, használatbavételéhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez, tervezési irányelvek alkalmazásához. 

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének részletes szabályait a 275/2013. (VII. 

16.) kormányrendelet határozza meg9. 

A megszerezhető engedélyeket és az engedélyezés(ek) feltételeit a vonatkozó rendelet10 szabályozza. 

                                                           
8 Az Irányelvek készítésekor hatályos 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól 
9 Az irányelvek készítésekor hatályos rendelet 
10 Az Irányelvek készítésekor hatályos 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól 
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4. A tervezett vonal főbb adatai 

A HÉV vonalak alapvető követelményei 

A H5 Szentendre, H6 Ráckeve és H7 Csepel vonalak átépítésekor a tervezésre az alábbi alapkövetelmények 

vonatkoznak. 

A HÉV vonalak a helyi közforgalmú vasútvonalak közé tartoznak.  

Fejlesztési sebesség 

Új tervezésű mélyvezetésű és keretalagutakban:  80 km/h 

Felszíni szakaszokon     80 – 100 km/h 

Tervezési sebesség: 

A fejlesztési sebességtől el lehet térni. Helyi kötöttségek esetén a lokális sebességcsökkentések tervezhetők, 

ahol a sebesség nem lehet kisebb, mint 40km/h. Kötöttségnek minősülnek a természeti, domborzati, vízrajzi 

adottságok, a beépítettség, közműhelyzet, valamint a környezetvédelemből vagy műemlék, illetve 

világörökségi védelemből fakadó nehézségek. 

Tengelyterhelés 

A HÉV vonalakat 225kN statikus tengelyterhelésre kell tervezni. 

Szerelvényhossz 

A tervezésnél a 120 m hosszúságú szerelvények a mértékadók. 

Peronmagasság 

A peronokat sk+55cm peronmagassággal kell tervezni az utasforgalmi és az üzemeltető által kijelölt 

peronokon. 

Űrszelvény 

A 3600mm széles űrszelvényt kell alkalmazni jelen Irányelvek alapján tervezett létesítményeknél (6. fejezet). 

Járműszerkesztési szelvény 

Az új járműszerkesztési szelvényt kell alkalmazni jelen Irányelvek alapján tervezett létesítményeknél (5.1 

fejezet). 

Rakszelvény  

A rakszelvény azonos a járműszerkesztési szelvénnyel. A járműszerkesztési szelvénytől eltérő rakszelvényű 

járművek közlekedtetését az 5.2 fejezet tárgyalja. 

Vontatás 

A vontatási energiaellátás feszültségszintje: 1 100V – 1 500V DC.  
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5. A tervezéskor mértékadó járművek jellemzői  

Általános tervezési irányelv, hogy a pálya-jármű kapcsolatok paramétereit a forgalmi járművekre 

optimalizálva kell kialakítani, s a különleges járművek még az elfogadható tűréssel veendők figyelembe. Külön 

(üzemeltetői) engedéllyel az irányelvekben megfogalmazott feltételeket nem teljesítő jármű is 

közlekedtethető, ennek vizsgálata nem tárgya jelen irányelveknek. 

5.1 Járműszerkesztési szelvény 

Új építésű jármű és az infrastruktúra tervezésekor az alábbi járműszerkesztési szelvényt kell figyelembe 

venni. 

 
 

 

1. ábra Járműszerkesztési szelvény (méretek mm) 

* rugózatlan alkatrészekre 

** ívekben is az abroncsszélességen belül maradó alkatrészek határvonala 
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5.2 A rakszelvények 

Az űrszelvényen belül a járművekkel és a rakományokkal elfoglalható térnek a pályára merőleges metszetét 

rakszelvénynek nevezzük. 

A HÉV vonalain közlekedő kocsik rakományait úgy kell elhelyezni, hogy azok minden részükkel, mindenütt a 

rakszelvényen belül maradjanak (2. ábra). 

A jelen irányelvekben rögzített járműszerkesztési szelvényt (1. ábra) meghaladó mérettel rendelkező 

járművek közlekedtetése üzemeltetői engedélyhez kötött, melynek kiadási folyamatát az Üzemeltető 

szabályozza. 

 

2. ábra Rakszelvény (méretek mm) 

* rugózatlan alkatrészekre 

** ívekben is az abroncsszélességen belül maradó alkatrészek határvonala 

5.3 Járművek:  

Az iránylevek készítésekor a beszerzendő járművek pontos paraméterei nem ismertek. A tervezés során 

számolni kell az itt felsorolt személyszállító szerelvények menetrend szerinti közlekedésével. Az új járműre 

vonatkozó információk az 5.3.2 fejezetben találhatóak melyek tájékoztató jellegűek. Az új jármű konkrét 

ismeretében jelen irányelveket ellenőrizni szükséges. 
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5.3.1 A HÉV személyszállító járművek műszaki és terhelési adatai 

Megnevezés Jel Motorkocsik Pótkocsik 

MIX/A MX MX/A PXXV/A PXXVIII PXXVIII/A 

Alváz hossza L  [mm] 17 537 16 960 16 960 17 274 16 910 16 910 

Kocsi hossza, ütközőkkel L [mm] 18 152 17 810 17 810 17 704 17 810 17 810 

Kocsihomlokfal és a 
királycsap közötti távolság 

e1 [mm] 4 100 3 605 3 605 3 837 3 555 3 555 

Királycsapok távolsága e2  [mm] 9 600 9 800 9 800 9 600 9 800 9 800 

Tengelyek távolsága D  [mm] 2 000   2 000   2 000 2 000 2 000 2 000 

Kerékátmérő [mm] 700 700 700 700 700 700 

Kocsi szélesség SZ [mm] 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 

Kocsi magassága a 
sínkorona felett 

H  [mm] 3 380 3 300 3 300 3 380 3 300 3 300 

Padlószint magassága a 
sínkorona felett 

H1 [mm] 850 825 825 850 825 825 

Ütköző magassága a 
sínkorona felett 

H2 [mm] 612 612 612 612 612 612 

Össztömeg  (t) 37,5 35,8 33,5 24,5 24,2 24,0 

Raksúly (t) 15,9 14 14,3 16,56 15,0 15,36 

Tengelynyomás önsúly alatt (t) 9,375 8,95 8,37 6,125 6,05 6,0 

Tengelynyomás teljes 
terhelés alatt 

(t) 13,355 12,45 11,95 10,265 9,8 9,84 

Bejárható legkisebb ívsugár  (m) 40 60 60 40 60 60 

Maximális sebesség (km/h) 80 80 70 80 80 70 

1. táblázat személyszállító járművek műszaki és terhelési adatai 

5.3.2 Tervezett új jármű 

Az új HÉV járművek (1100V - 1500 V DC és 1100V - 1500 V DC/25 kV 50 Hz) jellegrajzai a szállítási szerződés 

megkötése után lesznek ismertek. 

Megnevezés Jel Új HÉV járművek 

Alváz hossza L [mm] max. 118900 

Jármű hossza, ütközőkkel L [mm] max. 120000 

Jármű homlokfal és a királycsap közötti távolság e1 [mm] kb. 3600-4800 

Királycsapok távolsága e2 [mm] kb. 14000-15000 

Tengelyek távolsága (forgóvázban) D [mm] max. 2700 

Kerékátmérő (új) [mm] min.710 

Jármű szélesség SZ [mm] max. 2880 

Jármű magassága a sínkorona felett H [mm] kb. 4000-4100 

Padlószint magassága a sínkorona felett H1 [mm] 600/max.1200 

belépőél magassága a sínkorona felett  max 600 

Ütköző magassága a sínkorona felett H2 [mm] 612 

Saját tömeg (t) kb.190-210 

Raksúly (utasok és személyzet tömege) (t) kb. 54-63 

Tengelynyomás önsúly alatt (kN) kb. 120-140 

Tengelynyomás teljes terhelés alatt (8 fő/m2 álló 

utasszámmal) 
(kN) max. 190  

Bejárható legkisebb ívsugár (m) 100 

Engedélyezett üzemi sebesség HÉV vonalon (km/h) 100 

Tervezési sebesség 
(km/h) 1500 V DC = 120 

1500 V DC/25 kV 50 Hz = 140 

2. táblázat Új HÉV személyszállító járművek tájékoztató műszaki és terhelési adatai 
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A táblázat a pályázati Műszaki leírás adatait és becsült értékeket tartalmaz. A végleges adatok a szállítási 

szerződés megkötése után lesznek ismertek. 

5.3.3 Üzemi, fenntartási járművek 

Az üzemi és fenntartási járművek közlekedtetését az üzemeltető határozza meg. 

5.4 HÉV-járművek kerékpárjai  

Az iránylevek készítésekor közlekedő, mértékadó személyszállító járművek mindegyike a HÉV II. illetve a UIC 

ERRI S 1002 jelű kerékprofillal közlekedik.  

 

3. ábra HÉV II. típusú kerékpár méretei 

*) Az üzemben megengedett szélső értékek a sínfej magasságában mérve: 1357 és 1363 mm 

(   )  legnagyobb méret 

)   (  legkisebb méret 

**  1360 mm-es felsajtolási méret esetén 

5.4.1 HÉV-járművek kerékabroncs-profilja  

 

4. ábra A HÉV II. jelű kerékprofilja 
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5. ábra UIC-ERRI S 1002 kerékprofil 760 ≥ R > 630mm  

A kerékprofil leképezését lásd UIC 510-2, illetve MÁV-HÉVSZ 0001-1:2018. 

5.4.2 Új járműre vonatkozó kerékpáradatok 

Az új járműre vonatkozó kerékpáradatok tájékoztató jellegűek. 

A jármű kerékpárjai feleljenek meg a MÁV-HÉVSZ 0001-1:2018. sz. szabványban foglaltaknak (kivéve a 

szabvány 4.2.4.8 és 4.2.6 pontjában a futókörön mért minimális kerékátmérőre vonatkozó előírásokat). 

A kerekek felsajtolási távolságának (kerékhátlap távolságának) névleges mérete 1363 mm, a tűrés: +0, -1 mm. 

A kerékhátlap távolság tűrési határértéke (felsajtolási távolsága) profilesztergályozás során a névleges 

értékhez képest a +0 mm, -3 mm tartományban is beállítható legyen. 

A futófelületen alkalmazott kerékprofil a MÁV-HÉVSZ 0001-1:2018. sz. szabvány 4.3.2.1 pontjának 3. ábrája 

szerinti, UIC-ERRI S 1002 jelű profil legyen (lásd 5. ábra). 

5.5 Futástechnikai paraméterek 

Az elővárosi vasutak üzemeltetőinek kezében nincsenek olyan előírások, melyek alapján az egyenértékű 

kúposság és a futókör-átmérő különbség futástechnikailag optimális kialakítását szabályoznák.  

Az egyenértékű kúposság értékét az MSZ EN 15302 jelű szabvány alapján lehet ellenőrizni. Az egyenértékű 

kúposság a sínprofil, és a kerékprofil geometriájától, valamint a síndőlés és a nyomtávolság értékétől függ.  

A futástechnikai jellemzőket egységben kell kezelni a pálya felépítmény paraméterek, valamint a 

közlekedő/közlekedtetni kívánt járművek paraméterei kialakításánál. A két szakterület egymásra hatása 

ebben az esetben hozható közös nevezőre. 

Jelen irányelvekben rögzített jármű és kerékpáradatoktól futástechnikai paraméterek figyelembevételével el 

lehet térni, melyet az üzemeltetővel egyeztetve kell meghatározni.  

A 15. fejezetben szereplő B stratégia értékeit ennek megfelelően kell meghatározni és szükség szerint 

módosítani, illetve a síndőlés ajánlott értékét meghatározni. 
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6. Űrszelvény 

6.1 Általánosságban  

A vasúti pálya mellett és felett – a vágánytengelyre merőlegesen – szabadon tartandó meghatározott teret 

űrszelvénynek nevezzük. 

Az alapűrszelvénybe csak jelen Irányelvekben felsorolt építménynek, berendezésnek, szerelvények vagy 

építési anyagnak szabad a 7., 8., illetve a 9. fejezetben és a felsővezetékre11 és a biztosítóberendezésre 

vonatkozó irányelvekben12 meghatározott mértékig beleérnie: 

• sk+55cm magas peronszegély 

• menekülőjárda 

• menekülő sáv keresztmetszete 

• rakodó szegélye 

• alacsony magasságú, vágányra szerelhető zajárnyékoló fal 

A menetrend szerinti személyszállító járművek legkedvezőtlenebb burkoló körei között legalább 450mm 

biztonsági közt kell alkalmazni. 

A legkedvezőtlenebb burkolóköröket - amelyeket a jármű oldalfalak és kinyúló szerelvények határoznak meg 

– csak az ívekben és azok átmeneti íveiben a vágánytengely távolság számításánál Üzemeltetői engedéllyel 

lehet alkalmazni. 

Az alapűrszelvényt kiegészíti az áramszedő-űrszelvénye. Az alapűrszelvényt az áramszedő űrszelvénnyel 

kiegészítve nevezzük űrszelvénynek. 

Az űrszelvény tengelye mindig merőleges a vágány sínkorona vonalára (a sínek felső, a vágánytengelyre 

merőleges érintő egyenesére), és azt a vágány középpontban metszi. 

Az űrszelvény pontjait koordináta-rendszerben kell megadni, amelynek tengelye lehet függőleges vagy attól 

eltérő, kezdőpontja azonban minden esetben a vágányközéppont. 

A H5, H6 és H7 vonalakon a 3600mm széles űrszelvényt kell alkalmazni. 

  

                                                           
11 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 
12 F1 Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás tervezési irányelvek 1. és 2. részek 
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6.2 Az űrszelvény alsó része 

 
6. ábra A HÉV-űrszelvény alsó része 

Az „n” nyomcsatorna szélességek a 15.2 fejezetben találhatók. Az űrszelvény szempontjából n=60mm. 

• m ≥135 mm a pályasínnel szilárdan összekötött, nem mozdítható tárgyak számára; 

• m ≥150 mm a pályasínnel nem szilárdan összekötött, nem mozdítható tárgyak esetén. 

A nyomcsatorna 38 mm-es mélységét a sín legkopottabb állapotában is biztosítani kell! 

 

A hely megnevezése 
Nyomcsatorna szélessége 
[mm] 

Keresztezések vezetősínjei mellett, egyenes keresztezésekben, 
általában 

41 

Keresztezések csúcsa és a könyöksín között, egyenes 
keresztezésekben, általában 

45 

Köríves kitérők keresztezéseinek vezetősínjei, valamint a keresztezési 
csúcs és a könyöksín között 

kitérő gyártási terve szerint 

működő vezetősín R>200m 41 

 R≤200m 45 

nem működő vezetősín  60 + nyombővítés 

Burkolt vágányoknál és útátjárókban kövezethatároló sín mellett, 
egyenesben 

70 + nyombővítés 

Terelősíneknél (hidakon) és vágányok közötti oszlopok (pillérek), tartók 
mellett  

MÁVSZ 2919 szerint (lásd 

15.2.3 fejezet) 

3. táblázat nyomcsatorna szélességek 

 

A nyomcsatorna szélességeket az új jármű kerékprofiljának ismeretében futástechnikai szempontból is 

felül kell vizsgálni, erre szolgálnak a „B” stratégia szerint kialakítható nyomcsatorna szélességek – lásd 15. 

fejezet. 
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6.3 Űrszelvény egyenes pályaszakaszon 

Túlemelés nélküli vágányokon az űrszelvény tengelye függőleges és azonos a vágánytengellyel. 

 
7. ábra Szabványos űrszelvény egyenesben 

Űrszelvénypontok koordinátái 
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4. táblázat Űrszelvénypontok koordinátái 

6.4 Űrszelvény íves pályaszakaszon 

Körívekben az űrszelvényt a kanyarulati sugár függvényében bővíteni kell. Az űrszelvény bővítése az ívpótlék 

és az űrszelvénypontok oldalirányú koordinátáinak összegzésével történik, az íves pályaszakasz teljes 

hosszában. 

A magasperon szegélyének a vágánytengelytől meghatározott távolságát R ≤ 3000 m sugarú ív esetén az 

ívpótlékkal növelni kell.  

Az R ≤ 3000 m sugarú ívekben fekvő vágányoknál az űrszelvénytengelyre merőleges valamennyi méretét mind 

a külső, mind a belső oldalon bővíteni kell az ívpótlékkal. 

Az ívpótlékok számítása az alábbi képletekkel történik: 

az ív külső oldalán 

𝑏𝑘 =
30000

𝑅
 [𝑚𝑚] 

az ív belső oldalán 

𝑏𝑏 =
24000

𝑅
 [𝑚𝑚] 

ahol R a körív sugara, méterben. 

Az ívpótlék a közlekedő jármű típusának függvénye, ezért új járműtípus bevezetése esetén a képletet 

módosítani kell, az ívpótlékokat pedig újra kell számítani.  

A jelenleg mértékadónak tekinthető motorkocsik és pótkocsik adatait a(z) 5. fejezet tartalmazza. 

6.5 Űrszelvénybővítés kifuttatása 

Az űrszelvény bővítés és annak kifuttatása ívpótlék a közlekedő jármű típusának függvénye, ezért új 

járműtípus bevezetése esetén a képletet módosítani kell, az ívpótlékokat pedig újra kell számítani. A jelenleg 

mértékadónak tekinthető motorkocsik és pótkocsik adatait a(z) 5. fejezet tartalmazza. 

P X [mm] Y [mm] P X [mm] Y [mm] 

1 -1245 25 21 1245 25 

2 -1520 300 22 1520 300 

3 -1725 300 23 1725 300 

4 -1500 280 24 1500 280 

5 -1500 400 25 1500 400 

6 -1725 400 26 1725 400 

7 -1725 760 27 1725 760 

8 -1800 760 28 1800 760 

9 -1725 1120 29 1725 1120 

10 -1800 1120 30 1800 1120 

11 -1800 4250 31 1800 4250 

12 -1600 4500 32 1600 4500 

13 -1350 4721 33 1350 4721 

14 -1260 4800 34 1260 4800 

15 -1180 4850 35 1180 4850 

 

P X [mm] Y [mm] P X [mm] Y [mm] 

A -1150 6000 B 1150 6000 

C -1350 5800 D 1350 5800 

E -1150 5500 F 1150 5500 

G -1350 5300 H 1350 5300 

I -1150 5350 J 1150 5350 

K -1350 5150 L 1350 5150 

M -1260 5100 N 1260 5100 

P -1350 4850 Q 1350 4850 

R -1260 4850 S 1260 4850 
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Erre az előírásra különösen magasperon szegélyeknél, raktári és rakodó-ponknál, a vágányt megközelítő 

bármilyen oszlop, fal, szegély és berendezés esetén kell figyelemmel lenni  

6.5.1 Egyenes és tiszta ív között 

A vágány egyenes és íves szakaszának találkozásánál az űrszelvény bővített és nem bővített méretei között 

fokozatos átmenetet kell kialakítani.  

Ha az ívben nincsen túlemelés, és nincsen átmeneti ív az egyenes és a tiszta ív között, akkor  

• a külső oldalon az ív elején már meg kell lennie a teljes ívpótléknak, melyet a bővített űrszelvény 

külső burkoló köréhez húzott érintővel az egyenes vágányrészen 17,4 m-es hosszon kell kifuttatni; 

• a belső oldalon az ív elején csak 0,65 bb ívpótléknak megfelelő űrszelvénybővítésnek kell meglennie, 

amely az egyenes felé 14,0 m hosszon fut ki, az ív felé pedig 6,0 m távolságban – egyenes 

határvonallal – nő fel a teljes ívpótléknak megfelelő űrszelvénybővítésre.       

 

8. ábra Űrszelvénybővítés kifuttatása egyenes és tiszta ív között 

6.5.2 Egyenes és átmeneti íves körív között 

Ha az egyenes és ív között átmeneti ív van, akkor  

• a külső oldalon az átmeneti ív elején  
L
k

b

+4

12
 mértékű űrszelvény-bővítést kell biztosítani, ahol bk az 

ívpótlék mm-ben, L az átmeneti ív hossza méterben. A bővítést az egyenes felé 10,0 m hosszan kell 

kifuttatni, az ív felé pedig az ív eleje előtt 6,0 m távolságig a közbenső értékek fokozatos emelésével 

a teljes értékre kell növelni; 

• a belső oldalon az átmeneti ív elején 
L

b
b

−4

5
 mértékű űrszelvény-bővítést kell biztosítani és ezt az 

egyenes felé 4,0 m hosszban kell kifuttatni, az ív eleje pontig pedig a teljes értékre kell növelni.  

     

     

 
 

 
  
 
   

  változatlan bővítés

változatlan bővítés  
  
  
 

vágánytengely egyenes
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9. ábra Űrszelvénybővítés kifuttatása egyenes- és átmeneti íves körív között 

6.5.3 Kitérőknél 

Az ívpótlékot és annak kifuttatását a kitérőknél is alkalmazni kell. Ha a kitérő mellett szegély van, akkor a 

szegély vonalvezetését pontosan a(z) 10. ábra Űrszelvénybővítés kifuttatása kitérőknél ábrának megfelelően 

kell kialakítani. 

 

10. ábra Űrszelvénybővítés kifuttatása kitérőknél 

Az űrszelvénybővítés kifuttatása a közlekedő jármű típusának függvénye, ezért új járműtípus bevezetése 

esetén a képletet módosítani kell, az értékeket és a kifuttatás módját pedig újra kell számítani.  

6.6 Túlemelésben fekvő vágányok űrszelvénye 

Túlemeléssel kialakított vágányokon az űrszelvény tengelye dőlt helyzetű, és a függőleges tengellyel a 

túlemelésnek megfelelő szöget zár be. 

A dőlt űrszelvény pontjainak koordinátái az alábbi elrendezési vázlat alapján számíthatók: 

vágány közepe

átmeneti ív

 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

    

     

A
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a) felszíni szakaszokon 

 

11. ábra Elrendezési vázlat dőlt űrszelvény vetületi számításaihoz 

 

Számítási képletek: 

 = arc tg (m /1435) 

vb = (b+bb) cos + h·sin 

vk = (b+bk) cos - h·sin 

hb = h·cos - (b+bb) sin + m/2 

hk = h·cos + (b+bk) sin + m/2 

A képletekben szereplő betűk jelentése: 

:  a dőlt űrszelvény hajlásszöge a függőlegeshez 

képest, fokban; 

m: a túlemelés, mm-ben; 

b:  az űrszelvény vizsgált pontjának oldalirányú 

mérete a dőlt űrszelvény tengelyétől egy oldal felé, a 

sínek felső érintősík-jával párhuzamosan, mm-ben; 

bk:  az ívpótlék az ív külső oldalán, mm-ben; 

bb:  az ívpótlék az ív belső oldalán, mm-ben; 

vk: az ívpótlékkal növelt űrszelvény vizsgált 

pontjának vízszintes vetülete a függőlegestől a külső 

oldalon mérve, mm-ben; 

vb:  az ívpótlékkal növelt űrszelvény vizsgált 

pontjának vízszintes vetülete a függőlegestől a belső 

oldalon mérve, mm-ben; 

h:  az űrszelvény vizsgált pontjának magassági 

mérete a dőlt űrszel-vény tengelyével párhuzamosan 

mérve, mm-ben; 

hk: az ívpótlékkal növelt űrszelvény vizsgált 

pontjának függőleges vetülete a sínkoronaszint felett, a 

külső oldalon mérve, mm-ben; 

hb: az ívpótlékkal növelt űrszelvény vizsgált 

pontjának függőleges vetülete a sínkoronaszint felett, a 

belső oldalon mérve, mm-ben. 

Ívben fekvő túlemelt vágány esetén a vágány melletti 

létesítmények elhelyezésénél az ívpótlékkal növelt dőlt 

űrszelvényt kell figyelembe venni.  

bbbk

h
k

h
b

m

az ív belső sínszálának
 K szintje
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b) alagúti szakaszokon 

Új tervezésű, Mélyvezetésű alagutak és a keretalagutakban a túlemelés kialakítása a felszíni szakaszoktól 

eltérő. 

 

12. ábra Elrendezési vázlat dőlt űrszelvény vetületi számításaihoz 

 

6.7 Biztonsági határjel 

Összetartó vágányoknál biztonsági határjelzőt kell elhelyezni, a forgalmi utasítás szerinti formában és 

méretben.  

A határjelző helye az a pont, ahol a vágányok tengelytávolsága 3,60m, mindkét vágány ívpótlékával 

megnövelve. Túlemelés esetén számolni kell az űrszelvény dőlésével is. 

Kitérők előtt ott kell a biztonsági határjelet elhelyezni, ahol a kitérőre vonatkozó űrszelvény bővítések 

figyelembevételével a vágányok tengelytávolsága 3,6m. 

Kötöttségek esetén a biztonsági határjelző helyét az Üzemeltető határozza meg, a közlekedés feltételeit a 

Forgalmi Utasításban szabályozza. 

 

h
k
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b

bk

az ív belső sínszálának
 K szintje                              
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7. Építmények határvonala 

Biztonsági távolságnak nevezzük azt a legkisebb távolságot, amit az űrszelvény és az azt megközelítő 

építmények között mindenképpen be kell tartani (jelen Irányelvekben felsorolt kivételektől eltekintve). Ettől 

való eltérést – geodéziai felmérés alapján – csak az illetékes Hatóság13 engedélyezheti. 

Építmények tekinthető minden olyan létesítményt, amely helyzete a vágányhoz képest nem változik, illetve 

nem fel és leszerelhető. 

Köríveknél, körkeresztmetszetű alagutaknál az építmények belső határvonala a 200 m-nél nagyobb sugarú 

ívekben is az egyenes pályára meghatározott kör. 

A fejezetben a minimum értékek szerepelnek. Az adott helyszínen ténylegesen alkalmazandó távolságokat 

az építmények mellett biztosítandó közlekedési és egyéb terek, menekítő terek, további létesítmények és 

berendezések együttes helyigénye határozza meg.  

Helyszín távolság [mm] 

Alagútban 500  

Körszelvényű alagútban 150  

Felszínen 500  

Oszlopok, pillérek esetén 400  

Vágányok közötti kerítés 0  

felsővezeték oszlop éle* 
középoszlopnál 
szélső oszlopnál 

 
0*  
400*  

Hidakon 400  

5. táblázat az űrszelvény és az építmény határvonala közötti biztonsági távolság 

*a felsővezeték oszlopok tényleges távolságát a vágánytengelytől az alaptest és az oszlopok együttesen 

határozzák meg – lásd 11. fejezet. 

A munkavezeték magasságra és szigetelési távolságra a vonatkozó irányelv14 ad utasításokat. A 6. táblázat az 

M és S értékeit adja meg. 

 felsővezeték rendszere 

M S 

Munkavezeték magassága 
Szerkezeti magasság + szigetelési 

távolság  
Hosszláncos felsővezeték 5000mm - 5900mm 800mm - 1500mm  

Sínes felsővezeték 5000mm - 5900mm 500mm  

6. táblázat felsővezeték elhelyezés a szabadon tartandó térhez 

  

                                                           
13 Jelen irányelvek készítésekor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési 

Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztálya 
14 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 
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7.1 Felszínen 

 

13. ábra Építmények belső határvonala felszínen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – alapűrszelvény  

2 – építmények belső határvonala A B C D E F 

3 – burkolat nélküli falak belső határvonala menetirány szerinti bal oldalon A B J 

4 – burkolat nélküli falak belső határvonala menetirány szerinti jobb oldalon M E F  

5 – nem felsővezeték tartó oszlopok, pillérek határvonala menetirány szerinti jobb oldalon U V W 

6 – nem felsővezeték tartó oszlopok, pillérek határvonala menetirány szerinti bal oldalon Z Y X 

7 – üzemi közlekedési tér S R P 

8 – szabadon tartandó tér üzemi közlekedési térrel A B H W K L Z M R P 

9 – felszíni szakaszon támfalak, hídkorlátok belső határvonala H G 

10 – szegélyek Q 
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Pont X [mm] Y [mm] 

A -2300 0 

B -2300 4763 

C -1350 5500 

D 1350 5500 

E 2300 4763 

F 2300 0 

G 2500 4612 

H 2500 0 

J -2300 5705 

K -1350 6500 

L 1350 6500 

M 2300 5705 

Pont X [mm] Y [mm] 

P e+k 0 

R e+k 2500 

S e 2500 

U -2200 0 

V -2200 4840 

W -2200 5789 

X 2200 0 

Y 2200 4840 

Z 2200 5789 
Q ±1700 150 

7. táblázat Építmények belső határvonalának koordinátái felszínen 

Ahol e az elsodrási határ, k pedig az üzemi közlekedési tér szélessége milliméterben. 

A „C”, „D”, „K” és „L” pontok Y koordinátái névleges értékek, a legnagyobb és legkisebb értékeket a 6. táblázat 

alapján kell meghatározni. 

7.2 Keretalagútban 

 
14. ábra Építmények belső határvonalának koordinátái keretalagútban – egyvágányú pályán 

 

1 – űrszelvény  

2 – építmények belső határvonala A B (Y X) E F 

3 – menekülő járda 

4 – menekülő sáv keresztmetszete 

5 – nem felsővezeték tartó oszlopok, pillérek határvonala Y X 
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A menekülő járda elhelyezését a vágánytengelyhez képest a peronok elrendezése és a menekülési útvonal 

szerint kell eldönteni. Középperonos állomások között általában a menetirány szerinti bal oldalon kell 

elhelyezni. 

Pont X [mm] Y [mm] 

A -2750 0 

B -2750 5500 

E 2300 5500 

F 2300 0 

X 2200 0 

Y 2200 5500 

15. ábra Építmények belső határvonalának koordinátái keretalagútban 

7.3 Körkeresztmetszetű alagútban és állomási peron mellett 

 

16. ábra Építmények belső határvonala körkeresztmetszetű alagútban és állomási peron mellett 

1 – építmények belső határvonala F G H I 

2 – alapűrszelvény  

3 – állomási peron E D C B A 

4 – állomási helység falának belső határvonala (peron mellett) N E 

5 – külső fal belsőhatárvonala H I 

6 – mélyállomásoknál az építmények kivételesen megengedhető belső határvonala 
 

Pont X [mm] Y [mm] 

A -1800 0 

B -1800 350 

Pont X [mm] Y [mm] 

C -1500 350 

D -1500 550 
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Pont X [mm] Y [mm] 

E -4000 550 

F -4000 5150 

G 1200 5150 

Pont X [mm] Y [mm] 

H 2300 4325 

I 2300 0 

N -4000 3500 

8. táblázat Építmények belső határvonala körkeresztmetszetű alagútban és állomási peron mellett 

7.4 Építmények távolsága a vágánytengelytől új tervezés esetén 

Építmény megnevezése 
Legkisebb távolság a 
vágánytengelyektől / 
sínkoronaszinttől [mm] 

Peronoszlop, terelőkorlát, perontükör vágánytengelyhez legközelebbi 
éle. (A táblák és tükrök elhelyezésénél a gyalogos közlekedés 
feltételeit is biztosítani kell) 

elsodrási határ 

Vasútüzemi épületek távolsága legközelebbi vágánytengelytől 
amennyiben az épület és vágány között gyalogos közlekedés nincs. * 

3000 

Emberi tartózkodásra alkalmas, nem vasútüzemi épület telekhatáron 
kívül** 

9000 

Egyéb, emberi tartózkodásra alkalmas, nem vasútüzemi épület  3000 

Egyéb, tartós emberi tartózkodásra nem alkalmas épület (pl. 
parkolóház) 

4000 

Épületeken belül fekvő vágányok a falsíktól új építés esetén *** 3 000 

Raktárperonon, nyíltrakodó, homlokrakodó szélének távolsága 1 725 

Magasrakodó és raktárperon felső síkjának magassága a sínkorona 
felett 

1 200 

nyílt rakterület vágányhoz közelebbi szegélyének távolsága 1 500 

nyílt rakterület vágányhoz közelebbi szegélyének magassága a 
sínkorona felett 

0 

Homlokrakodó magassága a sínkorona felett 1 290 

peronkorlát vágány felé eső éle elsodrási határ 

A vágánykapuk oszlopai a vágánytengelytől min. elsodrási határ 

9. táblázat vágányok melletti (vágánytengelytől mért) és feletti (sínkoronaszinttől mért) építmények távolsága a vágánytengelytől 

* gyalogos közlekedés esetén az épület távolságát a közlekedési sáv kialakítása, az épület ajtajai és az 

elsodrási határ szabja meg. Műtárgyban a vasútüzemi helységek faltávolságára az építmények belső 

határvonala vonatkozik. 

** Új nyomvonal építése esetén. Meglévő nyomvonalon – ennél közelebb lévő, meglévő épületek 

megtarthatóságára az előírás nem vonatkozik. 

***Épületen belüli vágányoknál az építményektől / falsíktól való távolságot a funkció, az alkalmazott 

technológia, technológiai berendezés és az ahhoz szükséges szabadon tartandó terek, közlekedési sávok 

együttes figyelembevételével kell meghatározni.  

A vágánytengely távolságok és a vágányoktól elhelyezendő létesítmények távolságait minden esetben meg 

kell vizsgálni az alkalmazni kívánt szerkezet/létesítmény pl, járműemelő, tetővizsgáló pódium, 

felsővezetéktartó oszlopok méreteinek figyelembevételével és a járműszerkesztési szelvény alapul vételével. 

Az elhelyezésre kerülő létesítmény mellett gyalogos közlekedés esetén min. 0,80 m, de lehetőség szerint 1,0 

m, targoncaközlekedés esetén min. 2,00 m széles közlekedési út biztosításával is számolni kell. 

Két vagy több vágány esetén azokra a létesítményekre, amelyek a vágányon kívül vannak, a „vágánytengely” 

alatt a létesítmény felőli szélső vágány tengelyét kell érteni. 
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Bármely itt fel nem sorolt létesítmény elhelyezésére – hídszerkezetek kivételével – a pályaűrszelvény a 

mértékadó. Ívben az ívpótlékot és a dőlt űrszelvény adatait is figyelembe kell venni. 

Az ívekben az ívpótlékból és a túlemelésből számított bővítési értékekkel a fenti adatokat meg kell növelni! 
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8. Berendezések elhelyezése 

Berendezéseknek azokat az infrastrukturális létesítményeket nevezzük, melyeket a vágánytengelytől előre 

meghatározott távolságra telepítenek és térbeli helyzetük (normál) üzemi körülmények között megváltozhat 

(pl. jelzők, kábelek, föld alatti és föld feletti szekrények, aknák, biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás 

pályamenti elemei, egyenáramú kábelhálózat, felsővezeték pályamenti elemei, de nem az oszlopok). 

A berendezések elhelyezésének pálya felé eső belső határvonalát az űrszelvény, a biztonsági távolság, 

valamint a berendezés jellege határozza meg. 

A felsővezeték elhelyezésére az alapűrszelvényt kiegészítő felsővezeték űrszelvény területe használható fel. 

Helyszín távolság [mm] 

Alagútban 200  

Körszelvényű alagútban 150  

Felszínen 400  

felsővezeték oszlopon lévő szerelvény felsővezeték oszlopra 

vonatkozó előírás szerint 

jelzők 0  

10. táblázat biztonsági távolság berendezések elhelyezéséhez 

Az ívekben az ívpótlékból és a túlemelésből számított bővítési értékekkel a fenti adatokat meg kell növelni! 

Járműtelepen az ott alkalmazott technológia, az azokra vonatkozó felsővezetéki, érintésvédelmi, és 

technológiai, baleset- és munkavédelmi elírások alapján kell a berendezések elhelyezését megtervezni az 

adott vágány funkciójától függően. A fenti táblázattól kisebb érékek alkalmazását indokolni kell. 
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9. Szabadon tartandó tér 

9.1 Általánosságban 

A szabadon tartandó tér a vágány mentén szakaszonként változó, a vágány mellett elhelyezett építmények 

berendezések és a biztostandó közlekedési, menekítési és egyéb terek függvénye. A szabadon tartandó tér 

mérete az űrszelvényél kisebb nem lehet, kivéve járműtelepeken. 

9.2 A vasúti pályát áthidaló közúti vagy vasúti felüljárók alatt szabadon tartandó tér 

Ívben fekvő áthidalt pályán a külső sínszál túlemelése által meghatározott, megdöntött űrszelvény 

legmagasabb pontja lesz a mértékadó. Emelkedőben fekvő, vagy két egymást ferdén keresztező pálya esetén 

az áthidaló műtárgy alatt a vasúti pálya minden keresztmetszetében biztosítani kell az előírt szabadon 

tartandó méretet. 

Körívben fekvő áthidalt pálya esetében az áthidalási űrszelvény szélességét megadott méreteken túlmenően, 

a megfelelő kilátás biztosítására való tekintettel kell megállapítani. 

Körívben és bevágásban fekvő áthidalt pálya belső oldalán a bevágás rézsűje a nyitva tartandó magasság felső 

éle alatt nem építhető be, a távolba látási viszonyok kedvezőtlenebbé válásának elkerülése végett.  

9.3 Hidakon szabadon tartandó tér keresztmetszete 

 
17. ábra hidakon szabadon tartandó tér 

Ívben fekvő vasúti pálya esetén, a szabadon tartandó tér keresztmetszetének tengelye merőleges méreteit a 

b ívpótlékkal meg kell növelni, és figyelembe kell venni a hídtengely és vágánytengely eltérését is. Túlemelt 

vágányoknál a dőlt űrszelvény a mértékadó. 

 

Pont X [mm] Y [mm] 

B 1515 25 

C 2200 740 

D 2200 4000 

H 1350 5500 

H' 1350 5118 

J 1150 5800 

J' 1250 5250 

K 2200 0 

O 0 25 

11. táblázat hidakon szabadon 

tartandó tér koordinátái 
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Ha az üzemi gyalogjárás a főtartókon belül, a szabadon tartandó térhez csatlakozóan van biztosítva, akkor a 

BCK-pontokkal határolt teret is szabadon kell tartani. E térbe kisebb szélességű, keresztirányú hídalkatrészek 

benyúlhatnak, de a híd tengelyével párhuzamos élekkel bíró és ferde hídalkatrészek a szabadon tartandó tér 

e részébe nem érhetnek be.  

Állomásokon a KCD-vonal távolsága a tengelytől 3000 mm, a bejárati váltó és a bejárati jelző között ez a 

távolság ugyancsak 3000 mm, a bejárati jelző és annak előjelzője között 2350 mm; ha pedig előjelző nincs, 

akkor a bejárati jelzőtől 500 m-ig kell a 2350 mm-es távolságot betartani. Ívben fekvő pályánál ezeket a 

méreteket az ívpótlékkal növelni kell. Ezeknél az eseteknél az előző bekezdésben közölt enyhítések nem 

alkalmazhatók. 

A nyíltvonalon a teknőhidak korlátjának legkisebb távolsága a tengelytől 2350 mm. 

Túlemelt ívben fekvő vágánynál a szabadon tartandó tér dőlt helyzetet foglal el. 

A felsővezetékre és energiaellátásra vonatkozó előírásokat az F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer 

tervezési követelményei tartalmazzák.  

9.4 Vasútépítő gépek munkavégzéséhez biztosítandó hely 

A vasútépítő gépek munkavégzéséhez általában a 9. ábrán megadott méretek biztosítása szükséges. Kivételt 

képeznek a peronok melletti vágányok és az útátjárók, illetve ahol a felépítmény nem teszi szükségessé vagy 

a keresztmetszeti kialakítás nem teszi lehetővé ezen hely biztosítását. (nem zúzottkő ágyazatú pályák, 

középoszlopok). 

 

18. ábra Vasútépítő gépek részére biztosítandó hely 

9.5 Alagúti szakaszon 

Új tervezésű alagutaknál az alábbi ábrákon lévő szelvényeknek a menekülési útvonallal kialakított 

megoldásait kell alkalmazni. 
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19. ábra Kör szelvényű alagút egyenesben, merev sínes felsővezetékkel, menekülőjárdával 

  

20. ábra Kör szelvényű alagút egyenesben, merev sínes felsővezetékkel, menekülőjárdával 
jobbos ívben 140mm túlemeléssel. 
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21. ábra Kör szelvényű alagút egyenesben, merev sínes felsővezetékkel. menekülőjárdával 
balos ívben 140mm túlemeléssel 

 
22. ábra Keret alagút egyenesben, kétvágányú pályán, 3,6m vágánytengely távolság esetén, menekülő járdával 

*hosszláncos rendszerű felsővezeték esetén 
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23. ábra Keretalagút ívben, kétvágányú pályán, 140mm túlemeléssel, 3,6m vágánytengely távolság esetén, menekülő járdával 

*hosszláncos rendszerű felsővezeték esetén 

 

 
24. ábra Keretalagút egyvágányú pályán, menekülő járdával és állomási peron esetén 

*hosszláncos rendszerű felsővezeték esetén 
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25. ábra Keretalagút egyvágányú pályán menekülő járdával, ívben, 140mm túlemeléssel 

*hosszláncos rendszerű felsővezeték esetén 
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10. Egyéb biztonsági és közlekedési terek, távolságok 

10.1 Elsodrási határ 

Elsodrási határnak nevezzük azon sáv szélét, amelyen belül a vasúti pályán, illetve a pálya mellett való 

tartózkodás balesetveszélyes – ahol az elhaladó szerelvények, vonatok által gyakorolt elsodró hatást 

figyelembe vesszük. Az elsodrási határvonal helye a sebességtől függ. Az elsodrási határt elsősorban ott kell 

figyelembe venni, ahol a vágányok között rendszeres gyalogosforgalom vagy munkavégzés van (peronok, 

műszaki kocsivizsgálat stb.). A pályára engedélyezett maximális sebességhez tartozó elsodrási határt a 

peronokon maradandóan ki kell jelölni a 16. fejezetben leírtak szerint. 

sebesség 
(km/h) 

Elsodrási határ a 
vágánytengelytől (m) 

       5  1,80 

   6 – 20  2,00 

 21 – 40  2,20 

 41 – 100  2,50 

12. táblázat elsodrási határ a sebesség függvényében 

10.2 Az üzemi közlekedési tér kialakítása 

Olyan vágányok mentén, ahol a térszínen való, üzemi és fenntartási célú közlekedés szükséges, közlekedési 

sávot kell biztosítani az Üzemeltető által kijelölt helyeken. 

Az üzemi közlekedési sávot egyik oldalról az elsodrási határ határozza meg. A sáv 1 m széles, ami kötöttségek 

esetén Üzemeltetői engedéllyel 0,75m-ig csökkenthető. Az üzemi közlekedési sáv legkisebb magassága 2,5m 

lehet. 

Az Üzemi közlekedési teret az Üzemeltető által kijelölt helyeken és módon kell biztosítani: 

• a vágány mentén legalább az egyik oldalon 

• ahol tolatás, rakodás történik; 

• ahol a járművek kezelését végzik; 

• kitérőknél; 

• vágányzáró sorompónál, kisiklasztó sarunál; 

• vasútüzemi vágányon lévő csarnok kapujánál. (Ha egy kapunyílás nem elegendő, külön kaput kell 

létesíteni a személyzet részére.) 

Amennyiben Üzemi közlekedési teret nem szükséges biztosítani, a 10.3 fejezet előírásait kell alkalmazni. 

Sebesség V 
(km/h) 

Elsodrási határ a 
vágánytengelytől (m) 

Az üzemi közlekedési tér szélének a távolsága a 
vágánytengelytől (m) 

  5 1,80 2,80 

  6-20 2,00 3,00 

21-40 2,20 3,20 

41-100 2,50 3,50 

13. táblázat üzemi közlekedési tér széle a vágánytengelytől 

Az üzemi közlekedési tér ívben lehetőleg a belső oldalon, kitérőknél a váltóállító készülék oldalán legyen. 
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Hosszirányban csekély kiterjedésű létesítmények – jelző-, térvilágítási, távközlési oszlop, melyek vágánnyal 

párhuzamos mérete legfeljebb 0,5 m – esetén az üzemi közlekedési teret a létesítményen kívül kell 

biztosítani. 

Az üzemi közlekedési térben váltóállító készülék és törpe tolatási jelző elhelyezhető. 

Nem lehet az üzemi közlekedési térben botlásveszélyt jelentő pályatartozék, kivéve a váltóállító készüléket 

és a törpe tolatásjelzőt! 

Amennyiben rakodóberendezésnél a vasúti kocsi és a berendezés között rakodással kapcsolatos munkát kell 

végezni, a létesítmények távolságát a közlekedési térre vonatkozó szabályok határozzák meg. 

10.3 Félreállóhelyek 

A pálya azon részein, ahol nem szükséges üzemi közlekedési tér, a pálya-felügyeletet, a pályafenntartást, a 

pálya menti berendezések üzemeltetését és fenntartását végző dolgozók részére szakaszosan kialakított 

biztonsági teret, ún. félreállóhelyet kell szabadon tartani. 

Félreállóhelyeket kell biztosítani azokon a helyeken, ahol 

• olyan híd, műtárgy, támfal esetében, amelynek vágány melletti részén 15 m-nél hosszabb, a 

vágánnyal párhuzamos korlát van; 

• vágány melletti építmények (falak, falazatok) mellett. 

A félreállóhelyek legnagyobb távolsága egymástól 30 m. 

Különleges esetben, Üzemeltetői engedéllyel a félreállóhelyek elhagyhatóak, a szakaszra vonatkozó 

különleges munka- és balesetvédelmi előírásokat az Üzemeltetőnek kell meghatározni. 

A félreállóhely szélességi mérete az elsodrási határon kívül legalább 600 mm, a vágánnyal párhuzamos 

mérete 1500 mm. Egyvágányú alagútban a félreállóhelyet jobb és bal oldalon felváltva kell kialakítani és 

fehérszínű festéssel megjelölni. 

10.4 Menekítés 

Új tervezésű alagutakban veszély esetére olyan menekülési sávot kell biztosítani, hogy az utasok a szerelvényt 

elhagyhassák. A sáv szélessége – mivel álló járművek mellett vehető igénybe – az alábbi méretű legyen: 

mélyvezetésű alagutakban  

• szélessége legalább 0,8 m, 

• a magassága pedig legalább 2,25 m legyen. 

keretalagutakban  

• szélessége legalább 1,0 m, 

• a magassága pedig legalább 2,25 m legyen. 

A menekülő sáv keresztmetszete az űrszelvénybe belelóghat jelen Irányelvekben meghatározott mértékig. A 

menekülő járdák kialakítását a 16.8 fejezet tárgyalja. 

10.5 Szabad látótávolság 
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A jelzőkre, illetőleg a veszélyeztetett helyekre rálátást kell lehetővé tenni – a vonatkozó irányelvek szerint.15 

A szabad látótávolság biztosítása érdekében az ívek belső oldalán a fásítást kerülni kell. 

Álló személyvonatoknál a fel- és leszállás figyelemmel kísérését lehetővé kell tenni. 

Íves személyvonati indító-, illetve fogadóvágánynál a fel és leszállás helye lehetőleg az ív belső oldalán legyen. 

A vonat megfigyelését biztosító berendezések sávjában a megfigyelést akadályozó objektum nem lehet, ezt 

geometriai szerkesztéssel igazolni kell. Ezt a feltételt a helytelen vágányon való közlekedéshez is meg kell 

teremteni.  

10.6 Védőtávolság, védősáv, megközelítés 

10.6.1 Védőtávolság 

A nem vasútüzemi jellegű magas építmények és a vasút közti védőtávolságot az a vonatkozó jogszabály16 , 

egyéb létesítmények védőtávolságait külön utasítások, illetve szabályzatok határozzák meg. 

Tűzveszélyes anyagok tároló és kiszolgáló létesítményeinek a vasúti vágánytól való távolságát az MSZ 9790-

85 és az MSZ 15633-2:1992 szabvány írja elő – melyet új létesítmény tervezésénél kell betartani. 

Épületek és egyéb vasúti létesítmények vágánytengelyhez viszonyított legközelebbi távolságát a 9. táblázat 

vágányok melletti (vágánytengelytől mért) és feletti (sínkoronaszinttől mért) építmények távolsága a 

vágánytengelytőlis tartalmazza. 

A vágánytengelytől 4,0 m-nél kisebb távolságra építhető létesítmények elhelyezésénél az ívpótlékot, annak 

kifuttatását, valamint a dőlt űrszelvényt is számításba kell venni. 

Az épületeket általában a közlekedési sávon kívül kell elhelyezni. 

A vasút és az egyes építmények közti tűztávolságot az érvényes tűzvédelmi szabályzat17 és a vonatkozó 

szabványok, az egyéb védőtávolságot az érvényes építésügyi szabályzat18 és az adott építményre vonatkozó 

további szabályzat(ok) és utasítás(ok) szerint kel figyelembe venni. 

 

 

10.6.2 Védősáv 

A védősáv a vasúti közlekedési terület része. Ezen területen kell elhelyezni a vasúti létesítményeket, 

berendezéseket. Ezen területen nem vasúthoz tartozó építményt a megközelítésre vonatkozó előírások 

mellet lehet elhelyezni. 

Általános esetben a védősáv legkisebb szélessége a szélső vágánytengelytől mérve külterületen, illetve nem 

beépített területen 9m. 

Belterületen általános esetben legalább az elsodrási határ + 1m – vagy az üzemi közlekedési tér határa. 

                                                           
15 F1 Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás tervezési irányelvek 1. és 2. részek 
16 Az irányelvek készítésekor hatályos 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 

településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 
17 Az irányelvek készítésekor hatályos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról (OTSz) 
18 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 
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A védősáv 9m-es szélessége csökkenthető amennyiben a megközelítésre vonatkozó fizikai elválasztást 

alkalmazzák. 

10.6.3 Vasút megközelítése közúttal 

Vasúti pálya keresztezéséhez, vagy védősávon belül történő megközelítéséhez a vasút üzembentartójának, 

közúttal együtt való vezetéséhez – a vonatkozó előírások19 figyelembevételével - a közút kezelőjének 

hozzájárulását minden esetben meg kell szerezni. 

Nyomvonal jellegű építmény vasutat csak úgy közelíthet meg, illetve úgy keresztezhet, hogy a biztonságos 

vasúti közlekedést ne zavarja. 

Egymást megközelítő vasút és közút esetén a fizikai elválasztásról gondoskondi kell az útátjárókat és 

környezetüket kivéve. 

A vasút oldalán a szükséges szabadon tartandó és adott esetben üzemi közlekedési teret, a vasúti pálya és 

tartozékainak helyszükségletét a fizikai elválasztástól biztosítani kell. Közúti oldalról a fizikai elválasztástól 

legalább az előírt20 távolságot kell biztosítani.  

Az elválasztás lehet árok, helyszűke és kötöttségek esetén lehet fal, támfal, zajárnyékoló fal, korlát, 

szalagkorlát, szegély és ezek kombinációja a megközelítéstől függően (út, kerékpárút, gyalogút). 

10.6.4 Vasút megközelítése más vasúttal 

Helyi közforgalmú vasutak nyíltvonali pályái egymással, vagy más vasúttal szintben csak kivételesen, az 

engedélyező hatóság21 hozzájárulásával keresztezhetők. Vasutak külön szintű keresztezésénél a vasút részére 

szabadon tartandó tér méreteit a keresztezett vasútra vonatkozó előírások szerint kell figyelembe venni. A 

keresztezési műtárgy méreteinek megállapításánál a vasúti jelzőkre való rálátást biztosítani kell. 

Vasutak egymást nyílt vonalon oly mértékben közelíthetik meg, hogy az űrszelvényre, a szabadon tartandó 

terekre és vágánytengely-távolságokra vonatkozó előírások megtarthatók legyenek. 

                                                           
19 e-UT 03.01.11 - Közutak tervezése Útügyi Műszaki  lőírás  
20 e-UT 03.01.11 - Közutak tervezése Útügyi Műszaki  lőírás 
21 Az Irányelvek készítésekor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatósági 

Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztálya 
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11. Villamos felsővezeték rendszere, elhelyezése, áramellátás 

A Tervezési Irányelvben foglalt áramellátási és felsővezetéki fejezeteket részletesen a vonatkozó 

követelmények22 tartalmazzák. 

A vontatási energiaellátás feszültségszintje: 1 100V – 1 500V DC.  

Áramvisszavezető hálózat: a vágány hálózat (sínszálak) áramvisszavezető kábelhálózattal kiegészítve. 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 felsővezeték általános esetben hosszláncos kialakítású, de alagutakban, illetve helyhiány esetén (pl 

mélyvezetésű alagutakban) egyedi, pl. sínes rendszer is tervezhető 

Felsővezeték oszlopokat új építésnél szélső elrendezésben kell tervezni. 

Helyhiány esetén – Üzemeltetői engedéllyel középoszlopos kialakítás is tervezhető indokolt esetben. 

11.1 Nyíltvonalon, szélső oszlopsornál 

A felsővezeték tartó oszlopok és alaptestjeik elhelyezésénél amennyiben a felépítmény fenntartása 

szükségessé teszi, a vasútépítő gépek részére az előírt szabadon tartandó távolságokat be kell tartani. Ilyen 

esetben a szélső elrendezésű felsővezeték tartó oszlop alaptestjének vágány felőli széle legalább 2250mm-

re legyen a vágánytengelytől. Egyéb esetben a felsővezeték oszlop éle lehetőleg az elsodrási határon kívül 

legyen, de a 7. fejezet előírásait alkalmazni lehet. 

Ívekben az előírt ívpótlékokat és túlemelés esetén a dőlt űrszelvényt is figyelembe kell venni. Az oszlopél 

távolságok meghatározásánál 10mm-re kerek értékkel kell számolni. 

Általában, a 2250mm-re helyezett alaptest esetén 2700mm oszlopél távolság adódik egyenesben.  

Meglévő vonalaknál az átépítésig az ennél kisebb oszloptávolságok megtarthatók. 

11.2 Nyíltvonalon, középoszlopsornál 

Egyenesben az oszlopokat a pályatengelyben kell elhelyezni úgy, hogy az oszlop tengelye a pályatengellyel 

egybe essen. Középoszlopsor esetén az oszlopok szélességi mérete, beleértve a súlykihorgonyzás 

szerelvényeit is – a sínkorona felett 760 mm magasban és e felett – 400 mm-nél nagyobb kiterjedésű nem 

lehet. 

Az oszlop vágány felőli éle 3600 mm széles űrszelvénynél és 4,0 m-es vágánytengelytávnál 1800 mm-re, 

közelítheti meg a vágánytengelyt (lásd 7. fejezet). 

Ívben a vágánytengelytávot olyan mértékben kell megnövelni, hogy a teljes magasságig 400 mm 

szélességűnek feltételezett oszlopok az ívpótlékkal szélesített és a fejlesztési tervnek megfelelő túlemelés 

szerint megdöntött űrszelvények között elhelyezhetők legyenek.  

 

11.3 Peronoknál, rakterületen és egyéb helyeken 

                                                           
22 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 
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Peronban elhelyezett felsővezeték oszlop éle a vágánytengelyt 4m-nél jobban nem közelítheti meg. A 

peronon elhelyezett felsővezeték oszlopok helyének meghatározásánál a peronokra vonatkozó előírásokat is 

figyelembe kell venni (berendezési sáv), különös tekintettel a közlekedési sáv biztosítására vonatkozókat. 

Rakterületbe oszlop nem állítható. Az oszlopsort a vágány rakterülettel átellenes oldalán kell elhelyezni. 

Kötöttségek esetén az Üzemeltetői engedéllyel rakterületbe állított oszlopok esetén azok védelméről pl. 

sínoszlopokkal gondoskodni kell. 

Állomások egyéb területén, ahol a vonatkísérő, tolató-, vagy állomási személyzetnek a vágányok között 

közlekedni kell, oszlopok nem helyezhetők el, a munkavezetéket kereszttartókra vagy iránysodronyokra kell 

felfüggeszteni. 

A külön fel nem sorolt egyéb vágányokra (vontató-, ipar-, tároló-, műhelyi stb.) a nyíltvonalra, gyalogos 

közlekedés esetén az állomási vágányokra, rakodás esetén pedig a rakterületre vonatkozó előírások 

értelemszerűen érvényesek. 

11.4 A munkavezeték magassága, szabadon tartandó tér 

A munkavezeték rendes magassága a sínek felső érintő egyenese felett 5800 mm. Ez a méret pályaépítési és 

pályafenntartási okokból 5700 mm-re csökkenhet, és 5900 mm-re nőhet. Kivételes esetben (műtárgyak alatt) 

a munkavezeték magassága 5000 mm-re csökkenthető.  

Alagutakban a munkavezeték magassága 5000mm-ig csökkenthető.  

Új építés esetén villamosított vágányt áthidaló műtárgyak szerkezeteinek alsó éle és a sín felső érintő 

egyenese között legalább 6500 mm szabad magasságot kell biztosítani, hogy a felsővezetéki hosszlánc 5800 

mm-es munka-vezeték-magassággal elhelyezhető legyen. Ilyen esetben a szomszédos felsővezetéki 

oszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy a hosszlánc legalacsonyabb középső szakasza kerüljön a műtárgy alá. 

Széles és ferde fekvésű hidak esetén az 6500 mm-es szabad méret nem felel meg, ezért a szabad magasságot 

a hosszlánc helyszükséglete szerint növelni kell. 

11.5 Átmeneti szakaszok 

A menetrend szerinti forgalomban használt különböző pályaüzemeltetők közötti összekötő vágányokon 

átmeneti szakaszt kell kialakítani az eltérő vontatási rendszerek között. (MÁV-HÉV Zrt. 1500V DC, MÁV Zrt 

25kV AC). Az átmenet kialakítását az Üzemeltetőkkel közösen és a vonatkozó irányelv23 szerint kell 

meghatározni és jóváhagyatni a közlekedő járművek paramétereink figyelembevételével. 

Kétvágányú pályán irányhelyesen, egyvágányú pályán helyi viszonyok és a pályahálózat működtetőkkel való 

egyeztetés alapján a vágányoknak a hossz szelvényét úgy kell kialakítani, hogy a feszültség mentes szakaszon 

esetlegesen megállásra kényszerülő, vontatási energia nélkül maradt járművek a gravitáció segítségével a 

pályaszakaszt el tudják hagyni. Az ilyen szakaszok állandó, legalább 5‰ eséssel kell kialakítani 120m hosszon, 

de legalább olyan hosszon, hogy a szerelvények a lejtést kihasználva el tudjanak indulni. 

                                                           
23 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 
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12. Alépítmény 

12.1 Általános követelmények 

Az alépítmény kialakítását a(z)  

e-VASÚT 02.10.2024 D.11 utasítás Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása (2020. 

március) 

vasútügyi utasítás alapján kell megtervezni az alábbi, ott szereplő fejezetek vonatkozásában: 

3 ALAPFOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

4  ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI IRÁNYELVEK 

5 GEOTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEK 

6 HATÁSOK ÉS ELLENÁLLÁSOK 

7 TEHERBÍRÁS ÉS HASZNÁLHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

8 AZ ALÉPÍTMÉNYI FÜLDMŰ KIALAKÍTÁSA 

9 GEOMŰENYAGOK ALKALAMZÁSA 

10 AZ ALÉPÍTMÉNYI FÖLDMŰ KIEGÉSZÍTŐ RÉTEGE 

11 FÖLDRÉZSŰK 

12 SZIKLARÉZSŰK 

13 PARTVÉDELEM 

14 VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM 

15 A FÖLDMŰVEK BIOLÓGIAI VÉDELME 

16 BEÉPÍTETT ÉS KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK  

17 TÖLTÉSALAPOZÁS 

18 TÁMSZERKEZETEK 

19 A VASÚTI PÁLYA VÍZTELENÍTÉSE 

21 SZINTBENI VASÚTI ÁTJÁRÓK 

23 EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

 23.1 ZAJÁRNYÉKOLÓ FALAK 

24 VASÚTI RAKTERÜLETEK 

25 ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM 

26 HÓ ELLENI VÉDEKEZÉS 

A vasúti pálya alátámasztására megfelelő teherbírású és vízlevezetésű alépítményt kell létesíteni. 

                                                           
24 Az irányelvek készítésekor hatályos (15/2020. I.31. MÁV Ért. 4. EVIG) 
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Felszíni szakaszon töltésen, bevágásban vagy térszintbe süllyesztett pályarészen az alépítmény földmunkával 

kerül kialakításra. A vízelvezetést a földmunka koronaszintjének oldalesésével, szivárgó létesítésével vagy 

oldalárokkal kell biztosítani.  

Járműtelepi vágányokban megfelelő talajú alépítmény esetén külön vízelvezetést nem kell kiépíteni. 

Új építésű alagútban zúzottkő ágyazatú vágány nem építhető. 

Az alagútban vezetett szakaszoknál az alépítmény szerepét az alagút szerkezete tölti be. 

A felszínen a töltések, bevágások rézsűit, árkait - az időjárás káros hatásai ellen – meg kell védeni. 

Alagúti betonágyazatú vágánynál, a vágánytengelyben vízelvezetés céljára a vágánytengelyben kis mélységű 

nyílt folyókát kell kialakítani. Meg kell oldani a betonágyazat alá beszivárgó vizek elvezetését is. Alagútban, 

az állomási peronok mellett a vágánytengelyben életmentő árkot kell kialakítani. A vízelvezetés a pályabeton 

kétirányú oldalesésével, oldalfolyókákkal is biztosítható.  

Az alagúti csurgalékvíz elvezetését az életmentő árok alatt zárt rendszerben kell megoldani. Az alagútból a 

pályabetonba beszivárgó vizek elvezetésére szolgál a mélyszivárgó. 

12.2 Eltérések 

A fent hivatkozott utasítástól való, a tervezés során alkalmazandó eltérések: 

• Új tervezésénél és meglévő vonalak korszerűsítésénél az alépítmény korona és a párhuzamos rétegek 

oldalesése 5%. 

• Két- vagy többvágányú pályán, ahol az alépítmény a vágányok közé lejt, a víztelenítés talajmechanikai 

feltételek teljesülése esetén szikkasztó bordával, vagy szivárgóval kell megoldani. 

• A tervezett új szivárgó aknák általában 40cm átmérőjű, műanyag aknák legyenek. 

• A szivárgókat és az elvezető rendszert min. 4 éves gyakoriságú csapadékintenzitásnak megfelelően 

kell méretezni. 

• Szivárgók lejtése lehetőség szerint legalább 5‰, de min. 3 ‰ legyen. Kivételes esetben a lejtés 

legkisebb értéke 2‰ is lehet. 

• A szivárgókat lehetőség szerint befogadóba kell kötni. Ennek hiányában szikkasztó kúttal vagy 

medencével is megoldható, amennyiben ennek lehetőségét a talajmechanikai szakvélemény 

alátámasztja. A szikkasztó fenékszintje a maximális talajvízszint felett legalább 0,5m-re lehet. 

• A szikkasztó borda fenékszintje vízszintes legyen a pálya hosszesése esetén is. Hosszú szikkasztóborda 

esetén lépcsőzetes kialakítás szükséges. A szikkasztó bordában alapvetően kerülni kell a hosszirányú 

vízáramlást. 

• Külterületen, ha a vízkivezető felület (SZK1 védőréteg) legalább 20 cm-rel nem emelkedik a terepszint 

fölé, vagy a terep a vasút felé lejt, akkor szabványárkot kell tervezni, mely folyásszintje legalább a 

védőréteg alsó síkja alatt 20 cm-re legyen, szélessége min. 40 cm, rézsűhajlás 1:1,5, de iszapmentes 

homoktalajban (U<3) 1:2. Ahol a szabványárok a külső oldalon egyéb szomszédos objektumok miatt 

nem fér el, ott szikkasztó bordával kell kiváltani, vagy burkolt árkot kell tervezni. 

• párhuzamos út és a vasút között – helyhiány esetén közös árok tervezése szükséges, melyet azonban 

külön méretezni kell és az érintett kezelők egyetértését és hozzájárulását meg kell szerezni. 

Fenntartásukról az érintett üzemeltetőknek kell megegyezni. 
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• útátjárókban a vasúti pálya víztelenítését szivárgókkal kell megoldani. A csatlakozó út kialakítása 

olyan legyen, hogy az útról a víz ne folyjék a vasúti átjáróba (út lejtésének megfelelő kialakítása, 

víznyelő rácsok tervezése). Befogadó hiányában geotechnikai adatok alapján üzemetetői engedéllyel 

a szivárgó elhagyható, de a vízelvezetést biztosítani kell. 

• Belterületi szakaszokon, ahol a közművezetékek miatt a helyben keveréssel történő stabilizálás nem 

lehetséges, ott talajcserét kell tervezni. A keresztező közművezetékeket szükség esetén legalább C12 

minőségű betonvédelemmel kell körbevenni három oldalról legalább 20 cm vastagságban.  

• A cseretalaj min. M2 minőségű talaj lehet. 

• Cseretalajt kell beépíteni, ha a tervezett ágyazat alsó síkja alatt: 

- salak, 

- építési törmelék, 

- szeméttel kevert talaj 

- szerves talaj (Izzv>10m%) található 

- ha a talajvizsgálatok alapján meghatározott legnagyobb száraz térfogatsűrűsége <1,55 g/cm3, 

- ha a talaj 90%-os tömörségi fokra nem tömöríthető be, 

- ha a talaj egyenlőtlenségi mutatója U<2,5. 

• Különböző alátámasztási merevségű szakaszok között átmeneti szakaszt kell kialakítani Vt/7 [m] de 

legalább 12m hosszon – méterre kerekítve. A kialakítás a hivatkozott utasítás szerint, a helyi 

körülmények figyelembevételével történjen. 

• rezgésvédelem céljára alágyazati szőnyeg beépítése megengedett az ágyazat alsó síkja alatt 

• a keresztszelvények kialakításakor a földművek tervezésénél a betervezett aljak hosszát kell 

figyelembe venni 

• alágyazati szőnyeg beépítésekor az ágyazat alá min 15 cm vastag 10/30mm frakciójú zúzalékréteget 

kell építeni. 

• geotextíliák alkalmazásakor a hivatkozott utasítás 9.6.2 (7) bekezdése nem kötelező érvényűen 

betartandó.  

• georácsok alkalmazásakor a 9.6.2 (7) bekezdés mellet a georácsra kerülő réteg és a georács 

lyukméretének összhangját biztosítani kell. 

• Zajárnyékokló falak (lásd 15.19 fejezet). 

• Útátjárók 

12.3 Életmentő árok 

Alagútban az állomási peronok mentén a vágánytengelyben életmentő árkot kell kialakítani. Az árok 

• mélysége a sínkoronaszint alatt  500 mm; 
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• szélessége     min 750 mm. 

Az alagúti csurgalékvíz átvezetését az életmentő árok 

alatt zárt rendszerben kell megoldani. A zárt vezeték 

általában 2 db egymás mellé fektetett 100 mm 

méretű műanyag cső az életmentő árok alatt. A 

tisztítónyílások távolsága 20-25 m. A tisztító nyílásokat 

járható kivitelű rácsokkal kell lefedni.  

26. ábra életmentő árok elvi kialakítása 

12.4 Alagúti vágányok víztelenítése 

Az alagúti vizeket a vágány közepén elhelyezkedő, a vágánytengely felé kétirányból lejtő, kismélységű nyílt 

folyóka gyűjti össze. A víz összegyűjtése után a vonalon és az állomásokon található átemelő szivattyúkhoz 

kerül, melyek továbbítják azt a közcsatorna-hálózatba. Amennyiben az alagút hossza és lejt viszonya lehetővé 

teszi az alagúti vizeket gravitációsan is ki lehet vezetni a csatlakozó felszíni szakaszokra. 

A folyóka (folyókák) az alagút fala mellett is elhelyezhetők, de ebben az esetben a vágánybeton esését ennek 

megfelelően kell kialakítani. 

Túlemelés nélküli pályaszakaszon mindkét oldalon ki kell képezni a folyókát az alagút fala mellett. 

 
A vízelvezető folyóka esése általában az alagút hossz-szelvényével megegyezik, de minimálisan 1‰. A 

pályabeton keresztirányú esése 2‰. 

Azokon a helyeken, ahol a nyílt folyókát bebetonozzák a folyóka folytonosságát a pályabetonban elhelyezett 

csövekkel kell biztosítani. 

Az alkalmazott csövek a mintakeresztszelvényen vannak feltüntetve. 

A felbetonozott folyóka felszínén legalább R=50 mm sugarú, félkör keresztmetszetű folyókát kell kialakítani. 
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13. A vasúti pálya kialakítása  

13.1 Pályaszint, sínkoronaszint 

A pályaszint egyenesben bármely sínszál, ívben a belső sínszál gerincének közepén áthaladó síknak és az 

alátétlemez alsó síkjának a metszésvonala. 

Körszelvényű alagutakban, ahol a túlemelés a két sínszál egyidejű forgatásával alakítandó ki a pályaszint a 

vágány két oldalán nem azonos. 

Körszelvényű, egyvágányú alagutakban, az alagúttengely és a sínkoronaszint magasságkülönbsége állandó 

2300mm, 6300mm belső átmérőjű körszelvényű alagút és keretalagutak esetén. 

A sínkoronaszint egyenesben a két, nem kopott sínkorona futófelületének magassága. Ívben felszíni 

vágányoknál a belső sínszál futófelületének magassága, alagútban a két sínszál futófelületét összekötő 

egyenesnek a vágánytengellyel való metszéspontja adja a sínkoronaszint magasságát. 

13.2 Vágánytengely, alagúttengely, szelvényezés 

13.2.1 Vágánytengely 

A vágánytengely egyenesben az a képzelt vonal, amely a két sínszáltól egyenlő távolságban, azok 

középvonalában fekszik. Ívben a vágánytengely a nem kopott külső sínszál vezetőfelületétől sugárirányban a 

szabványos nyomtávolság felére van (717,5 mm). 

Hely Felszínen Alagútban 

nyíltvonalon 3,60 m 3,60 m 

Állomásokon és tárolóvágányoknál 
4,75 m 
4,50 m* 4,20 m  

14. táblázat előírt legkisebb vágánytengely-távolságok 

* Kivételes esetben. 

Az ívekben a vágánytengely-távolságot az űrszelvénybővítés mértékével növelni kell. 

A járművek legkedvezőtlenebb burkoló körei között legalább 450mm biztonsági közt kell alkalmazni. 

A legkedvezőtlenebb burkolóköröket - amelyeket a jármű oldalfalak és kinyúló szerelvények határoznak meg 

– csak az ívekben és azok átmeneti íveiben a vágánytengely távolság számításánál Üzemeltetői engedéllyel 

lehet alkalmazni, ez esetben az előírt biztonsági közre tekintettel kell a vágánytengely-távolságot 

meghatározni és az űrszelvény bővítést figyelembe venni. Ezt abban az esetben lehet alkalmazni amikor a 

vágányok között a sínkorona szintje felett építmény és berendezés nincs elhelyezve. 

A pályatengely egyvágányú pályákon egybeesik a vágánytengellyel, kétvágányú pályákon a vágánytengelyek 

távolságának felezőjében van. 

13.2.2 Alagúttengely 

Az alagúttengely az a képzelt vonal, amely a mindenkori alagútszelvény geometriai középpontján halad át. 

13.2.3 Szelvényezés 

A HÉV-vonalak vágányai 100 m-ként vannak szelvényezve. A szelvényezés kezdőpontja a tervezés során a 

vasútüzemeltetővel közösen megállapított hely. 

Vonalak szelvényezése 
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Kétvágányú pályák esetében, vagy csak a jobb, vagy csak a bal vágány kerül szelvényezésre. Kétvágányú 

pályán történő helymeghatározáskor a nem szelvényezett vágány minden adatát a szelvényezett vágányra 

kell vetíteni. 

A szelvényezés mindig a vágánytengelyre vonatkozik, amely általában nem azonos a pálya tengelyével, vagy 

az alagút tengelyével. A műtárgyak helyzetét is a pályához, vagy a vágánytengelyhez kell szelvényszámok 

megadásával rögzíteni. 

A járműtelepi szelvényezési kezdőpontja a kiágazó kitérők eleje. 

Hibaszelvénynek a 100 m-től eltérő hosszúságú szelvényezési szakaszt nevezzük. A hibaszelvény valódi 

hosszát minden pályaépítési terven feltűnő módon, bekeretezve kell feltüntetni. A hibaszelvény helyét 

lehetőleg egyenes pályaszakaszon kell megválasztani. 

Meglévő vonalak korszerűsítésekor a hibaszelvényeket megszüntetésére törekedni kell. 

Az alagúti és felszíni szakaszok a távlati fejlesztési igények miatt külön is szelvényezhetők. A szelvényezések 

az infrastruktúra üzemeltetővel közösen a fentiektől eltérően is meghatározhatók különböző időpontokban 

várható fejlesztések esetén. 

A mélyvezetésű alagutakban a jobb és bal vágányt külön szelvényezéssel kell ellátni amennyiben külön 

alagútban haladnak. A mélyvezetésű szakaszhoz csatlakozó keretalagutakban is folytatni kell a forgalmi 

vágányok egyéni szelvényezését. 

13.2.4 Az összekötött rendszer szelvényezése 

Az összekötött rendszer I. ütemének kezdőpontja Kálvin tér állomás. A 0+00 szelvény az állomási peron eleje. 

A szelvényezés Csepel felé növekszik folytatólagosan. A ráckevei vonal kezdőpontja Közvágóhíd állomás jobb 

vágányában az elágazó kitérő eleje (0+00). A tervezés során a tervezett hibaszelvények kialakítását kerülni 

kell amennyiben az egyes szakaszok tervezése ezt racionálisan lehetővé teszi. 

Az összekötött rendszer összekötés utáni szelvényezését a Kálvin tér állomástól 40+00 induló szelvényezéssel 

kell kialakítani a H5 vonal csatlakozásáig. 
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13.3 Oldalgyorsulások 

A köríves pályán haladó járműre ható, a körívből kifelé mutató (pozitív), valamint esetenként a körív 

középpontja felé irányuló (negatív) szabad oldalgyorsulás nagysága:  

  ao=
V2

3,62⋅R
-

m

153
  [m/s2] 

    ahol  V – a sebesség [km/h], 

     R – a körívsugár [m], 

     m – a túlemelés [mm]. 

Hely a0, max [m/s2] 

mélyvezetésű alagútban általában 0,00 

mélyvezetésű alagútban legfeljebb 0,33 

Új építés esetén 0,52 

kötöttségek esetén, meglévő pályán korszerűsítéskor 0,65 

15. táblázat a pozitív szabad oldalgyorsulás megengedett értékei a szerelvény súlypontjában a jármű hosszán 

A negatív szabad oldalgyorsulás megengedett legnagyobb értéke köríves pályán 0,85 m/s2. 

Hely hmax [m/s3] 

új építésnél 0,40 

kötöttségek esetén, meglevő pálya korszerűsítése során 0,65 

Kitérőben, illetve kitérőhöz csatlakozó párhuzamos vágányra terelő 

(kitérővel azonos sugarú) ív esetén 

0,80 

16. táblázat az oldalgyorsulás időbeli változásának (h-vektor) megengedett legnagyobb értékei személyszállító vonatokkal járt 
vágányokon 

Meglévő vonalakon és kötöttségek esetén a fentiektől eltérő vonalvezetés is tervezhető, de csak részletes 

műszaki és gazdasági indoklás mellett. 

Adott sugarú és túlemelésű vágányban a sebesség megengedhető maximális értéke az alábbi kifejezéssel 

számítható: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 3,6√(𝑎0,𝑒𝑛𝑔 +
𝑚

153
) ∙ 𝑅                [𝑘𝑚 ℎ⁄ ] 

ahol 

a0, eng – a megengedett maximális szabad oldalgyorsulás értéke [m/s2] 

Az átmeneti ívben a szabad oldalgyorsulás nagyságának időbeli változása az alábbi módon számítható: 

• túlemelés nélküli átmeneti íves körív esetén: 
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h =
V3

3,63 ∙ R ∙ L
           [m s3⁄ ] 

• túlemeléses átmeneti íves ív esetén: 

h = (
V2

3,62 ∙ R
−

m

153
) ∙

V

3,6 ∙ L
           [m s3⁄ ] 

• átmeneti ív nélküli körív esetén: 

h =
V3

3,63 ∙ R ∙ d
                 [m s3⁄ ] 

ahol 

V – a tervezési sebesség [km/h], 

R – a körívsugár [m], 

m – a túlemelés [mm], 

d – a jármű hírtelen görbületváltozást érzékelő hossza [m], 

L – az átmeneti ív hossza [m]. 

A d értéke a jelenlegi járműpark figyelembevételével25 9,8m az irányelvek készítésekor mértékadó 

menetrend szerinti motorvonati szerelvényt figyelembe véve. Amennyiben az új jármű ettől eltér, akkor 

az új értéket kell figyelembe venni. 

13.4 Sebességek 

13.4.1 Fejlesztési sebességek 

A HÉV vonalakat az alábbi fejlesztési sebességek alapul vételével kell megtervezni. 

HÉV vonal  fejlesztési sebesség 

H5 Batthyány tér – Békásmegyer (kiz.) lásd M2 melléklet 

H5 Békásmegyer (bez.)- Szentendre 100 km/h 

H6 Közvágóhíd (0+00) – Tájkép utca (91+60) 80km/h 

H6 Tájkép utca (91+60) – Ráckeve 100km/h 

H7 Közvágóhíd – Csepel, Erdősor utca 80km/h 

H5, H6 és H7 vonalak közös, alagúti szakaszain 80km/h 

A fejlesztési sebességtől el lehet térni a 13.4.2 fejezetben felsorolt kötöttségek miatt a következők, illetve az 

M2. melléklet szerint. 

13.4.2 Tervezési sebesség 

Helyi kötöttségek esetén lokális sebességcsökkentések tervezhetők, ahol forgalmi vágányokon sebesség nem 

lehet kisebb, mint 40 km/h. Kötöttségnek minősülnek a természeti, domborzati, vízrajzi adottságok, a 

beépítettség, az útátjárók, a közműhelyzet, valamint a környezetvédelemből vagy műemléki, illetve 

világörökségi védelemből fakadó nehézségek. A sebességek meghatározásakor a forgalmi utasításokat is 

figyelembe kell venni. 

A tervezési sebességeket és a sebesség csökkentéseket 5 km/h-ra lefelé kerekített értékkel kell megadni. 

                                                           
25 5.3 fejezet 
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14. Vonalvezetés 

14.1 Vízszintes vonalvezetés 

14.1.1 Vonalvezetési előírások 

Az alkalmazható legkisebb körívsugarak nagyságát a sebesség függvényében a mozgásgeometriai 

jellemzőkből kell számolni. Tervezéskor az alábbi vonalvezetési követelményeket kell betartani 

Legkisebb ívsugár: 

Hely Rmin 

nyíltvonalon és állomási fővágányban  200 m 

sk+55cm magas utasperon mellett 500 m 

állomási és vontató vágányokon  150 m 

járműtelepi vágányokon 150 m (100 m*) 

17. táblázat alkalmazható legkisebb ívsugarak 

*az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával 100 m-ig csökkenthető. 

A körívek csatlakoztatásánál az oldalgyorsulásra és annak időbeli változására vonatkozó szabályok mellet az 

alábbi szabályokat is kell figyelembe venni: 

Forgalmi vágányok esetén 

• a körív átmeneti ívei között a tiszta ívhossz, továbbá az átmeneti ív nélküli körív hossza, illetve az 

egymást követő ívek, illetve azok átmeneti ívei közötti egyenes hossza  

o új építésnél       legalább 0,5 Vt [m] legyen, 

o kötöttségek esetén, vonalkorszerűsítésnél 

és vágánykapcsolatokon     legalább 0,3 Vt [m] legyen 

— ahol Vt [km/h] a pálya tervezési sebessége, illetve a vágánykapcsolat tervezési sebessége 

az adott szakaszon.  

Amennyiben ez nem biztosítható, akkor az átmenetiíves ellenívek csatlakozását inflexiósan kell megoldani. 

Az inflexiósan csatlakozó átmenetiívekben a túlemelés átmenet hajlása azonos legyen. 

• Az átmenőköríves kitérő ívét azonos hajlású ívvel lehet folytatni mindkét irányban. Eltérő ívsugár 

esetén a kosárívre, oldalgyorsulásra és oldalgyorsulás változásra vonatkozó szabályokat be kell 

tartani. 

• Átmenőköríves kitérőket kell tervezni, ha a kitérő íves végéhez azonos hajlású ív, vagy kitérő íve 

csatlakozik.  

• kosárívben egységes túlemelést kell alkalmazni, mely a kisebb sugarú ív túlemelése legyen. 

Amennyiben ez nem oldható meg, úgy 30 mm szükséges túlemelés különbség felett az ívek közé 

közbenső átmeneti ívet kell tervezni. A közbenső átmenetiív és csatlakozó ívek feleljenek meg az 

oldalgyorsulás és oldalgyorsulás változás, valamint a túlemelés átmenet hajlás határértékeinek. 

• az átmenetiív nélküli ívek inflexiós csatlakoztatásánál az oldalgyorsulás időbeli változására vonatkozó 

hatérértékeket be kell tartani.  

Egyéb vágányok esetén 
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Nem forgalmi vágányokban a csatlakozó ívek sugarának harmonikus átlaga feleljen meg az alábbi 

feltételeknek: 

• Fordító vágányok esetén: 

𝑅1 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
≥ 200𝑚 

• Járműtelepi és üzemi vágányok esetén: 

𝑅1 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
≥ 100𝑚 

ahol R1, R2 a körívsugarakat jelentik m-ben megadva. 

Amennyiben ez nem teljesíthető, akkor az ellenkező hajlású ívek közé legalább 6 m hosszú egyenest kell 

tervezni. Járműtelepeken és egyéb vágányokban és az abban fekvő vágánykapcsolatokon a kitérő 

rendszerétől és a vágánytengely távolságoktól függően rövidebb is lehet. 

Kitérőkörzetekben az egymás után elhelyezett kitérők vágánygeometriájának az előző pontokban leírt 

vágánygeometriai feltételeket teljesíteni kell. 

Biztonsági terelő csonka vágányokon a fenti előírásoktól – a 19.3 fejezet szerint, el ehet térni. 

14.1.2 Átmeneti ív 

A vasúti járművek ívbe való nyugodt és biztonságos behaladása szempontjából gondoskodni kell arról, hogy 

a járműre a centrifugális erő fokozatosan hasson, s a túlemelés kifutólejtőjének egyes pontjaiban alkalmazott 

változó értékű túlemelés mindig összhangban legyen a hozzá tartozó görbülettel. Új tervezéskor klotoid 

átmeneti íveket kell tervezni. A klotoid átmeneti ív jellemzője, hogy minden egyes pontjában a sugár és a 

hozzá tartozó ívhossz szorzata állandó (C). 

Az átmeneti ív hosszokat a mozgásgeometriai értékekből kell számolni (MSZ EN 15308, illetve 13.3, 13.4, 

14.1.3 fejezetek), a C értékek ajánlott értékek. 

Átmeneti ív hosszának számítása: 

   

𝐿 =
𝐶

𝑅
 [𝑚] 

 

ahol  L — az átmeneti ív hossza [m], 

 C — az átmeneti ív állandója [m2], 

 R — az alkalmazott ívsugár [m]. 

A C és C1 állandó a 0,523 m/s2 oldalgyorsulással, míg a C0 állandó a 0,654 m/s2 oldalgyorsulással számított 

esetekre vonatkozik. 

A mélyvezetésű alagutakra a CA állandó 0,00 m/s2 oldalgyorsulással, a CA1 állandó 0,33m/s2 szabad 

oldalgyorsulással számított értékekre vonatkozik. 

A klotoid átmeneti ív kitűzési jellemzőit, számítási képleteit az M1. melléklet foglalja össze. 

14.1.3 Túlemelés 

Ívekben a centrifugális erő hatására fellépő oldalgyorsulás ellensúlyozására a külső sínszálat a belső sínszál 

szintjénél magasabbra kell elhelyezni, azaz a vágányban túlemelést kell kialakítani. 

m — az alkalmazandó túlemelés [mm], 

V — a sebesség [km/h], 

R — a körív sugara [m]. 
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Elméleti túlemelés 

Elméleti túlemelésről akkor beszélünk, ha a fellépő oldalgyorsulást a túlemeléssel teljes mértékben 

kiegyensúlyozzák. 

𝑚 = 11,8
𝑉2

𝑅
[𝑚𝑚]                   𝑎0,𝑚𝑎𝑥 = 0,00 𝑚/𝑠2 

A HÉV mélyvezetésű és alagúti ívben fekvő forgalmi vágányainál és a próbavágányokon az ív elejétől az ív 

végéig az elméleti túlemelést kell alkalmazni. Kivételt képeznek az állomási és tároló vágányok. 

Szabványos túlemelés mélyvezetésű alagútban 

A szabványos túlemelés célszerűségi okokból 50 mm-rel kisebb az elméletinél (50mm túlemelés hiány). 

𝑚𝑠𝑧.𝑎 = 11,8
𝑉2

𝑅
− 50 [𝑚𝑚]         𝑎0,𝑚𝑎𝑥 = 0,33 𝑚/𝑠2 

Új építés esetén a HÉV mélyvezetésű és alagúti ívben fekvő forgalmi vágányainál a szabványos túlemelés 

kivételes esetben alkalmazható, amikor az elméleti túlemelés kialakítására nincs lehetőség. 

c) Szabványos túlemelés  

A szabványos túlemelés célszerűségi okokból 80 mm-rel kisebb az elméletinél (80mm túlemelés hiány) 

𝑚𝑠𝑧 = 11,8
𝑉2

𝑅
− 80 [𝑚𝑚]         𝑎0,𝑚𝑎𝑥 = 0,523 𝑚/𝑠2 

Új építés esetén a HÉV felszíni, ívben fekvő forgalmi vágányainál törekedni kell a szabványos túlemelés 

alkalmazására. 

Csökkentett túlemelés 

Csökkentett túlemelést alkalmaznak azokon a helyeken, ahol a vonalvezetési adottságok miatt elméleti, 

illetve szabványos túlemelés kialakítására nincs lehetőség, értéke 100mm-rel kisebb az elméletinél (100mm 

túlemeléshiány).  

A csökkentett túlemelés képlete: 

𝑚𝑐𝑠 = 11,8
𝑉2

𝑅
− 100 [𝑚𝑚]         𝑎0,𝑚𝑎𝑥 = 0,654 𝑚/𝑠2 

Így a gyakorlatban a0 = 0,65 m/s2 oldalgyorsulás ébredésével számolunk. 

Vizsgáló-, állomási- és tároló vágányokban túlemelés kialakítását kerülni kell. 

A túlemelés kialakítása 

A legnagyobb alkalmazható túlemelés 140mm, az ajánlott legnagyobb túlemelés felszínen vezetett 

vágányokban 90mm. 

A túlemelést új tervezésű alagúti vágányok esetében a külső és a belső sínszál „m / 2” mértékű 

megemelésével, illetve süllyesztésével kell kialakítani. 

Felszíni vágányok esetében a túlemelést a külső sínszál teljes „m” értékű megemelésével kell kialakítani. 
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A megépíthető legkisebb túlemelés  20 mm. 

Peron mellet a legnagyobb túlemelés  30mm lehet. 

Kitérőben a legnagyobb túlemelés  80mm lehet. 

Kitérőben túlemelést tervezni csak indokolt esetben, üzemeltetői jóváhagyással szabad. 

Üzemeltetői egyeztetés alapján a valós áthaladási sebességhez számított túlemelés tervezése is 

megengedett. 

A túlemelés-átmenet 

A túlemelés-átmenet célja, hogy az átmenet hosszában a sínszálak közötti magasságkülönbségek fokozatos 

változtatásával a körívben (körívekben) szükséges túlemelést elérjük. 

A túlemelés-átmenet elejét (TE) a zérus (esetleg a kisebb) túlemelésű, a túlemelés-átmenet végét (TV) 

mindenkor a nagyobb túlemelésű vágány-keresztmetszet jelenti. 

A túlemelés-átmenet a HÉV vágányaiban — a görbület-átmenethez hasonló-an — lineáris átmenet.  

A túlemelés-átmenet az átmeneti ívvel azonos hosszúságú legyen. Kivételes esetben a lineáris túlemelés-

átmenet hossza eltérhet az átmeneti ív hosszától a kifutólejtő maximális hajlásának betartása mellett, 

azonban a körív eleje pontban az előírt túlemelési értéknek rendelkezésre kell állni. 

A túlemelés-átmenet egyes pontjaiban a sínszálak magasságkülönbségei a következő képletek alapján 

számíthatók. 

 

• Egyenes és körív között lineáris túlemelés-átmenetnél (klotoid, vagy harmadfokú parabola átmeneti ív 

esetén) 

𝑚ℓ =
𝑚

𝐿
⋅ ℓ [𝑚𝑚] 

27. ábra lineáris túlemelés átmenet 

• Azonos görbületű körívek között lineáris túlemelés-átmenetnél 

𝑚ℓ = 𝑚1 +
𝑚2 − 𝑚1

𝐿
⋅ ℓ [𝑚𝑚] 
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28. ábra Azonos görbületű ívek túlemelés-átmenete 

• Ellenkező görbületű körívek között lineáris túlemelés-átmenetnél 

𝑦𝑘 =
𝑚1 ⋅ 𝐿1

𝐿1 + 𝐿2
=

𝑚2 ⋅ 𝐿1

𝐿1 + 𝐿2
 [𝑚𝑚] 

𝑦1 = 𝑦𝑘 ⋅
𝐿1 − ℓ1

𝐿1

[𝑚𝑚] 

𝑦2 = 𝑦𝑘 ⋅
𝐿2 − ℓ2

𝐿2
[𝑚𝑚] 

𝑚ℓ1
=

𝑚1

𝐿1
⋅ ℓ1[𝑚𝑚] 

𝑚ℓ2
=

𝑚2

𝐿2
⋅ ℓ2[𝑚𝑚] 

 

29. ábra Ellenkező görbületű ívek túlemelés-átmenete 

A kialakítás miatt az inflexiós pontban yk különbség alakul ki a hossz szelvényi sínkoronaszinthez képest 

A túlemelés-átmenet meredeksége 

• új építésnél    1: 10V (1:400) 

• vonalkorszerűsítésnél legalább  1:8V  (1:400) 

• kötöttségek esetén      1:6V   (1:400) 

hajláshatárt nem haladhatja meg, azonban nem lehet a zárójelben megadott értéknél meredekebb. 

Kosárív íveinek csatlakozásánál a túlemelés különbségét a közbenső átmeneti ív teljes hosszában 

egyenletesen kell kifuttatni.  

Átmeneti íves ellenívek közbenső egyenes nélküli csatlakozásánál mindkét ív túlemelésének kifutása az 

inflexiós pontban találkozó átmeneti ívek együttes hosszára terjed ki. Az inflexiós pontban a vágány két 

sínszála egyenlő magasságban kell legyen. 

Az átmeneti ívek hosszainak aránya egyenlő a túlemelések arányával: 
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𝐿1

𝐿2
=

𝑚1

𝑚2
 

A túlemelések kifuttatása egyenletes, törésmentes kell legyen. 

Túlemelt körívben fekvő kitérő esetén a kitérőben levő túlemelést a csatlakozó egyenesben / ívben is lehet 

futtatni. 
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14.2 Magassági vonalvezetés 

14.2.1 Terhelési szakaszok 

A vonalat vagy vonalszakaszokat terhelési szakaszokra kell felosztani, és az alábbi táblázat alapján besorolni. 

A szakaszokat üzemeltetői egyeztetés alapján kell meghatározni.

Terhelési 
osztály 

Mértékadó emelkedő em [‰] 

új tervezésnél és 
korszerűsítésnél 

meglévő pályán 

1 1,00 1,33 

2 2,00 2,40 

3 3,00 3,50 

4 4,00 4,50 

5 5,00 5,60 

6 6,00 6,70 

7 7,00 7,80 

8 8,00 8,90 

10 10,00 11,00 

12 12,00 13,00 

14 14,00 15,00 

16 16,00 17,00 

18 18,00 19,00 

20 20,00 22,00 

25 25,00 27,00 

30 30,00 >27,00 

40 >30,00 - 
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14.2.2 Mértékadó emelkedő 

A mértékadó emelkedő a legnagyobb emelkedő, az ívellenállás és a kitérő ellenállás összege: 

𝐞𝐦 =  𝐞𝐦𝐚𝐱 + 𝛍𝐑 +  𝛍𝐤𝐢𝐭 [‰] 

emax – a legnagyobb emelkedő [‰] 

μR – az ívellenállás [N/kN / ‰], fajlagos értéke: 

• R≥150m esetén   
700

𝑅
  [N/kN / ‰], 

• R<150m esetén  
200+100𝑎

𝑅
  [N/kN / ‰],  

a: kéttengelyű kocsiknál a tengelytávolság, forgóvázas kocsiknál a forgóvázon belüli szélső tengelyek 

távolsága 

μkit – a kitérő ellenállás [N/kN / ‰], fajlagos értéke 0,2-1,9 [N/kN / ‰] 

A mértékadó emelkedőket a forgalmi vágányokon a menetrend szerinti közlekedés irányában kell 

számolni. A kitérő ellenállás értékét az üzemeltetővel le kell egyeztetni. 

14.2.3 Lejtviszonyok 

A HÉV vágányok magassági vonalvezetését az alábbi szabályok szerint kell tervezni. 

Az alagúti szakaszokat lejtésben kell megépíteni. A HÉV vágányait maximum 40‰ lejtőben szabad 

tervezni, a felszín alatti szakaszokon legalább 2‰ esést kell biztosítani. A mélyvezetésű állomásokat 

általában 3‰, de legalább 2‰ és legfeljebb 5‰ lejtőben szabad megtervezni. 

A kihúzó- és tárló vágányok a vágányvég-lezárás felé essenek – amennyiben nem vízszintesek. 

Eset általában szélső érték 

legnagyobb emelkedő 30‰ 40‰ 

alagutak  min.3‰ min. 2‰ 

alagúti állomások min 3‰ max. 5‰ 

alagúti tároló vágányok min 3‰ max. 5‰ 

felszíni állomások 0‰ max. 5‰ 

felszíni megállóhelyek 0-5‰ max. 20‰ 

felszíni kihúzó vágányok 0‰ max. 7‰ 

felszíni tárolóvágányok 0‰ max. 5‰ 

kitérők és vágánykapcsolatok, üzemi vágányok 0-5‰ max. 20‰ 

18. táblázat esések / emelkedések értékei 

14.2.4  Függőleges lekerekítő ívek 

A hossz-szelvényben előforduló lejttöréseket, ha a csatlakozó szakaszok esésének különbsége 

meghaladja a 2‰-et, akkor függőleges síkban fekvő ívvel kell kiegyenlíteni. Az egymást követő 

lejttörések távolsága lehetőleg ne legyen kisebb, mint 120m. 

Azokon a szakaszokon, ahol a meglévő pálya vonalvezetésében ennél kisebb távolságú lejttörések 

találhatóak, az átépítéskor törekedni kell a legalább 120 m-es lejttörés távolság kialakítására műszaki-

gazdaságossági megfontolások mentén. A 120 m lejttörés távolságnál kisebb távolságokhoz az 

Üzemeltető hozzájárulását meg kell szerezni. 
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Állomási és megállóhelyi peronoknál lejt törést csak kötöttségek esetén, indokolt esetben szabad 

alkalmazni az Üzemeltető hozzájárulásával.  

Túlemelés kifuttatásban függőleges lekerekítő ív használata üzemeltetői engedélyhez kötött. Azonban 

a síktorzulási határértékeket itt is be kell tartani.  

Túlemelés kifuttatásba helyezett függőleges síkú lekerekítő ív csak különlegesen indokolt esetben, 

Üzemeltetői hozzájárulással tervezhető, ahol mérlegelni kell a merevlemezes vagy hosszgerendás 

felépítmény tervezését is. 

Lejttörés és annak kiegyenlítő íve nem eshet nyílt pályán vagy átmenő fővágányba eső kitérőre. 

Útátjáróban magassági lejttörés vagy annak lekerekítő ívét különlegesen indokolt esetben Üzemeltetői 

engedéllyel lehet tervezni. 

Hely Rf [m] 

Új építés tervezése esetén Rf≥0,4v2 

Általában és új építés esetén min. 4000 

kötöttség esetén és vonalkorszerűsítésnél min. 2200 

19. táblázat függőleges lekerekítő ívek mérete 
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14.2.5 Függőleges ívek adatainak számítása 

 

 

30. ábra Függőleges lekerekítő ív adatai 

A lejttörés ponttól (Po) a két érintési pont (P1, P2) egyenlő távolságban van. Ez a távolság 

szelvényezésben mérve az alábbi képlettel számítható: 

𝑡 = 𝑅𝑓

(𝑒2 − 𝑒1)

2000
 

ahol   e2 és e1 – a lejtők hajlása ‰-ben, 

  Rf – a függőleges ív sugara m-ben. 

 

A körív részletpontjai az alábbi egyenletből számíthatók: 

𝑦 =
𝑥2

2 𝑅𝑓
 

ahol  x – a függőleges ív részletpontjának abszcissza értéke m-ben, 

 y – a függőleges ív részletpontjának ordináta érteke m-ben, 

 Rf – a függőleges ív sugara m-ben. 
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15. Felépítményi elemek, szerkezetek  

A felépítmény szerkezete és a felépítményben alkalmazott rendszerelemek és termékek alkalmasak 

legyenek az alkalmazott függőleges, vízszintes és hosszirányú terhelés felvételére. A beépített 

rendszerelemeknek rendelkezniük kell az Európai Uniós jogszabályok szerinti tanúsítással. A 

felépítmény megfelelősége számítással vagy a meglévő vágány műszaki jellemzőinek azonosságával 

igazolható. Az egyenáramú vontatás és földfüggetlen áramvisszavezetés biztosítására a vonatkozó 

irányelveket26 kell figyelembe venni. 

15.1 Nyomtávolság, vezetéstávolság 

A nyomtávolság névleges értéke 1435 mm. 

Nyomtávolságon a két sínszál fejének a vezetőfelületek között mért távolsága értendő. A mérést 

egyenesben a vágánytengelyre merőlegesen, ívben sugár-irányban kell végezni. A futóél a sínfej felső 

érintősíkja alatt 14 mm-re, a sínszál belső oldalán helyezkedik el. 

A vezetéstávolság a futóél és a vezetőél közötti vízszintes távolság, a nyomtávolság mérésének 

magasságában. A vezetőél az a vonal, ahol a nyomkarima hátoldala érinti a vezetősín szerkezetet. 

Vezetéstávolság: névleges értéke 1394 mm 

Új építésű pályán szabványos méretű nyomtávolságot kell tervezni. 

Nyomcsatorna: a nyomél és a vezetőél közötti távolság, a nyomtávolság mérésének helyén mérve, 

amely a sínfej belső oldala mentén biztosítja a nyomkarima áthaladását. 

15.2 Nyombővítés 

Kis sugarú ívekben és kitérőkben az előírt nyomtávolságot növelni kell, azaz nyombővítést kell 

alkalmazni. A nyombővítést a belső sínszál megfelelő eltolásával kell kialakítani. Nyomszűkítést 

tervezni nem szabad. 

Értékei az alábbi táblázatok szerinti, amelyben az A) és B) eset közül a tervező, az Üzemeltetővel 

egyetértésben, annak saját karbantartási stratégiája alapján választhat (n nyomcsatorna szélesség, v 

vezetéstávolság) 

A stratégia– lásd 6. fejezet 

Körív sugara nyom-
bővítés 
[mm] 

belső vezetősín n 
[mm] 

külső 
vezetősín n 
[mm] 

v 
[mm] 

síndőlés 

R  250 m - 60 - 1394 1:20 / 1:40 

250  R  200 m 5 65 -  1:20 / 1:40 

200  R  150 m 10 70 -  1:20 / 1:40 

150  R  100 15 75 -  1:20 / 1:40 

R=100m 20 80 -  1:20 / 1:40 

Útátjáróban min n=70mm+nyombővítés értékű nyomcsatorna szélességet kell biztosítani. 

                                                           
26  



 

  

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
7

0
 

Keresztezések vezetősínjei mellett, egyenes keresztezésekben, általában 41mm, a Keresztezések 

csúcsa és a könyöksín között, egyenes keresztezésekben, általában 45mm nyomcsatorna szélességet 

kell biztosítani. Kitérőkre a gyártmánytervek vonatkoznak. 

B Stratégia 

A nyomcsatorna szélességeket az új jármű kerékprofiljának ismeretében futástechnikai szempontból 

meg kell határozni és/vagy felül kell vizsgálni, erre szolgálnak a „B” stratégia szerint kialakítható 

nyomcsatorna szélességek. 

Nyombővítéskor az átmenet a nem bővített nyomtávolságról a bővítettre, vagy pedig a kisebb 

nyombővítésről a nagyobbra csak fokozatosan történhet. A nyomtávolság változása lekötésenként 

nem haladhatja meg a következő értékeket: 

Vágány megnevezése Új építés esetén Meglévő vágányoknál 

Nyílt pályán és átmenő fővágányban 1 mm 2 mm 

Egyéb vágányokban 2 mm 3 mm 

20. táblázat a nyombővítés kifuttatása aljanként 

A körívek kezdő, illetve végpontjában a teljes nyombővítésnek meg kell lenni. A nyombővítést átmeneti 

ív esetén annak hosszában, ennek hiánya esetén a csatlakozó egyenesben kell kifuttatni. Ha a 

csatlakozó egyenesben nincs elegendő hely a nyombővítés kifuttatására, a kifutásnak legfeljebb a fele 

a körívben is elhelyezhető. 

Kosárív két íve között a nyombővítések különbségét a közbenső átmeneti ívben kell kiegyenlíteni. Ha 

nincs közbenső átmeneti ív, akkor az átmenetet a nagyobb sugarú ívben kell kifuttatni. 

15.3 Felépítmény kiválasztási szempontok 

A felépítmény kiválasztásának szempontjai a következők: 

• életciklus-költség  

• építési környezet, 

A sínszálak folyamatos rugalmas ágyazásával, illetve a vágányok ún. úsztatott kialakításával a 

szerelvények okozta zaj és rezgés csillapítása érhető el. A csillapítás kívánt foka a vonatkozó 

szabványok vagy egyedi körülmények alapján határozható meg és annak teljesítése előzetes 

vizsgálati eredmények alapján igazolható.  

Megbízható eredmények nyerése céljából 

- a helyszínen szükség szerint vagy a vonatkozó előírások alapján előzetes zaj- és 

rezgésméréseket kell végezni, 

- a mérési eredmények alapján kell kiválasztani a felépítményszerkezetet és azon belül 

az ágyazás fontos jellemzőit (pl. ágyazó anyag típusa, síntalp aláöntés vastagsága), 

• a vonalon lehetőség szerint egységes felépítmény rendszert kell alkalmazni,  

• vonal forgalmi, terhelési nagysága, 

• a pálya keresztmetszeti elhelyezkedése, 

• a fejlesztési sebesség nagysága, 
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• az útvonal keresztmetszeti elrendezése, 

• az útátjárók távolsága, 

• az útátjárók közúti forgalmának nagysága, 

15.4 Felépítmény típusok 

ZK / Zúzottkő ágyazatú 

Nyitott Vignol sínes zúzottkő ágyazatú felépítmény, rugalmatlan vagy rugalmas sínleerősítéssel. 

• Sínrendszer típusok:  Vignol. 

• Sínleerősítés típusok: közvetlen, szétválasztott / osztott 

• Alátámasztás:   keresztaljak (vasbeton, fa27, szintetikus, kitérőben és 
kábelátvezetésnél acél vályúalj alkalmazható). 

• Ágyazat:    zúzottkő. 

 

 

BBA / Bebetonozott ágyazatú 

Nyitott/burkolt Vignol esetleg burkolt vályús sínes, beton ágyazatú felépítmény, rugalmatlan vagy 

rugalmas leerősítéssel. 

• Sínrendszer típusok:  vignol és vályús. 

• Sínleerősítés típusok:  közvetlen, szétválasztott / osztott 

• Alátámasztás:   keresztaljak: fa28, szintetikus. 

• Ágyazat:    min. 40 cm vastag beton (legalább C16/20). 
 
 

BL/ Betonlemezes 

Nyitott/burkolt Vignol esetleg burkolt vályús sínes előre gyártott vagy monolit vasbeton 

lemezre/vasbeton hosszgerendára lehorgonyzó csavarokkal, ragasztással vagy dübellel rögzített, 

rugalmas leerősítésű felépítmény, illetve vasbeton lemezre rugalmas körülöntéssel rögzített 

magánaljakra lekötött felépítmény 

• Sínrendszer típusok: vignol és vályús 

• Sínleerősítés típusok: közvetlen vagy szétválasztott. 

• Alátámasztás:  

- vasbeton lemez (magánaljaknál kizárólag) 

- vasbeton hosszgerenda. 
 
 

RAFS  

Burkolt, Vignol/vályússínes, rugalmasan alátámasztott, folyamatos sínágyazású (RAFS), kiöntött 

síncsatornás, előregyártott vagy monolit vasbeton lemezen, vasbeton hosszgerendán vagy acél 

síncsatornában rögzített felépítmény. 

• Sínrendszer típusok: minden rendszer. 

• Sínágyazás: sínkörülöntés, síncsatornában. 

• Alátámasztás:  

                                                           
27 összefüggésben az Európai Bizottság EK/2019/961 végrehajtási határozatával 
28 összefüggésben az Európai Bizottság EK/2019/961 végrehajtási határozatával 
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- vasbeton lemez, 

- vasbeton hosszgerenda. 

Járműtelepeken a tároló vágányokat fenti rendszerek közül kell választani. 
A tisztántartás és a telepi közlekedés érdekében burkolt felépítményt ajánlott választani, a vízelvezetés 

biztosításával. 

A sínrendszer kiválasztásánál a minél kevesebb átmenet szükségességét kell előnyben részesíteni. 

A csarnoki és/vagy aknás vágányok esetén az aknákban történő munkavégzések biztonságossága és az 

elhelyezendő szükséges berendezések helyigénye miatt javasolt a felépítmény oszlopos alátámasztása. 

Az alátámasztó oszlopokra kell rögzíteni a felépítményt. A felépítmény kiválasztásakor a 60-as 

sínrendszer javasolt. Az alátámasztó oszlopok lehetnek vasbeton, illetve acél oszlopok (megfelelő 

kóboráram védelemmel ellátva).  

Az oszlopok keresztmetszetének meghatározásánál a sínrendszeren, a sínrögzítésen kívül a vasbeton 

oszlopok betonozási előírásait is figyelembe kell venni. 

Az alátámasztó oszlopok méretezésénél számolni kell az aknákba kerülő közművekkel, gépészeti és 

elektromos berendezésekkel is. 

Telített fa aljakat az Európai Bizottság EK/2019/961 végrehajtási határozatával összhangban szabad 

tervezni. 

15.5 Sínszelvények 

Javasolt sínrendszerek 

• 54 r. (54E1, 54E5), 60r. (60E2) 

• aknás vágányok esetén 54r., 60r. alátámasztási távolságtól függően 

• vályús sín, jármű telepi burkolt vágányok esetén vályúméret alapján 

Üzemeltetői jóváhagyás esetén egyéb sínrendszer is alkalmazható. 

A beépítésre kerülő sínminőségek kiválasztásakor az MSZ EN 14811+A1 és a MSZ EN 13674-1 

szabványok követelményeit kell betartani. 

A beépítésre kerülő sínek anyagminősége általában R260-R400HT29, edzett fejű sínek beépítése 

javasolt a fékezési és gyorsítási szakaszokon mindkét sínszálban, folyópálya kissugarú íveiben 

(R<400 m) az ív külső oldalán, illetve mélyvezetésű alagutakban. Kitérőkre az aktuálisan elérhető 

technológia függvényében alkalmazható. 

Hézagnélküli folyópályában, nyíltvonalon és állomási vonatfogadó vágányokban a minimális sínhossz 

60 m legyen. Gyári elektromos ellenállás hegesztés a fenti sínhosszon belül megengedett. A nyíltvonali 

hegesztések (a záróhegesztések kivételével) ellenállás-hegesztési technológiával készüljenek. 

Hagyományos illesztésű folyópályában minimális alkalmazható sínhossz 12 m. 

Hézagnélküli kialakítású forgalmi vágányokban csak I. osztályú új, fúratlan végű, legalább 54 rendszerű 

sínek használhatók. A sínek mérete a szabványméreteket nem lépheti túl. Nem lehetnek görbék, 

deformáltak és 10 méternél rövidebbek – kivéve vágánykapcsolatokban. 

                                                           
29 A sínek anyagminőségének kiválasztásnál az abroncsok keménységét is figyelembe kell 

venni. 
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Hézagnélküli kialakítású egyéb vágányokba, legalább 54 kg/fm tömegű, új vagy minősített használt 

sínszálak építhetők be. A minősítés eredménye adatszolgáltatásként nyújtandó a tervezőnek. 

Az R=100m sugarú ívekben elhelyezendő síneket előre hajlítva lehet beépíteni. 

15.6 Vezető- védő- és terelősínek 

Vezetősín: a pályasínnel párhuzamosan, előírt sínkoronaszintre és távolságra lekötött sín mely a vasúti 

jármű ívben való haladását vezeti és biztosítja az előírt nyomcsatorna szélességet. 

Védősín: a pályasínnel párhuzamosan, előírt távolságra lekötött sín, terelő elem vagy szögvas, ami az 

előírt nyomcsatornát biztosítja burkolt vágányok esetén. 

Terelősín: a pályasínnel párhuzamosan és az előírt terelési távolságra lekötött sín mely 

megakadályozza, hogy a siklott jármű a pályát elhagyja  

Terelő elem: a terelősínnel azonos funkciójú nem sínszelvényből kialakított terelő szerkezet. 

15.6.1 Vezetősínek 

Vezetősínt kell alkalmazni  

• kitérőkben és vágányátszelésben a nem mozgatható keresztezéssel szemben lévő sínek 

mellett, 

• személyforgalmi vágányban R < 200 m sugarú ív esetén, üzemeltetési stratégia alapján, 

• egyéb vágányban 150 m-nél kisebb sugarú ív esetén, üzemeltetési stratégia alapján, 

• burkolt vágányban mindkét sín mellett akkor, ha a védősínhez tartozó nyomcsatorna 

szélességnél kisebb méret szükséges  

• Az egyik vagy mindkét irányban íves vágányátszeléseknél, ha ívsugaruk R  300 m, a 

csomópontok között folyamatos kétvezetősínes szerkezetet kell kialakítani. 

Vágánykapcsolatokon a kitérők gyártmánytervén jelölt helyek kivételével nem kell vezetősínt 

alkalmazni. 

Vezetősín céljára – kitérők és vágányátszelések kivételével –, általában a pályasínnel azonos rendszerű 

sín kerül alkalmazásra, melynek dőlése a pályasínével azonos. 

Vezetősínes pályaszakaszok átépítésekor törekedni kell U-profilú (pl. 33C1) vezetősínek beépítésére. Az 

U-profilú vezetősínnél megengedett, hogy a vezetősín felső síkja az új fektetésű pályasín futófelülete 

fölé érjen 20 mm-rel. 

Hézagnélküli felépítmény esetén a vezetősínt is hegesztett kivitelben kell fektetni. Szigetelt illesztések 

melletti vezetősínt elvágni, vagy megszakítani nem szabad, ilyen esetekben a vezetősínbe is szigetelt 

illesztést kell kialakítani. 

A vezetősínes pályaszakaszok kezdeténél és végénél az előírt nyomcsatorna méretet minden esetben 

fokozatos betereléssel kell kialakítani. 

Vezetősínek kitérőkben 

Kitérőkben általában külön vezetősínszelvényből képezik ki a vezetősíneket, melynek kialakítását a 

kitérő gyártmányterve tartalmazza.  
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A nyomcsatorna szélessége R > 200 m ívsugár esetén a belső oldali vezető-sínnél 41 mm. R ≤ 200 m 

ívsugár esetében a belső vályúszélesség 45 mm.  

Pályasínből készült vezetősín folyópályán 

A beterelő szakaszt a MÁVSZ 2951 szerint kell kialakítani.  

U-profilú vezetősín folyópályán 

Üzemeltető által meghatározott módon kell kialakítani. 

Vályússínes felépítmény csatlakozásánál 

A Phoenix sín vályúját megfelelő beterelő szakasszal kell kiképezni. A Phoenix-Vignol átmeneti sínben a 

vályúbeterelés meredeksége szabvány szerinti kialakításnál 1: 40. 

Különböző vályúméretű vágányszakaszok csatlakozásánál a vályúszélesség-különbséget fokozatosan 

kell kifuttatni.  

15.6.2 Védősínek 

Védősínt kell alkalmazni útátjáróban vagy burkolt vágányban, ha a vágányzóna burkolatának elemei a 

megkívánt nyomcsatornát nem biztosítják. 

15.6.3 Terelősínek, terelő elemek 

Terelősínt vagy terelő elemet kell alkalmazni 20 m-nél hosszabb mellvédfal távolságú felsőpályás 

acélhidakon, 500 m-nél kisebb sugarú ívben fekvő hidakon, ideiglenes vasúti hídon (hídprovizóriumon), 

hídtámasztó pillér vagy felüljáró tartóoszloppal szomszédos vágányban, ha az oszlop vágányfelőli széle 

3,50 m-nél közelebb van a vágánytengelyhez. 

Ha a vágánynak csak egyik oldalán van védendő létesítmény, akkor csak az ellentétes oldalon lévő sín 

mellett kell terelősín. 

A hidakon, továbbá a vágányok közelében elhelyezett felüljáró-hídpillérek védelmére alkalmazott, 

általában 190-180 mm vályúszélességgel lekötött terelősínek végeinél is kell beterelő szakaszt 

kialakítani. A nyomközben elhelyezett terelősínek beterelő részét megközelítően a vágánytengelytől 

kezdve, 1:10 hajlással képezik ki és a sínvégeket közös végtuskóval fogják össze. 

A külső terelősínt a 2,6 m-es talpfák végéig kell kihajlítani. 

Amennyiben a tervezés során felmerül a betonaljakra lekötés, úgy a MÁVSZ 2919 szerint kell eljárni. 

Alagutakban nem kell terelősínt alkalmazni. 

Felsővezeték oszlopok esetén nem kell terelősínt alkalmazni. 

15.7 Síndőlés 

A forgalmi vágányokban a síndőlés 1:20 vagy 1:40 legyen. A kitérők esetében a gyártmánytól függően 

1:∞ vagy folyópályában alkalmazott síndőlés is lehet.  

A két egymáshoz csatlakozó síndőlés nélküli kitérő között síndőlést nem kell adni, ha a közbenső 

vágányszakasz 40 m-nél nem hosszabb. 

Vályús sínes felépítményt síndőlés nélkül kell kialakítani. 
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Vignol sínes, zúzottkő ágyazatú felépítmény esetében a síndőlés kifuttatást átmeneti síndőlésű 

betonaljak beépítésével kell megadni 

15.8 Leerősítések 

A sínleerősítő rendszereknek – mind ágyazatos, mind ágyazatnélküli felépítményi rendszer esetén – 

meg kell felelniük az MSZ EN 13481 jelű Európai Szabványsorozat követelményeinek. A Vf≤40 km/h 

sebességű vágányban, valamint dilatációs szerkezet nélküli hidakon (ahol a hídszerkezet sínektől 

független hosszirányú mozgását lehetővé kell tenni) olyan sínleerősítés is alkalmazható, amelynek az 

eltolási ellenállása nem elégíti ki az MSZ EN 13481-2 j. szabványban előírtakat. 

Forgalmi vágányokban az acél alátétlemez nélküli, közvetlen rugalmas leerősítéseket kell tervezni. 

Néhány javasolt leerősítés típus 

A vágányokban a sínleerősítés távolságot a felépítmény rendszere, illetve a hézagnélküli vágányokra 

vonatkozó feltételek alapján kell meghatározni. 

Sínleerősítés/rögzítés típusai: 

• rugalmatlan, közvetlen, nyíltlemezes (új építés esetén nem használható), 

• rugalmatlan vagy rugalmas, szétválasztott (osztott) pl. GEO sínleerősítés, 

• rugalmas, közvetlen,  

pl.: W-14 rendszerű vagy SKL-1, SKL-14 szorítókengyellel kialakított, 

önzáró pl.: Pandrol FE,  

• rugalmas, szétválasztott, pl.: osztott, SKL-3, SKL-12 szorítókengyellel kialakított leerősítés,  

• sínkörülöntéses sínrögzítés 

15.9 Aljak 

Az aljaknak meg kell felelniük az MSZ EN 13145, valamint betonaljak esetén az MSZ EN 13230 jelű 

Európai Szabvány követelményeinek. Az aljpapucsoknak meg kell felelniük az MSZ EN 16730:2017 jelű 

Európai Szabvány követelményeinek. A sínalátámasztási távolság a felépítményi rendszer műszaki 

jellemzőinek része. 

A hézagnélküli folyóvágányok aljtávolsága 0,60 m, R<400m sugarú ívekben, ha azok hossza nagyobb, 

mint 50 m: 0,56 m. A kitérők névleges aljtávolsága szintén 0,60m, azonban az a kitérő szerkezeti 

kialakításától függően kismértékben módosulhat, a kitérő tanúsított gyártmányterve szerint. A 

hídhézagok feletti aljtávolság maximális nyitás esetén, erősítő sínek alkalmazásával 1,00 m-ig 

növelhető. Az aljtávolságot a hézagnélküli vágányok létesítési feltételei is megszabják. 

Hézagnélküli kialakítású nem forgalmi vágányokban és hagyományos illesztésű vágányokon, ahol a 

tervezési sebesség legfeljebb 40km/h az aljtávolság legnagyobb értéke 75cm. 

A hézagnélküli vágányok létesítésének feltételeit a 18. fejezet tárgyalja. 

Alkalmazható aljak: 

− fa (alkalmazása kerülendő), 

− szintetikus alj (BBA felépítmény típus esetén előnyben részesítendő), 
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− vasbeton alj (javasolt keresztalj típus, hagyományos vagy ún. kapcsolt magánalj), 

− acél vályúalj kitérők esetén, 

• vasbeton (szálerősített) lemez, 

• vasbeton (szálerősített) hosszgerenda, 

• vasbeton (szálerősített) hosszgerendás rács. 
A HÉV vágányain általában, zúzottkő ágyazatú pályán, folyópályában előfeszített, síndőlést biztosító, 

2,4 – 2,5m hosszú vasbeton aljakkal kell tervezni. R<400m sugarú ívekben illetve vezető, terelősínes 

vágányokban a hézagnélküli vágány állékonyságát és az előírt nyomcsatorna szélességet biztosító 

vasbeton aljakat kell tervezni. Különleges helyeken szintetikus alj betervezése is megengedett. A 

kiviteli tervek készítésekor állomásokon és vágánykapcsolatoknál a speciális aljak elhelyezését külön 

aljkiosztási helyszínrajzokon kell bemutatni. 

A felépítmény rugalmasságának és rezgéscsillapításának mértékét a környezeti követelmények és a 

keletkező igénybevételek / hatások alapján lehet meghatározni amennyiben erre jogszabályi 

kötelezettség van. Úsztatott pályaszerkezet esetén a paplant a vágány/pálya oldalán medenceszerűen 

fel kell vezetni, és azt a csatlakozó szerkezet szintjén tartósan rugalmas, és vízzáró anyaggal kell lezárni. 

15.10 Ágyazat 

15.10.1 Zúzottkő ágyazat 

Új építésnél zúzottkő ágyazatot csak felszíni vágányokban szabad tervezni, alagúti vágányokba 

zúzottkő ágyazat nem tervezhető! Felszíni vágányoknál az ágyazat méreteit a mintakeresztszelvények 

alapján kell meghatározni. 

Az ágyazat vastagsága:  

• forgalmi vágányokban a hatékony ágyazatvastagság  min. 35cm. 

• egyéb vágányokban a hatékony ágyazatvastagság  min. 25cm. 

Az ágyazat túlérése egyenesben és R > 3000 m sugarú ívben az aljak mindkét oldalán 0,40 m. R < 3000 

m ívsugár alatt az ágyazatvállak kialakítása feleljen meg az e-VASÚT 02.02.10 utasításban30 foglaltaknak 

(3.1.1.1 (1)). 

Az ágyazat felső síkja között és a sín talpa alatt szigetelt vágányok esetén 0,05 m függőleges távolságot 

kell biztosítani. 

Zúzottkő ágyazatnak kizárólag eruptív kőzetanyag építhető be. Szemeloszlás: 32/50 frakciójú zúzottkő, 

mely feleljen meg a 32/50-A minőségi kategóriának. A zúzottkő feleljen meg az e-VASÚT 02.24.02. 

utasításban31 foglaltaknak  

Az ágyazat kialakításánál a hézagnélküli vágányok létesítési feltételeit is figyelembe kell venni. 

15.10.2 Beton ágyazat 

A hálózaton beton ágyazatú vágány is tervezhető, amelynek tervezése során a hidakon alkalmazott 

vasúti terhelést kell figyelembe venni. 

Alagúti vágányokban kitérők és folyópálya alátámasztására egyaránt beton-ágyazatot kell építeni. 

a) A betonágyazat kialakítása és mérete alagútban 

                                                           
30 e-VASÚT 02.02.10 D.12/H Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és 

felügyelete 
3170/2019. (X.25. MÁV Ért. 24.) EVIG sz. utasítás 



 

  

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
7

7
 

A betonágyazat vastagsága a hossz-szelvény kialakításának függvényében változó. Átlagos értékként a 

vágánytengelyben 22-34 cm, a sínleerősítések alatt 20-32 cm vehető figyelembe. 

Az alagút fenékbetonja és az új vasalt betonágyazat közé az együttdolgozás biztosítása végett 

tapadóhidat kell létesíteni. A tapadóhíddal szemben támasztott műszaki követelmények: 

• tapadószilárdság: min. 1,5 N/mm2; 

• húzószilárdság: min. 8 N/mm2; 

• 28 napos nyomószilárdság: min. 60 N/mm2; 

• a kötőanyag hidraulikus legyen. 

Zaj és rezgésvédelmi okok miatt a tapadóhíd alkalmazásától el lehet tekinteni. 

Új építésű betonágyazatú vágány ágyazataként min. C20/25 minőségű betont kell használni. 

A betonágyazat mérettűrése: -0 mm / +5 mm. 

Alkalmazható előregyártott vasbeton pályalemez is. Annak gyártói technológiáját kell adaptálni. 

Monolit szerkezet 

A vasbeton pályalemez vastagságát méretezni kell (EN 1991-1 szerint). a beton min c25/30 szilárdságú, 

felszínen fagyálló, adott környezetben a kitettségtől függően. 

A pályalemezt alsó-felső betonacél háló vasalással kell készíteni. 

A keresztirányú vakhézagokat utólagos befűrészeléssel kell kialakítani. A hézagrés mélysége 70 mm, 

szélessége 3,5 mm. 

A táblalemezek szélessége max. 4,5 m. A hézagok kiöntésére tartósan rugalmas , környezeti 

hatásoknak ellenálló hézagkiöntést kell használni. 

A vasbeton pályalemez szintjének eltérése a tervezettől legfeljebb ± 1 cm. A vasbeton pályalemez 

vastagságának eltérése a tervezettől legfeljebb ±1,0 cm. 

A vasbeton pályalemez vonalvezetésének eltérése a középvonalban, a tervezett középvonaltól 

legfeljebb +/- 5 cm. 

Előregyártott pályalemez 

Alkalmazható előregyártott vasbeton pályalemez is. Annak gyártói technológiáját kell adaptálni.  

A betonágyazat víztelenítése 

Betonágyazatú vágánynál, alagútban a vágánytengelyben vízelvezetés céljára a vágánytengely felé 1%-

os esésű, két irányból lejtő, kismélységű, nyílt folyókát kell kialakítani. (Előregyártott pályalemez 

esetén ettől eltérő is lehet.) 

A csurgalékvizeket a vágánytengelyben, az ágyazat felszínébe süllyesztett 10 cm széles és 5 cm mély, 

félkör alakú folyóka gyűjti össze. A függőleges alagútfal mellett is folyókát kell építeni, amely-nek 

keresztmetszeti kialakítása megegyezik a középső folyókáéval. Az oldalfolyókák bekötését a 10-12 m-

ként elhelyezett víznyelő aknákba a vágánytengelyre merőlegesen, két lekötés közötti folyókával kell 

megoldani. 
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Felszíni betonágyazatú vágányok vízelvezetését tetőszelvényű vagy kereszt-esésű betonlemezek 

kialakításával kell megoldani. 

15.11 Kitérők 

A kitérők tervezésére vonatkozó irányelvek 

A kitérők tegyék lehetővé egyenes irányban a csatlakozó pályaszakasz kiépítési sebességét, kitérő 

irányban pedig az üzemi igények szerint meghatározott sebességet. A kitérőkben alkalmazott sínek 

folyóméter tömege a csatlakozó felépítménnyel legalább azonos legyen. 

A vágányhálózatot elsősorban 1:9 hajlású és nagysugarú kitérőkkel kell megtervezni. Személyvonat 

fogadó vágányban a kitérő hajlása legfeljebb 1:9 (1:8,758) legyen, de kötöttségek és előzetes 

üzemeltetői hozzájárulás esetén ennél meredekebb hajlású kitérő is tervezhető 60 km/h sebességig (a 

közlekedtetni kívánt járművek paramétereinek figyelembevétele mellett). 

Átszelési kitérő 1:9 hajlással kötöttségek esetén tervezhető, kocsiszínekben és kivételes esetben az 

1:6,6 hajlású átszelési kitérő is.  

A kitérők egyenes irányában megengedett sebességét a gyártmány szerkezeti kialakítása határozza 

meg. A kitérők eltérítő irányában alkalmazott sebességet az oldalgyorsulás és az oldalgyorsulás időbeli 

változása alapján lehet meghatározni, de a kitérő gyártói tanúsításában szerepeltetett sebesség is 

alkalmazható amennyiben az érték nem felel meg az oldalgyorsulás és/vagy az oldalgyorsulás időbeli 

változására vonatkozó határértékeknek. 

A HÉV forgalmi vágányaiban a fejezetben felsorolt legalább 54-rendszerű, szabványos kitérőket kell 

tervezni., A kitérők ívesített változatai is használhatók az ívesítésre vonatkozó előírások megtartása 

mellett. 

Ívesített kitérő túlemeléssel kialakított íves vágányba is kerülhet. Az ívesítésnél az íves vágányokra 

vonatkozó előírások megtartását számítással kell igazolni, az engedélyezett sebesség függvényében. A 

kitérő minden sínjének a hossz-szelvényét meg kell tervezni. Ívesített kitérőbe lejttörés vagy annak 

lekerekítő íve nem kerülhet. 

Kitérő tervezhető továbbá túlemelés-átmenet nélküli átmenetiívbe is. 

Kitérők előtt és után általában egyenes pályaszakaszt kell tervezni, kivétel, ha: 

- ívesített kitérő kerül folyamatos ívbe, vagy  

- átmenőköríves kitérő íves ága a főirány és a kitérő íves ága kerül folyamatos ívbe, 

- kitérőhöz kitérő csatlakozik.  

Kitérők előtt a fenti esetek kivételével forgalmi vágányokban lehetőleg legalább 10m méter egyenest, 

indokolt esetben 6 méter hosszú egyenest kell tervezni. A kitérő előtti egyenes teljesen elhagyható, ha 

a kitérő átmenőköríves, a csatlakozó ív középpontja és a kitérő ívének középpontja ugyanarra az 

oldalra esik. 

Kitérők után a leírt esetek kivételével forgalmi vágányokban az egyenes hossza legalább 10 m legyen, 

de indokolt esetben 6 m értékig csökkenthető. 

Két kitérő egymás után közbenső vágányszakasz nélkül is csatlakozhat. Szembefordított kitérők között 

a 14 fejezet szerint kell eljárni. 
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Kitérőket és vágánykapcsolásokat legfeljebb 20‰-es lejtőben szabad elhelyezni. Kitérő lejttörésbe, 

illetve függőleges lekerekítő ívbe nem kerülhet! 

Új építés esetén vályúaljjal szerelt, vasbetonaljas vagy szintetikus aljas kitérők épüljenek (zúzottkő 

ágyazatú pályán) be hézagnélküli kivitelben.  

Kettős vágánykapcsolat az üzemeltetővel egyeztetve tervezhető helyszűke esetén, ha a feloldott 

kapcsolat hátrány nélkül nem helyezhető el. 

Gyalogos, kerékpáros és közúti útjáró nem eshet a kitérő mozgó részére. A kitérő visszavágása 

kerülendő, indokolt esetben is csak részletes kitérő kitűzési terv alapján történhet. A megvalósulási 

tervekben a visszavágott kitérőt külön jelölni kell 

 

 
 

1. ábra. Kitérők tengelyábra-adatai 

 

Kitérő 

a   [mm] b   [mm] 
a+b=h 

[mm] 
b1 [mm] c   [mm] 

R1/Rf 

(m) 

R2/Rm  

(m) 
R3   (m) 

típusa 

hajlása / szöge 

(1:n / ff-pp-

mm)  
ÁTMENŐKÖRÍVES KITÉRŐK  

 6-20-25          

54 XI 
9 

16 616 17 525 34 141 17 525 16 130 300 - - 
 

6-20-25  

54 XI NSZ 
8,758 

17 072 17 069 34 141 17 072 15 927 300     
 

6-30-50  

54 XVI. 
7,1 

14 075 14 075 28 150 14 075 12 524 200 - - 
 

8-03-04  

54 XVII 
5,7 

13 123 13 123 26 246 13 123 10 375 150 - - 
 

10-00-00  

54-XVIII* 
4,7 

10 510 10 510 21 020 10 510 8 100 100 - - 
 

12-00-00  

54-800 
14,3 

27 936 27 936 55 872 26 321 27 936 800 - - 
 

4-00-00  

54-500 
12 

20 797 20 797 41 594 20 797 20 797 500 - - 
 

4-45-49  

60 XI 
9 

16 616 17 525 34 141 17 525 15 927 300 - - 
 

6-20-25  
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60 XI NSZ 
8,758 

17 072 17 069 34 141 17 072 15 927 300     
 

6-30-50  

60 XVI 
7,1 

14 075 14 075 28 150 14 075 12 524 200 - - 
 

8-03-04  

60-800 
14,3 

27 936 27 936 55 872 26 321 27 936 800 - - 
 

4-00-00  

60-500 
12 

20 797 20 797 41 594 20 797 20 797 500 - - 
 

4-45-49  

*kivételes esetben 

 

 

Kitérő 

a [mm] b [mm] 
a+b=h 

[mm] 
b1 [mm] c [mm] 

R1/Rf 

(m) 

R2/Rm  

(m) 
R3   (m) 

típusa 

hajlása / szöge 

(1:n / ff-pp-

mm)  
METSZŐKÖRÍVES KITÉRŐK  

54-XIV 
9 

- 17 525 35 050 17 525 16 360 200 - - 
 

6-20-25  

54 XIII 
9 

10 625 17 525 28 150 17 525 16 027 200 - - 
 

6-20-25  

54-XIII-e.g. 

9 

10 625 17 525 - 17 525 16 360 313 497 - 

 

3-53-27  

2-26-58  

54-500 
14 

17 834 24 536 42 370 24 536 24 536 500 - - 
 

4-05-08  

54-800 
15,44 

25 880 29 992 55 872 29 992 29 992 800 - - 
 

3-42-21  

60 XIV 9 - 17 525 35 050 17 525 16 360 190 - -  

 6-20-25          

60-XIII 
9 

10 625 17 525 28 150 17 525 16 360 200 - - 
 

6-20-25  

60-500 
14 

17 834 24 536 42 370 24 536 24 536 500 - - 
 

4-05-08  

60-800 
15,44 

25 880 29 992 55 872 29 992 29 992 800 - - 
 

3-42-21  

Tervezhető vágányátszelések forgalmi vágányokban: 1:9 (6-20-25), 1:4,4 (12-40-50) 

Járműtelepeken, alárendelt vágányokban: 1:6,6 (8-37-00) és 1:4,4 (12-40-50) hajlásúak. 

Kettős vágánykapcsolatok elhelyezésénél az alábbi legkisebb vágánytengely távolságokat kell 

figyelembe venni: 

XI, és XVI rendszerű kitérők esetén     legalább 5,00m, 

XIII és XIV rendszerű kitérők esetén     legalább 4,75m 

A vágányok kapcsolatait a járatos kitérők előnyben részesítésével kell kialakítani. 

Helyszűke esetén alkalmazhatóak – meglévő járműtelep korszerűsítésekor – a H rendszerű kitérők is. 

15.12 Síndilatációs készülékek 
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Síndilatációs szerkezetet a hidak terveiben és az üzemeltető által előírt helyeken, illetve a 18. fejezet 

alapján kell alkalmazni. Az ívekben elhelyezendő síndilatációs szerkezet alkalmazhatósági határát a 

termékleírások tartalmazzák. 

Kiöntött síncsatornás hézagnélküli vágány esetén a felépítménynek (a hídon megszakítás nélkül 

történő) átvezetési feltétele, hogy a híd dilatációs mozgása ne legyen nagyobb, mint amennyit az adott 

kialakítású felépítményben a rugalmas kiöntő anyag – az alkalmassági vizsgálat során lefolytatott 

ellenőrző kísérletek alapján igazoltan – még károsodás nélkül el tud viselni. Nagyobb dilatáló 

hídhosszak esetén mindkét hídvégnél síndilatációs szerkezet beépítése szükséges. 

15.13 Szigetelt illesztések 

Szigetelt sínillesztések, a biztosítóberendezés működtetéséhez szükséges, ragasztott szigetelt gyári 

kialakítású lehet. A szigetelt sínek tervezését kerülni kell. 

15.14 Sínkenő berendezések 

Az Üzemeltető által kijelölt ívek és kitérők kenését kell biztosítani pálya mentén telepített sínkenő 

berendezéssekkel. Sínek, kitérők kenését a felépítmény élettartam növelése, illetve zajszint 

csökkentése érdekében szükséges betervezni. Kizárólag olyan sínkenő tervezhető be, amelyik nem jár 

a sínszálak átfúrásával és környezetbarát kenőanyaggal üzemeltethető. 

Amennyiben az Üzemeltető vagy kapcsolódó szakági (pl. biztosítóberendezés) feltételek lehetővé 

teszik, sínkenő berendezéssel kell ellátni folyópályában lévő R<400 m sugarú íveket, nagysugarú 

(R=800 m) kitérőket. e>10 ‰-nél meredekebb emelkedőknél, fékezési és gyorsítási szakaszokon, 

járműtelepeken található kis sugarú, gyakran járt ívekben a sínkenő berendezések telepítését 

mérlegelni kell. A berendezés kenési képességét úgy kell megválasztani, hogy az ív hosszát (egyvágányú 

pálya esetén irányonként a fél ív hosszat) az átmeneti íveket is beleértve el tudja látni kenőanyaggal. 

Amennyiben a berendezés gyári előírásai mást nem tartalmaznak, akkor a kenőberendezéseket az 

alábbi módon kell telepíteni a pályán: 

• Kenőberendezés telepítése egyvágányú pályán: A berendezést az ívközéppont Ih/10 m-es 

tartományában a leerősítés távolság és hegesztések helyzetének figyelembevételével kell elhelyezni. 

• Kenőberendezés telepítése kétvágányú pályán: A járatos irány felől az ÁÍE-ÍE ponttól az ÁÍE 

pont felé eső 20 m-es szakaszban kell elhelyezni a berendezést. 

A sínkenés technológiája szerint lehet: 

• • elektromos megtáplálással működő, 

• • napelemes megtáplálással működő, 

• • kézi kenés, 

• • mobil, gépi kenés. 

A sínkenő berendezés elemei: vezérlőegység, kenőanyag kijuttató, kenőanyag tároló. 

15.15 Burkolt vágányok 

A pálya elhelyezkedése alapján burkolt vágányt kell létesíteni gyalogos átjárókban, közúti átjárókban, 

folyópályában hosszirányban abban az esetben, ha közúti, vagy gyalogos forgalmi igény indokolja. 
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Környezetvédelmi és esztétikai szempontból létesíthető füvesített, illetve műfű burkolat. 

  füvesített díszkő 
öntött 

aszfalt 

hengerelt 

aszfalt 

beton, 

bazaltbeton 

egy. elem 

(beton, 

műanyag, gumi) 

Gyalogos és közúti forgalom elől 

elzárt 
x           

Gyalogos forgalomra méretezett   x x x     

Kis-, közepes közúti forgalmi 

terhelésű átjáró 
  x   x x  x 

Nagy közúti forgalmi terhelésű 

átjáró 
        x x 

21. táblázat burkolat típusok 

Közúti forgalmi terhelési osztály szerint, sínkamra - szigetelő - elemek, illetve leerősítés védelem 

mellett  

• kis forgalom: A, B terhelési osztály: 

− melletti aszfalt vagy beton, 

− kő (kis-, nagykockakő, díszkő), 

− gumi elem, 

− előregyártott (acélkeret nélküli) vasbeton elem (pl. síntalpra felfekvő vasbeton elem), 
 

• közepes forgalom: C terhelési osztály: 

− aszfalt, beton aszfalt, vagy beton, bazalt beton 

− előregyártott vasbeton elem (pl. UAB), 

− gumi elem (pl. Strail), 
 

• nagy forgalom: D, E K, R terhelési osztály: 

− előregyártott beton/polimerbeton elem (pl. Bodan), 

− erősített szerkezetű gumi elem (pl. PontiStrail, Swisscross Rube). 

− beton, bazaltbeton (pl. Rail System) 
A vágányburkolat a sínkoronaszint alatt mínusz 10 mm-ig érhet. 

A közúti forgalmi terhelési osztályok megállapítását az e-UT 06.03.13.13.2010 Útügyi Műszaki Előírás 

alapján kell végezni.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a felépítmény típusonként javasolt burkolatokat, melyet minden 

esetben az Üzemeltetővel egyeztetve kell megtervezni. A táblázatokban a termék megnevezések 

például szolgálnak. 

Felépítmény 
típus 

Útátjáró 
elemek 

Közúti forgalmi terhelési osztály szerint (méretezési t100 egységtengely 
terhelés) 

Gyalogos, 
kerékpáros 
forgalom 

A, B terhelési 
osztály 

C terhelési 
osztály 

D,E,K,R terhelési 
osztály  

ZK Gumi elem pedeStrail innoStrail  innoStrail premiumStrail 

 veloStrail pontiStrail 
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Felépítmény 
típus 

Útátjáró 
elemek 

Közúti forgalmi terhelési osztály szerint (méretezési t100 egységtengely 
terhelés) 

Gyalogos, 
kerékpáros 
forgalom 

A, B terhelési 
osztály 

C terhelési 
osztály 

D,E,K,R terhelési 
osztály  

ZK, BBA, BL Előregyártott 
vasbeton elem 

síntalpra 
felfekvő 
vasbeton elem 
(MSz, MK) 

síntalpra 
felfekvő 
vasbeton elem, 
UAB, beton v. 
polimer Bodan 

UAB, polimer 
Bodan 

polimer Bodan 

ZK, BBA, BL Burkolat 
elhatároló elem 

rugalmas 
kamraelem és 
aszfalt burkolat 

rugalmas 
kamraelem és 
aszfalt burkolat 

nem javasolt nem javasolt  

BL, RAFS 
  

kiselemes 
burkolat  

kis-, 
nagykockakő, 
díszkő 

kis-, 
nagykockakő, 
díszkő nem 
homok fugával 

nem javasolt nem javasolt 

monolit 
burkolat 

aszfalt, beton aszfalt, 
bazaltbeton 

aszfalt (mF), 
bazaltbeton 

bazaltbeton 

Előregyártott 
vasbeton (min. 
30 cm vtg.) 

sínkiöntés  

22. táblázat útátjáró burkolat javaslatok 

15.16 Útátjáró szerkezetek 

A szintbeli vasúti átjárókat az e-VASÚT 02.10.20 sz. utasítás32 alapján kell megtervezni az alábbi 

kiegészítésekkel, illetve a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások33 alapján. 

Az útátjáró szerkezeteknek meg kell felelniük a közúti és a vasúti terhelésből származó 

igénybevételeknek. A közúti terhelésből származó igénybevételeket – a tervezési forgalom 

függvényében – az Útügyi Műszaki Előírások szerint kell számítani. Az útátjáró területén a vasúti 

pályaszerkezet vízelvezetését biztosítani kell.  

Elsősorban a fenntartási tapasztalatok alapján a vasutak olyan útátjáró szerkezeteket igényelnek, 

amelyek  

• nem zavarják meg a vasúti felépítmény homogenitását;  

• bontásuk és visszaépítésük gyorsan, roncsolásmentesen, kis gépesítettséggel elvégezhető;  

• kiküszöbölik a vágány és a burkolat egymástól független mozgását; 

• kellően teherbíróak a nehézgépjárművek forgalmához is. 

A paneles útátjáró burkolatok vasbeton, illetve gumi anyagúak lehetnek. A közülük való helyes 

választást az alábbi szempontok mérlegelése után lehetséges: 

• bekerülési ár; 

                                                           
32 e-VASUT 02.10.20. D.11 Utasítás vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása 

és felújítása 
33  e-ÚT 03.01.11:2008 Közutak Tervezése, 

e-ÚT 03.06.11. Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása, 

e-ÚT 03.06.12:2017 Szintbeni közúti vasúti keresztezések 



 

  

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
8

4
 

• közúti tengelyterhelés, forgalomnagyság, a nehézgépjárművek aránya; 

• a bontás és visszaépítés létszám-, eszköz-, anyag- és időigénye; 

• a vonal(szakasz) nagygépes fenntartási igénye; 

• a biztosítóberendezési megfelelőség; 

• felületi egyenletesség, érdesség, kopásállóság; 

• a vasúti vágány közúti terhektől való igénybevétele; 

• a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság; 

• elvárható élettartam.  

Vezetősínes vagy védősínes útátjáró esetén a terelőszakaszt a 15.6 fejezet szerint kell kialakítani.  

Új vagy átépített útátjáróban azonban csak aszfaltburkolat, betonburkolat vagy előregyártott burkolati 

elem alkalmazható. 

Vágányzónában kanyarodó közúti forgalom esetén, ahol nehéz tehergépkocsik vagy autóbuszok 

közlekednek, elemes burkolat nem tervezhető. 

Vasúti átjáró a vasúti pálya túlemelés átmeneti szakaszára csak az Üzemeltető engedélyével kerülhet. 

Túlemelésben fekvő két- vagy többvágányú vasútipálya esetén az út megfelelő kialakíthatósága 

érdekében a vágányokat – ha a kötöttségek lehetővé teszik, eltérő magassági vonalvezetéssel kell 

kialakítani.  

15.17 Átmeneti szakaszok kialakítása 

A vágány alátámasztásának eltérő rugalmasságú helyein felépítmény-átmeneti szakaszok kialakítására 

van szükség. Az átmeneti szakaszok hossza Vf/7 [m] de legalább 12m legyen. Az átmeneti szakaszok 

kialakítása megoldható a sínleerősítések rugalmasságának változtatásával és / vagy erősítő sínek 

alkalmazásával is. Az alépítményi fejezetben - és a hivatkozott utasításoktól eltérően is kialakítható 

üzemeltetői jóváhagyás esetén. Átmeneti szakaszon kerülni kell a vágányvíztelenítő elemek, különböző 

sínszekrények és egyéb kiegészítő vágányelemek (pl. sínkenő) elhelyezését. 

15.18 Vágányvéglezárások 

A vágányvéglezárások célja, hogy a kis sebességgel haladó járművek figyelmetlenségből vagy műszaki 

hibából bekövetkező pályaelhagyását megakadályozzák, illetve nagyobb sebesség esetén a kár 

nagyságát mérsékeljék. 

A HÉV vonalain és járműtelepein alkalmazott vágányzáró szerkezeteknél a középütközőnek megfelelő 

ütközőfelület biztosítása kötelező! 

Fékező hatású (munkaemésztős) ütközőbak szükséges  

• személyvonati vonatfogadó vágányok végére, 

• gyalogosforgalom és/vagy közúti forgalom védelmére, 

• kijelölt építmények védelmére. 

Minden egyéb helyre földprizmát vagy ütközőbakot (vasbeton, acélszerkezetű) kell tervezni. 
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A fékező hatású ütközőbak szerkezeti kialakításának lehetővé kell tennie a hatásterületen belül a 

pályairányú mozgási energia felemésztését a csatlakozó felépítmény károsodása nélkül. Az egyedi 

fékező hatású ütközőbakokat - számítással kell igazolni, sebesség, tömeg és az ütközőbak típusa a 

rendelkezésre álló hossz alapján. 

Épületen belüli javító-, tároló-, és egyéb vágányok végeinek lezárásáról is gondoskodni kell. Ezt 

lehetőleg ütközőbakok beépítésével kell megoldani, de helyhiány esetén beépíthető kerékmegfogó 

tuskó is. 

Az energiaemésztős ütközőbakot a csonkavágány vége előtt legalább 20 m-rel kell elhelyezni. 

Helyszűke esetén azonban egyedi kockázatelemzéssel alátámasztva ettől eltérő csúszási hossz is 

tervezhető. A megcsúszási hossz nem lehet a védendő tér része. 

15.18.1 Járműtelepi vágányok végének lezárása 

A járműtelepi alárendelt helyeken (kocsiszínek, tárolóvágányok) alkalmazott vágánylezárások: 

• Vágányzáró földkúp  

• ütközőbak 

• Sínütköző  

A sínütköző rendkívüli esetben kocsiszínben alkalmazható, ha a vágány más módon történő lezárására 

nincs lehetőség. Az ilyen módon lezárt vágány mögött nem lehet munkaterület! 

15.19 Egyéb létesítmények 

15.19.1 Kerítések és korlátok 

Kétvágányú pálya állomásában vagy megállóhelyén, ha a peronok oldalperon kiképzésűek, a vágányok 

közé 1,5 m magas elválasztó kerítést kell elhelyezni. A kerítésnek a peronok végén – amennyiben közúti 

átjáró vagy egyéb létesítmény nem gátolja – legalább 30 m-rel túl kell nyúlnia a két peront összekötő 

gyalogátjáróval ellentétes irányba. Amennyiben szélső peronok aszimmetrikus elrendezésűek és a 

pálya mentén (a peronnal szemben) korlát, kerítés vagy zajárnyékoló fal van, akkor a vágányok közé 

életvédelmi kerítést tervezni nem szükséges. 

Lakott területen, sűrűn beépített környezetben vezetett vonalszakaszokon – ha a gyalogosoknak a 
pályatesten keresztül történő átkelésével számolni kell – a határoló kerítést a pálya két oldalán, 

megállóhelyek között összefüggően kell kiépíteni. A kerítés magassága legalább 1,25 m legyen. 

A kerítéseket, korlátok arculati kialakítását a HÉV Megállóhely Tervezési Kézikönyv tartalmazza. A 

gyártói előírásokat be kell tartani. 

15.19.2 Zajárnyékoló falak 

Az 1,0 méternél magasabb zajárnyékoló falat a vágányokhoz a lehető legközelebb kell elhelyezni.  

A kábelalépítményt, felsővezeték tartó oszlopokat, térvilágítási és távközlési oszlopokat, jelzőket 

lehetőség szerint a zajárnyékoló falon belül kell elhelyezni. 

A zajárnyékoló fal elhelyezésekor figyelembe kell venni az útátjárók, gyalogos, kerékpáros átjárókhoz 

tartozó rálátási területtel kapcsolatos előírásokat. A jelzők láthatóságát biztosítani kell. 

Vágányok fölé hajló zajárnyékoló fal a szabadon tartandó térbe nem kerülhet. A zajárnyékoló fal fémes 

része a felsővezetéket, illetve annak valamennyi feszültség alatti tartozékát az előírt távolságánál 

jobban nem közelítheti meg. 
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A zajárnyékoló falakon e.UT 03.07.47:2021, 4.5.5 pontja szerint menekülő kapukat kell kialakítani. 1,0 

méternél alacsonyabb zajvédő falon az átjárást lehetővé kell tenni kapu, vagy lépéskönnyítő 

beépítésével. 

Az út és a vasút közé kerülő zajárnyékoló falak esetén az útra vonatkozó előírásokat i s be kell tartani. 

15.19.3 Utasvárók 

Új peronok tervezésekor, valamint meglévő peronok átépítésekor törekedni kell fedett utasvárók 

elhelyezésére. Az utasvárók középperonos és oldal-peronos kivitelben tervezendők, a peron jellegének 

függvényében. Az utasvárókat a HÉV Megállóhely Tervezési Kézikönyv szerint kell kialakítani. 
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16. Peronok  

A menetrend szerinti személyszállító vonatok forgalmi üzemi vizsgálatban meghatározott vágányai 

mellé peront kell tervezni. Egyéb peronok, kezelő járdák tervezése az adott helyszíntől függően és az 

Üzemeltető álláspontja alapján szükséges lehet.  

Az esélyegyenlőséget és az akadálymentességet az infrastruktúrának a peronszegélyig kell biztosítania. 

Az 5.3.1 fejezetben szereplő járművek esetén az akadálymentességet és az esélyegyenlőséget nem kell 

teljeskörűen biztosítani a peronszegély és a jármű között, a vegyesüzemű közlekedést Üzemeltető 

utasításokkal szabályozza.  

A beszerzésre kerülő új járműveknek az Iránylevek alapján tervezett infrastruktúrával együttesen kell 

megfelelniük az akadálymentességi és esélyegyenlőségi előírásoknak. 

A peronok fajtái 

• utasperon 

• üzemi peron 

• kezelőjárdák 

• menekülő járda 

16.1 Peronszegély kiképzése 

Emelt peronok készítése során a felszíni szakaszokon előregyártott peronszegély elemeket vagy éles 

élű szegélyköveket kell alkalmazni. Felszín alatti állomásokon monolit szerkezetek is alkalmazhatók. 

Egyedi esetben, üzemeltetői jóváhagyással ettől eltérő szegélykialakítás tervezhető. 

A sk+55cm magas utasperonnál a jármű és a peron között megengedhető átlépési távolság peronszinti, 

vágánytengelyre merőleges vetülete egyenesben lehetőleg max. 60mm – 1500m peronszegély 

távolságnál, 160mm - 1600mm peronszegély távolságnál., ami íves vágányok melletti peronokon az 

ívpótléknak megfelelően nőhet. Egyéb, nem utasperonokon az átlépési távolság az előírt 

szegélytávolságokból és a jármű szelességéből adódik, ettől eltérő értéket az üzemeltetővel egyeztetve 

lehet tervezni. 

A peronszél vágánytengelytől való távolsága egyenesben: 

• sk+15cm alacsony peron esetén (csak ideiglenesen): 1,45 m 

• sk+40cm esetén:        1,50 m 

• sk+55cm magas peron esetén felszíni szakaszon:   1,60 m 

• sk+55cm magas peron esetén felszín alatti szakaszon:  1,50 m 

• sk+55cm magas menekülőjárdák esetén    1,60 m 

Íves pályán az előírt űrszelvény-bővítéseket, túlemelés esetén az űrszelvény dőlését is figyelembe kell 

venni mind az oldaltávolság, mind a peronmagasság esetében. 

Felszín alatti, de nem mélyvezetésű szakaszokon (pl. Pesterzsébet) a peronszegély Üzemeltetetői 

jóváhagyással a vágánytengelytől 1,6 m távolságra is helyezhető. Az ilyen felszín alatti vágányok esetén 
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a peronszegély távolságnál mérlegelni kell a pálya fenntartásához szükséges szerelvények helyigényét, 

melyet az Üzemeltető határoz meg. 

16.2 Az utasperonok kialakítása 

16.2.1 A peronok hossza 

Utasperonok esetén a mértékadó szerelvényhossz 120 m, a peronokat legalább 120 m hasznos 

hosszúságúra kell tervezni.  

Csonkavágány melletti peron esetén biztonsági hosszat és az erősített, fékező hatású ütközőbak 

helyszükségletét is figyelembe kell venni, amennyiben a peron az ütközőbakig elér. 

16.2.2 Az utasperonok magassága 

Új utasperon sk+55cm magassággal tervezhető. A meglévő peronok átépítésükig megtarthatóak ennél 

kisebb magassággal. 

A meglévő alacsony peronok magassága a sínkoronaszint felett 150 mm, a magas peron magassága 

pedig 400 mm. 

Az sk+55cm magas utasperonok névleges magasságát a peron teljes hasznos hosszában biztosítani kell. 

Túlemelt vágányok esetében a peronszegélyek magasságának és távolságának meghatározásánál az 

űrszelvény elforgatását számításba kell venni.  

Üzemi peronok, kezelőjárdák magassága üzemeltetői igények alapján határozható meg. 

16.2.3 A peronok szélessége 

A peronok szélességét a várható utasforgalom az adott vágány sebessége, a megközelítések méretei 

(lépcső, rámpa, lift, mozgólépcső), alapján úgy kell meghatározni, hogy a megfelelő keresztmetszetek 

biztosítva legyenek a gyalogosok részére, a járművek biztonságos közlekedéséhez, valamint a 

szükséges berendezések számára. Azaz a biztonsági sávok között, illetve azon kívül az utasok részére 

legalább 1,5 m közlekedési sáv biztosítva legyen. 

A vágánytengely-távolságot a hasznos peronszélességet alapul véve, a vágány sebességét figyelembe 

véve (elsodrási határ) kell meghatározni legalább az előírt legkisebb értékek betartásával. 

Új építésű felszín alatti szakaszokon a peronoknál az utastér tiszta belmagassága min 2,70m. 

A peron hasznos szélességébe a biztonsági sáv és a berendezési sáv nem értendő bele. 

hely középperon szélső peron 

felszín alatti szakaszon 6,00m 3,00m 

felszíni szakaszon 2x1,50m* 1,50m 

23. táblázat A hasznos szélességek legkisebb értékei új építésnél 

* felszíni szakaszon, középperonok végein, ahol nincs peronmegközelítés, íves vágányok mellett az 

utasforgalmi méretezéssel alátámasztva és az Üzemeltetővel egyeztetve a biztonsági sávok között a 

hasznos peronszélesség 1,80m-ig csökkenthető. 

Pontszerű akadály – melynek kiterjedése legfeljebb 1m - esetén az elsodrási határ mellett 1,00 m 

biztosítandó. 
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16.2.4 A peronok burkolata 

A peronokon a HÉV Megállóhely Tervezési Kézikönyv szerinti taktilis burkolati elemeket kell elhelyezni. 

Az új építésű vagy korszerűsítendő peronokat minden esetben szilárd burkolattal kell ellátni. A peronok 

burkolatával szemben követelmény a fagyállóság, a kopásállóság, a könnyű takaríthatóság is. A 

peronburkolatot burkolatkiosztási terv alapján kell kialakítani, melyen a taktilis és kontrasztos elemek, 

műtárgyak, oszlopok, bútorozás, berendezések is feltüntetendők. A burkolat tervezésénél figyelemmel 

kell lenni az esetlegesen elhelyezendő alternatív veszélyfelhívó rendszerek (Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található. fejezet) helyigényére. 

Felszíni peronokon 

A peronburkolatot általában 2%-os (kötöttségek esetén min 1,5 max 3%) oldaleséssel kell kialakítani, 

a vágánnyal átellenes oldal felé. Középperonnál a csapadékvizet víznyelőkbe kell vezetni. 

Középperonok esetén Üzemeltetői engedéllyel a vágányok felé kiképzett oldalesés is tervezhető. 

A fedlapok nem eshetnek bele a biztonsági sávba. A kialakításuknál ügyelni kell arra, hogy a burkolat 

kiosztása illeszkedjen az általános rendbe, azonos típusúak legyenek. A fedalapok könnyebb mozgatása 

érdekében innovatív aknafedlapok is alkalmazhatóak 

A peronokat minden esetben könnyen tisztítható, pormentes, nem csúszós (legalább R11 vagy azzal 

egyenértékű), magas kopásálló burkolattal kell ellátni. 

A Biztonsági sávot a peronburkolattól 60 LRV értékkel eltérő burkolattal kell kialakítani. 

Az előregyártott peronelemek alatti rétegrendet a helyi kötöttségek és a talaj adottságok alapján, a 

tervegyeztetések során kell meghatározni és a tervjóváhagyásokban kell rögzíteni. 

Felszín alatti peronokon 

Az utasperonok burkolati kialakítása felszín alatti és különösen mélyvezetésű alagutakban ettől eltérő, 

ezeken a peronokon a peront nem kötelező 2%-os oldalesésbe tervezni, és a burkolat sem kötelezően 

betonlap burkolat, a peronok burkolata szilárd, nem csúszós, nagy kopásállóságú, pormentes, géppel 

könnyen takarítható legyen. 

A taktilis elemek, jelzések kialakíthatók a burkolat anyagának megmunkálásával is. 

16.2.5 Biztonsági sáv 

Felszíni peronokon 

Új építésű vagy felújításra kerülő peronok burkolatának készítésekor az elsodrási határt 10 cm széles 

(de az esetleges alternatív veszélyfelhívó rendszerek alkalmazása esetén ettől eltérő méretű), 

lehetőleg sárga színű – de a csatlakozó burkolattól legalább 60 LRV értékkel eltérő színű, normál 

felületű burkolóelemmel kell kialakítani. Az elsodrási határt jelző sáv nem a biztonsági sáv része. 

A Biztonsági sávot a peronszegélytől az elsodrási határig a peronburkolattól 60 LRV értékkel eltérő 

burkolattal kell kialakítani, a biztonsági sáv legalább R11 vagy azzal egyenértékű magas kopásállóságú 

legyen. 

Felszín alatti peronokon 

Az elsodrási határt a peron vágány felőli szélétől a biztonsági sáv jelöli. A biztonsági sáv széle legalább 

az elsodrási határig tartson. A biztonság növelésére a biztonsági sáv határára az érkező vonatot jelző 
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vizuális hosszirányú figyelemfelhívó jelzés is elhelyezhető. Az elsodrási határt a csatlakozó 

burkolatoktól legalább 60 LRV értékkel eltérő színű, csúszásmentes burkolattal kell jelölni. (A 

biztonsági, illetve az elválasztó sáv színét úgy kell megválasztani, felületét pedig úgy kell kialakítani, 

hogy az a csökkent látóképességűek számára is könnyen felismerhető legyen.) 

16.2.6 Közlekedési sáv 

Felszíni szakaszokon 

A peronokon az elsodrási határok között – illetve azokon kívül min 1,50m széles közeledési sávot kel 

biztosítani, amibe semmilyen létesítmény nem lóghat bele. A közlekedési sávba tartozik az elsodrási 

határt jelölő 10 cm-es eltérő színű burkolati sáv, valamint az előtte lévő taktilis burkolati sáv is. 

A taktilis jeleket az ISO 23599 szabványnak megfelelő kialakítású elemekből kell készíteni. A csatlakozó 

burkolattól a vezető jeleknek legalább 30 LRV értékkel el kell térnie. A vezetősávot a jármű első 

ajtójához kell vezetni az ajtóra merőleges leágazással. 

A zónahatár-jelzés a közlekedési sáv része. Látássérült emberek számára meg nem haladható 

határvonalat jelent. A zónahatár-jelzést a vonatkozó előírásnak34 megfelelő elemekből kell kialakítani. 

Színe, mivel veszélyt jelez, az általános burkolat színétől szabványban meghatározott kontraszttal (~ 60 

LRV értékkel) el kell, hogy térjen. Csak olyan taktilis burkolatokat lehet alkalmazni, amelyek a 

MVGYOSZ35 által elfogadottak. 

16.2.7 Berendezési sáv 

A közlekedési sávon kívül található, szélessége szélsőperon esetén min. 60 cm, középperon esetén min. 

100 cm. A berendezési sávon belül kell elhelyezni minden bútort, peronberendezést és a peronon 

található oszlopokat, szerelvényeket. Ezek semmilyen körülmények közt nem lóghatnak bele a 

közeledési sávba. 

Középperon kialakításánál a peron szimmetrikus kialakítású, az elsodrási határok között min. 400 cm 

távolságot kell tartani. 

16.2.8 Peronok csatlakozása 

Szélsőperon esetén a berendezési sávot követi a korlát vagy támfal felépítménye. Amennyiben a peron 

mellett közút található, a perontól min. 50 cm-re kell elhelyezni a 15 cm emelt közúti szegély élét. Ha 

a támfal melletti zónában további berendezés (pl. felsővezeték tartó oszlop) található, a szegély 

kialakításánál ezt figyelembe kell venni, és a közúti űrszelvénytől min. 50 cm-es távolságot kell tartani 

minden berendezés esetén. 

Ha a peronnak a vágánnyal átellenes oldalán úttest vagy egyéb olyan létesítmény van, ahová a 

gyalogosok közlekedését, illetve az úttestről vagy a csatlakozó létesítményről történő feljutást meg kell 

akadályozni, a peront teljes hosszon korláttal vagy kerítéssel le kell keríteni. 

A peronok megközelítését akadálymentesen kell biztosítani. Felszíni alatti peronok esetén biztosítani 

kell a peronzár kialakításának lehetőségét. 

A magas peronok végén üzemi lépcsőt kell kialakítani, melyek szükségességét és helyét az üzemeltető 

határozza meg. 

                                                           
34 CEN/TS 15209:2008, Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and 

stone 
35 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
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Minden akadálymentes útvonalnak, lépcsőnek, gyaloghídnak és aluljárónak legalább 1600 mm szabad 

szélességgel és a teljes 1600 mm szélességen legalább 2300 mm belmagassággal kell rendelkeznie. 

Ezen minimális követelménybe nem számít bele az utasforgalom nagyságához esetlegesen szükséges 

további szélesség. Az akadálymentes útvonalak felületének tükröződésmentesnek kell lenniük. 

Ha az utasok szintbeni átjárókat használnak a peronok megközelítésére, és azokat akadálymentes 

útvonallal kell ellátni, akkor azoknak a mozgáskorlátozott személyek minden kategóriája számára 

használhatóknak kell lenniük. Az akadálymentes használat az átjárókhoz vezető lépcsők, korlátok és 

burkolatok kialakítása tekintetében is alkalmazandó. 

16.3 A peronok víztelenítése 

A peron alépítményben az esővíz elvezetéséről különálló, zárt rendszerű csatornában kell 

gondoskodni. A csatornákhoz szerelőnyílást kell biztosítani, amelynek fedlapja az elsodrási határba 

nem eshet. 

A peron víztelenítését a peronfedéstől független megoldással kell tervezni. A szivárgó hálózatba a 

peron és a peronfedés vizei nem köthetők be. 

16.4 A peronok megvilágítása 

A peronokat kellően meg kell világítani – a vonatkozó tervezési irányelvek36 és szabványok szerint. 

16.5 Üzemi peronok 

Az üzemi peronok olyan építmények, melyeket csak szolgálatban lévő dolgozók használhatnak, és 

amelyek minimális szélessége 1,00 m. 

Az üzemi és szolgálati peron szélének kiképzését az utasforgalmi peronokra vonatkozó előírások szerint 

kell kialakítani, de járműtelepeken, tároló vágányokon, illetve az Üzemeltető által kijelölt helyeken a 

peron hasznos hossza a szerelvények első és utolsó ajtóihoz igazodva legalább 12 m hosszúságúak 

legyenek. 

Üzemi peronok tervezhetők kompozit járórácsokkal, előre gyártott acélszerkezetből is a megfelelő 

felületvédelem, érintésvédelem és csúszásmentesség mellett, azonban az egyenáramú vontatás 

sajátosságait a kialakítás és az anyagválasztásnál figyelembe kell venni. 

Az üzemi peronoknál biztosítani kell azok gyalogos megközelíthetőségét. A peronon való biztonságos 

közlekedés érdekében megfelelő korlátokat kell elhelyezni.  

16.6 Kezelőjárdák 

Kezelőjárdák a HÉV vonalain a kitérőkörzetekben, valamint a járműtelepeken, illetve az Üzemeltető 

által kijelölt helyeken szükségesek, ahol a forgalmi személyzet rendszeres közlekedését kell biztosítani. 

Feladatuk a forgalmi személyzet biztonságos közlekedésének lehetővé tétele a vágányok 

keresztezésekor, valamint a vonatok menetirányváltásakor. 

A kezelőjárdák olyan építmények, melyeken csak szolgálatban lévő dolgozók közlekedhetnek. A 

kezelőjárdák szélessége 0,75 m, hosszúsága a helyszíni elrendezés függvénye. A kezelőjárdák 

magassága a vágánytengely beli elhelyezés esetén nem lehet magasabb a sínkorona szintjénél. 

                                                           
36 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei és hivatkozásai 
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A kezelőjárdák anyaga beton vagy aszfalt, kialakíthatók előre gyártott elemekből is. 

A sínek – kitérőalkatrészek – és a járda széle között 65 mm-es nyomcsatornát kell biztosítani. Az átjárók 

kialakíthatók vezető szögvasas megoldással is. 

Minden esetben gondoskodni kell a kezelőjárdák megfelelő megvilágításáról, és munkavédelmi 

szempontból szükséges kialakításukról. 

16.7 Szegélyek 

Belterületi szakaszokon a környező terep vagy létesítmények elválasztására szegély tervezhető. 

Magassága legfeljebb sk+15cm. A szegély oldaltávolsága min 1,70m a a vágánytengelytől, melyet az 

ivpótlékkal meg kell növelni. A szegélyek elhelyezésénél az űrszelvény dőlését is figyelembe kell venni. 

Szegélyként előre gyártott peronszegély elemek vagy szegélykövek tervezhetők. 

16.8 Menekülő járdák 

Felszín alatti szakaszokon az új tervezésű alagutakban a biztonságos menekítés céljából menekülő 

járdákat kell tervezni. Mélyvezetésű alagutakban általában a menetirány szerinti bal oldalon. A 

menekülő járdák megszakításainál lépcsőkkel kell a pályaszinthez csatlakozni. Nem körszelvényű, 

többvágányú alagutakban általában a vágányok külső oldalán kell elhelyezni. A menekülő járda 

általában előre gyártott acélszerkezetből készüljön, rozsdamenetes legalább horganyzott kivitelben. 

Kompozit járórács is tervezhető. A menekülő járdán a vágánnyal ellentétes oldalon legalább fogódzó 

építése szükséges. A menekülő járdákat a felszín alatti szakaszon a peronok elejéhez, illetve végéhez 

lépcsőmentesen kell csatlakoztatni. A felszíni szakasz csatlakozásánál a pályaszinthez kell csatlakozni. 

A menekülő járda magassága sk+55cm, melyet a dőlt űrszelvénynél a jármű széléhez képest kell 

megállapítani.  
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17. Útátjárók 

A szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítását jelen irányelv mellet a vonatkozó jogszabály37 és Útügyi 

Műszaki Előírás38 szabályozza. 

Az önálló gyalogos vasúti átkelőhelyek és peronátjárók tekintetében a fent hivatkozott jogszabályt 

jelen fejezet szerint kell értelmezni. 

A létesítési engedélyt a hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóságtól kell megkérni. 

Helyiérdekű vasutak pályáin 100km/h fejlesztési sebesség mellett is létesíthetők szintbeni közúti-vasúti 

átjárók. 

Új vasúti átjárót úgy kell megtervezni, hogy a keresztezési szög lehetőleg 90°-os legyen. Ha ez nem 

lehetséges, akkor a keresztezési szög minél nagyobb legyen, s csak kötöttségek esetén lehet kisebb 

30°-nál. Elemes burkolattal ellátott vágányzóna esetén 40°-nál kisebb keresztezési szögű vasúti átjáró 

kialakítása nem ajánlott, illetve a beépítésre kerülő burkolatelemek alkalmazási engedélyében előírt 

feltételek a mérvadók. 

A rálátási terület megfelelőségét vizsgálni kell. 

A „teljes rálátási (háromszög)terület” az a (háromszög)terület, amelyet az úttest felezővonalának és a 

vasúti pálya tengelyének a metszéspontjától 

• a vasúti pályán mindkét irányban Lv távolságban; 

• és a közúton a vasúti átjáró előtt Lk távolságban lévő pontokat összekötő vonalak határolnak. 

 

31. ábra A rálátási terület értelmezése egy vágányú pályán 

                                                           
37 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 
38 e-ÚT 03.01.11:2008 Közutak Tervezése, e-ÚT 03.06.12:2017 Szintbeni közútivasúti 

keresztezések, e-ÚT 03.06.11. Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása 
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32. ábra A rálátási terület értelmezése kétvágányú pályán 

 

 

33. ábra A rálátási terület értelmezése íves vágányok esetén 

Az Lk és Lv távolságok megállapítása a közútra, illetve a vasúti pályára engedélyezett sebességek 

függvényében történik. 

Az Lv távolság a vasúti pályára engedélyezett, km/h-ban megadott sebesség számértékének ötszöröse 

(5V), gyalogos vasúti átjáróknál legfeljebb 2 keresztezett vágányig a háromszorosa (3V) méterben. 

Az Lk távolság meghatározásánál: 

• lakott területen kívüli szilárd burkolatú úton 90 km/h, 

• lakott területen lévő szilárd burkolatú úton a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblával 

engedélyezett, illetve annak hiányában 50 km/h, 

• földúton 30 km/h 

• sebességet kell alapul venni. 
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34. ábra Az Lk távolság meghatározása a közút lejtése és az útra engedélyezett sebesség függvényében. 

A „csökkentett rálátási terület” az a terület, amelyet az úttest felezővonalának és a vasúti pálya 

tengelyének a metszéspontjától 

• a vasúti pályán mindkét irányban Lv távolságban; 

• és a közúton a fénysorompó jelzőjétől, illetve a „Vasúti átjáró kezdete” jelzőtábla oszlopától 

visszafelé mért 1 méter távolságban lévő pontokat összekötő vonalak határolnak. 

Gyalogos vasúti átkelőhelynél a szükséges rálátás a vasúti pályára akkor biztosított, ha az elsodrási 

határtól a vasúti pálya mindkét irányban, a rálátási (háromszög)területnél meghatározott Lv távolságig 

szabadon belátható. 

Vasúti átjárónál, vasúti gyalogos-átkelőhelynél a rálátási háromszögben (területben), illetve a 

csökkentett rálátási háromszögben (területben) a rálátás akkor szabad, ha abban az út és vasút 

szintjétől számított 80 cm magasságot meghaladó építmény, terepalakulat, létesítmény, fa, illetve 

növényzet nincs, amely a vasúti pályára a rálátást akadályozza. 

A rálátási háromszögben (területben), az út tengelyének minden pontjáról ellenőrizve a 80 cm-nél 

magasabb pontszerű, vasúti üzemi akadályok (vasút üzemi berendezések, stb.) nem tekinthetők 

akadálynak, ha az akadályok együttes hossza által okozott kitakarás a rálátási háromszög (terület) 

vasúti tengelyében mérve oldalanként 10%-ot, vagy egy-egy akadály vasúti tengelyre vetített hossza a 

20 m-t nem éri el. 

A HÉV-vágány mellett az F.1 jelzési utasítás szerinti jelzéseket kell elhelyezni. 

A közúton a hatályos jogszabályoknak39 a megfelelő forgalomtechnikai elemeket kell elhelyezni. 

A sorompók kitűzése az F1 Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás tervezési irányelvek 1. és 2. 

részek-ben meghatározottak szerint történjen, figyelemmel a 7., 8., 10. fejezetekre. 

Önálló gyalogos vasúti átkelőhely és peronátjárók esetében: 

                                                           
39 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 
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Peronátjáró: olyan szilárd burkolattal ellátott gyalogos átvezetés a vasúti pályán, amely a vasúti 

peronokat köti össze a vasútállomás vagy megállóhely felvételi épületével vagy előterével, vagy az azt 

megközelítő úttal/járdával – függetlenül attól, hogy az átkelési lehetőség nem csak utazási célokat 

szolgál. 

Peronátjárók esetében a terelőkorlát szükségességét, illetve a biztosítás módját és szükségességét az 

Üzemeltető határozza meg. 

Az önálló gyalogos vasúti átkelőhely és peronátjárók biztosítását az alábbi táblázat alapján kell 

meghatározni. 

 Önálló vasúti gyalogos átkelőhely Peronátjáró 

Labirintkorlát 
létesíthető 

Labirintkorlát nem 
létesíthető 

Rálátási háromszög 
szabad 

Labirintkorlát 
Fény- vagy fény- és 
félsorompó * 

(nem szükséges 
biztosítani) 

Rálátási háromszög 
nem szabad 

Fénysorompó (áthívó) 
+ labirintkorlát 

Fény- vagy fény- és 
félsorompó* 

Fénysorompó (áthívó) 

24. táblázat gyalogos vasúti átjárók és peronátjárók javasolt biztosítási módjai 

* A félsorompó a jogszabály szerinti terminológia, vasúti gyalogos átkelőhelyek esetén ez teljes 

csapórudat jelent. 

A peronátjárók és önálló gyalogos vasúti átkelőhely esetén az Európai Unióban alkalmazott alternatív 

veszélyfelhívó rendszerek és jelzések alkalmazásával a biztonságot lehet fokozni – az Üzemeltetővel40 

egyeztetve. 

Például de nem kizárólagosan: 

• poller, pollersor; 

• korlátok; 

• veszélyes helyre figyelmeztető fényjelzés (pl. KRESZ41 9. § (1) d); 

• forgalomtechnikai elemek (útburkolati jelek, táblák). 

Ezek alkalmazását és elhelyezését a helyi körülményekre figyelemmel a kiviteli tervek készítése során 

Tervező az Üzemeltetővel közösen határozza meg.  

 

                                                           
40 a pályahálózat működtető és annak biztonsági szervezete is 
41 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
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18. Hézagnélküli vágányok  

18.1 A hézagnélküli vágányról általában 

A HÉV vágányait hézagnélküli kivitelben kell tervezni. 

Járműtelepi és egyéb vágányokban, amennyiben a hézagnélküli vágány létesítésének feltételei nem 

állnak fenn, hagyományos illesztésű vágány is tervezhető. 

A hézagnélküli vágányok tervezésénél a nem tárgyalt esetekben az e-VASÚT 02.02.10 sz. utasítást42 kell 

alkalmazni. 

18.1.1 Hézagnélküli vágányok létesítésének feltételei 

a) Alépítmény  

Az alépítményre a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezet ad előírásokat, az alábbi 

kiegészítések a hézagnélküli vágányok létesítésének feltételeit pontosítják. 

Felszíni szakaszokon, hagyományos alépítményű hézagnélküli pályát csak jól megtömörödött, kellő 

teherbírású, jó vízelvezetésű, szabványos méretű, csúszásra és süllyedésre nem hajlamos földműveken 

szabad létesíteni. Az alépítmény anyagának egyenlőtlenségi tényezője (U) 7-nél nagyobb legyen. 

Ágyazat nélküli felépítmény esetén az egyenletes, süllyedésmentes alátámasztással, a földmunkatükör 

megfelelő tömörségű kialakításával, szükség esetén talajstabilizációs réteg létesítésével kell 

gondoskodni. 

b) Hidak 

Provizórium beépítése esetén a hézagnélküli vágányt meg kell szakítani. A hézagnélküli vágány 

megszakítására tervet kell készíteni és az Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni.  

Olyan hidaknál, ahol a híd áthidaló szerkezetének vagy az egymáshoz csatlakozó áthidaló szerkezetek 

együttes dilatáló hossza nagyobb 40 m-nél, dilatációs szerkezetet kell beépíteni. Egyéb esetekben 

különleges szorítólemezekkel kell biztosítani a híd szabad dilatálását a fix helyzetű sínek alatt. 

Hídépítések után 2-4 hónap múlva, az alépítmény megtömörödése után szabad a megszakított hézag 

nélküli vágányt összehegeszteni. 

c) Alagutak  

Az alagutakban a vágányt hézagnélküli kivitellel kell kialakítani, azonban az alagutak előtt a 

hézagnélküli vágányt dilatációs szerkezet beépítésével meg kell szakítani, vagy speciális szorító hatású 

lekötést kell alkalmazni az alagutak bejárata előtt, ha az alagúti és a felszíni vágány semleges 

sínhőmérséklete között 10 oC-nál nagyobb az eltérés. 

Az alagútban a semleges hőmérsékletet – átlagos sínhőmérsékletet – külön méréssel kell 

megállapítani. 

d) Irányviszonyok  

                                                           
42 e-VASÚT 02.02.10 D.12/H sz. utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása 

és felügyelete (2014. október) 
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A lehetséges legkisebb ívsugár önálló pályatestű, zúzottkő ágyazatos szakaszokon az e-VASÚT 02.02.10 

utasítás szerint kiegészítve az alábbiakkal: 

Elkülönített pályatestű szakaszokon: 

az 54-rendszerű felépítmény esetén, ha a vágányok köze és a külső oldalak aljak felső 
síkjáig feltöltöttek és a vasúti pályához mindkét oldalon kiemelt szegély-sorral határolt 
útpálya csatlakozik 

200m 

Monolitbeton ágyazatú (bebetonozott talpfás) vágányban, szorító hatású leerősítéssel 200m 

Vasbetonlemezes, hosszgerendás felépítményű vágányban 
100m 

Új tervezés esetén alagúti szakaszokra kizárólag betonágyazatú felépítmény tervezhető Rmin = 400 m-

es ívsugárral, kivétel az alagúti állomások kitérőkörzeteiben levő rövid kisebb sugarú ívek. 

e) Szigetelési, sínkiosztási és hegesztési terv 

A szigetelési, sínkiosztási és hegesztési tervet vágányonként kell elkészíteni. A terven a következőket 

kell feltüntetni: vonal, vágány, szelvényezés, irány- és lejtviszonyok, jelzők, kitérők, szigetelt és nem 

szigetelt illesztések sínvándorlásgátló szerkezetek, sínhosszak, középszakaszok hosszai, 

záróhegesztések szelvényei, illesztési hézagok nagysága, hegesztések számozása, kitérőknél táblázatos 

összeállítás a behegesztendő és a szigetelendő illesztésekről, dilatációk, útátjárók, műtárgyak, 

diagnosztikai berendezések. 

18.1.2  Hézagnélküli vágányok tervezése 

a) Semleges hőmérséklet 

Valamely vágány vagy sínszál semleges hőmérséklete az a sínhőmérséklet, amely mellett az a gátolt 

dilatációból származó hőmérsékleti feszültségtől mentes, illetve azt ilyen állapotban véglegesen 

rögzítették.  

A semleges hőmérséklet értéke az e-VASÚT 02.02.10 utasítás43 szerinti. Régebbi építésű vágányokban 

+10 és +20 oC között is lehet, amíg azokat valamilyen ok miatt nem feszültségmentesítik.  

A semleges hőmérséklet értéke a HÉV alagúti szakaszán +20 oC, a megengedett eltérés +3, ill. −5 oC. 

A tűréshatárok közötti sínhőmérsékleti intervallumot semleges hőmérsékleti zónának nevezzük. A 

vágány semleges hőmérséklete a két sínszál semleges hőmérsékletének átlaga. 

b) Védőmező, védőillesztés 

Minden nem ragasztott kivitelű szigetelt vágánymező vagy szigetelt hevederes sínillesztés védelmére 

védőmező, illetve védőillesztés szükséges legalább 21-24 m hosszal, illetve távolságban. Kivétel a 

közvetlenül a kitérő előtti vagy utáni szigetelt illesztés, amikor a kitérő felőli oldalon az nem szükséges.  

A felszíni vezetésű és az alagúti pályarész találkozásánál dilatációs szerkezetet kell építeni vagy – 

kivételes esetben és az Üzemeltető jóváhagyásával – 24 m hosszú védőmezőt kell kialakítani. 

Hidaknál, alagutaknál, íves vágányrészben Csilléry-féle dilatációs készülék helyett alkalmazott 

vágánymegszakításoknál, valamint a provizóriumok védelmére is szükséges védőillesztés a hevederes 

illesztés miatt.  

                                                           
43 e-VASÚT 02.02.10 D.12/H sz. utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása 

és felügyelete (2014. október) 
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d) Szigetelt vágánymezők, sínszálak, illesztések 

Szigetelt illesztések beépítését a biztosítóberendezés tervének készítése során kerülni vagy 

minimalizálni kell. Nyíltvonali és vonatfogadó vágányban csak gyári ragaszott szigetelt illesztés 

tervezhető be. 

A szigetelt sínkötések helyét a biztosítóberendezési igényeknek megfelelően a hegesztési terv jelöli ki. 

Ragasztott szigetelt sínszálakat kitérőben a szabványtervek szerint kell beépíteni:  

• szigetelt illesztéseket nyíltvonalon és kitérők előtt legalább 18-42 m távolságban kell 

elhelyezni; 

• kitérők után a vonatkozó szabványterv szerint  

18.1.3 A hézagnélküli felépítmény kialakítása 

a) Ágyazat  

A HÉV betonágyazatú, ragasztott felépítményű szakaszain olyan kiöntőhabarcsot kell alkalmazni, amely 

a lekötések felszakításával szemben legalább 35 kN/m2 nagyságú, a felszakító erő és a beragasztott 

felület hányadosával jellemzett értékű ellenállást produkálja 48 óra szilárdulási idő után. 

b) Keresztaljak 

Zúzottköves kialakítású pálya esetén forgalmi vágányokban folyópályában előfeszített vasbetonaljakat 

kell tervezni. Speciális helyeken speciális előfeszített vasbetonaljakat (pl. LI, UG jelű) kell tervezni. Az 

aljak maximális hossza 2,60 m. A betonaljaknak gyártói tanúsítással kell rendelkezni 225 kN 

tengelyterhelés és V = 100 km/h sebességhatárig. 

A hézagnélküli vágányok szigetelőképességének biztosítása érdekében a vasbetonaljakra polietilén 

lemezt kell helyezni.  

Az egyenáramú vontatás speciális helyzete miatt kissugarú ívekben az Y acélaljak nem tervezhetők. 

c) Kapcsolószerek 

Hézagnélküli vágány építése a felszíni szakaszokon csak szorító hatású, elsősorban rugalmas 

leerősítések alkalmazásával lehetséges. 

d) Sínek  

Hézagnélküli kialakítású forgalmi vágányokban csak I. osztályú új, fúratlan végű sínek használhatók. A 

sínek mérete a szabványméreteket nem lépheti túl. Nem lehetnek görbék, deformáltak és 10 méternél 

- vagy a 14. és 15. fejezetben alkalmazottaknál rövidebbek. 

Hézagnélküli kialakítású egyéb vágányokba az e-VASÚT 02.20.41. utasítás44 alapján építhetők be 

legalább 48 kg/fm tömegű használt sínszálak  

Használt felépítményi elemek az e-VASÚT 02.20.41. utasítás45 alapján építhetők be. 

                                                           
44 e-VASÚT 02.20.41 D.21. utasítás. Használt felépítményi anyagok minőségének 

biztosítása (2021. szeptember) 
45 e-VASÚT 02.20.41 D.21. utasítás. Használt felépítményi anyagok minőségének 

biztosítása (2021. szeptember) 
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Egy-egy vágányban 5 mm-nél nagyobb kopáskülönbségű sínek és a 25 évnél nem idősebb sínekből 

épülő vágányokba 20 évnél nagyobb korkülönbségű sínek nem építhetők és nem hegeszthetők be. 

e) Hegesztés 

A hegesztéseket az e-VASÚT 02.02.10 46 és az e-VASÚT 02.20.41 47 utasítások alapján kell kialakítani. 

Ettől eltérően: 

• A hegesztések egymástól mért legkisebb távolsága a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. 

fejezetben előírt legkisebb távolságnál rövidebb nem lehet. Vontatási, illetve karbantartó 

telepen a legkisebb távolságot helyi adottságok határozzák meg, de törekedni kell a minél 

nagyobb hegesztés távolságra. 

                                                           
46 e-VASÚT 02.02.10 D.12/H sz. utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása 

és felügyelete (2014. október) 
47 e-VASÚT 02.20.36 D.20 sz. utasítás a vasúti sínek hegesztése 
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19. Biztonsági pályalétesítmények 

A biztosítóberendezésre és vonatbefolyásolásra vonatkozó előírásokat az „F1 Biztosítóberendezés és 

vonatbefolyásolás tervezési irányelvek 1. és 2. részek” tartalmazzák. 

19.1 Külsőtéri berendezések és szerelvények, kábelek 

A vágányokra telepített külsőtéri szerelvények (pl. mechanikus váltóállító szekrény, váltóhajtómű, 

kisiklasztó saru, villamos és mechanikus váltóretesz, sínáramkörök, sínszekrények tengelyszámlálók, 

sugárzókábel, földelő-vezeték, áramvisszavezetés, váltófűtés stb.) felszerelését és 

vezetékcsatlakozásukat lehetővé kell tenni. 

A jelzők elhelyezésénél az űrszelvényi előírásokat kell figyelembe venni, az űrszelvény dőlésével és az 

ívpótlékkal kiegészítve. 

Kábelek elhelyezése 

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési kábelek számára kábelalépítményt és/ vagy 

kábelcsatornát kell kialakítani. 

A tervezéskor figyelembe kell venni a MÁV-HÉV Zrt vonatkozó utasításait, valamint az e-VASÚT 

03.00.4248 Földkábelek fektetési Irányleveit és az optikai kábelek fektetésre vonatkozó irányleveket. 

Az erősáramú vontatási kábelek fektetésénél a vonatozó Irányleveket49 kell betartani. 

Alagútban a kábelek elhelyezésére ettől eltérő megoldások alkalmazhatók. 

19.2 Kisiklasztó saru 

Kisiklasztó sarut fővágányban nem szabad elhelyezni. Kisiklasztó sarut az Üzemeltető által kijelölt vagy 

a forgalmi terv szerinti helyre kell telepíteni. Ennek hiányában, ha a rakodóvágány vagy összekötő- 

illetve egyéb vágány a kiágazás felé 1,5‰-nél meredekebben esik Kisiklasztósarut kell telepíteni.  

19.3 Terelő csonkavágányok 

Terelő csonkavágányt kell tervezni új építésnél és meglévő pályák korszerűsítése során a 

biztosítóberendezési és forgalmi tervekben előírt helyekre. 

A terelő csonkavágányokon nem kell kötelezően betartani az oldalgyorsulásra és annak időbeli 

változására előírt feltételeket. 

Ha a biztosítóberendezés és a forgalmi terv nem rendelkezik, akkor általában: 

- egyvágányú pályákon forgalmi kitérőkben/állomásokon olyan helyeken, ahol 

menetrendszerinti vonattalálkozás történik, a helyes forgalmi irány szerinti vágányok végén a 

kijárati jelző és a kiágazó kitérő között. 

- kétvágányú pályaszakaszok végén, ahol a vonal egyvágányú pályában folytatódik, a helyes 

menetirányú vágány végén a kijárati jelző és a kiágazó kitérő között. 

                                                           
48 e-VASÚT 03.00.42 A vasúti földkábelek fektetési irányelvei MÁV Zrt 62135/2016/MAV 

sz. 
49 F4 Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 
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- olyan állomásokon, ahol a vonatforgalomtól függetlenül tolatás történhet olyan 

átmenővágányt érintő vágányon, ahol a forgalmi utasítás szerinti sebesség 40 km/h-nál 

nagyobb lehet. 

- minden olyan esetben, amikor az Üzemeltető annak tervezését kéri. 

A terelő csonkavágányok kialakítása: alapesetben a főirányban a vágányra engedélyezett 

sebességgel járható kitérőt kell tervezni, a csonkavágányra terelő irány 40 km/h sebességgel 

legyen járható. A vágányok hasznos hossza alapesetben 25 m. A vágányok végére földkúpot, vagy 

helyhiány esetén ütközőbakot kell tervezni. Nagysugarú kitérőkkel tervezett kiágazások esetében 

a biztonsági csonkavágány kitérője elhelyezhető a nagysugarú kitérő visszatérítő ívében ívesített 

kitérővel a helytakarékosság miatt. 

Olyan állomáson, ahol a vonatforgalom mellett külön lezárható vágányúton egyidejűleg tolatás 

történhet. A terelő csonkavágány az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával kötöttségek esetében 

hasznos hossz nélkül is tervezhető úgy, hogy a földkúpnak, vagy ütközőbaknak a fővágányhoz 

szükséges biztonsági távolságokon kívül kell esni. 

A terelő csonkavágányok hosszában pályaszintig feltöltött padkát kell tervezni. 
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20. Építmények erőtani méretezése 

20.1 Építmények osztályozása 

A HÉV építményeit erőtani méretezés szempontjából az alábbi csoportokba sorolhatjuk: 

• magasépítési szerkezetek, 

• hídszerkezetek, 

• alagútszerkezetek, 

• réselt műtárgyak. 

20.1.1 Magasépítési szerkezetek 

A HÉV magasépítési szerkezeteinek erőtani vizsgálatát és méretezését az épületek teherhordó 

szerkezeteire vonatkozó MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat alapján kell végezni. 

Ebbe a csoportba tartoznak a különféle rendeltetésű magasépületek (felszíni állomások, járműtelepi 

üzemi épületek, diszpécserház stb.) szerkezetei, de ide sorolandók a felszín alatti HÉV állomások belső 

beépítésének szerkezetei is. 

20.1.2 Hídszerkezetek 

A HÉV hídszerkezetei közül azokat, amelyek közúti terhet kapnak az érvényes e-ÚT Útügyi Műszaki 

Előírás és MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat alapján, amelyek vasúti terhet kapnak az 

e-VASÚT 02.70.01 – 06. utasítások és az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat vonatkozó 

előírásai alapján kell méretezni. 

Ebbe a csoportba tartoznak a magasvezetésű vonalszakaszokon a pályát alátámasztó hídszerkezetek, 

de ide sorolandók mindazon egyéb szerkezetek is, melyek közúti vagy vasúti terheket is kapnak. 

20.1.3 Alagútszerkezetek 

A HÉV vonal alagútszerkezeteinek méretezését és erőtani vizsgálatát az érvényes e-UT 07.06.11 jelű 

Útügyi Műszaki Előírás és az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat alapján, valamint jelen 

előírások szerint kell végrehajtani. Ügyelni kell arra, hogy a vizsgálat minden építési fázisra kiterjedjen, 

és a földnyomás, valamint a víznyomás értékét minden fázisban a tervezési értékkel vegye figyelembe. 

Ebbe a csoportba tartoznak mindazok a szerkezetek, melyek a felszín alatti vonalszakaszokon a 

környező kőzettel (talajjal) közvetlen erőtani kapcsolatban vannak, s terheiket elsősorban ezen 

kőzetkörnyezettől kapják, kőzetterhelés vagy víznyomás formájában. 

Fenti definíció alapján oszthatók fel a HÉV felszín alatti műtárgyai alagútszerkezetekre - más néven 

külső szerkezetek - és belső beépítésre. 

20.1.4 Réselt műtárgyak 

A réselt műtárgyak mindkét fő típusának - kitámasztott, illetve kihorgonyzott - méretezését és erőtani 

vizsgálatát az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat alapján kell elvégezni. Ügyelni kell 

arra, hogy a vizsgálat minden építési fázisra kiterjedjen, és a földnyomás, valamint a víznyomás értékét 

minden fázisban a tervezési értékkel vegye figyelembe. A számítások készítése során a réselt 

szerkezetek talajvíz visszaduzzasztó hatását vizsgálni szükséges. 

Ebbe a csoportba tartoznak az állomási mozgólépcsőket magukba foglaló szekrényműtárgyak, valamint 

a kéreg alatti alagútszakaszok, amennyiben azok réseléses technológiával készülnek. 
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20.2 Az építményekre ható terhelések 

20.2.1 Magasépítési szerkezetekre ható terhelések 

A terheléseket általában az 20.1.1. pontban hivatkozott szabványok előírásai szerint kell számítani. A 

HÉV üzem sajátosságából adódó speciális terhelési előírások a következők: 

Utasforgalmi terek teherhordó szerkezeteinek méretezésénél a következő esetleges teher 

alapértékeket kell figyelembe venni: 

• utasforgalmi terek födémei      4 kN/m2 

• közlekedőterek (lépcsők)       5 kN/m2 

• mozgólépcső szerkezetek    az alkalmazott szerkezetekhez megadott 

koncentrált és megoszló terhek 

• iroda jellegű szolgálati helyiségek     2 kN/m2 

• iroda jellegű folyosók, közlekedőterek, valamint  ide kapcsolódó, gépbeszállítással 

nem értintett lépcsők    3 kN/m2 

Géptermekben, technológiai jellegű helyiségekben figyelembe veendő terhek: 

• üzemi terek födémeinél általában     5 kN/m2 

• olyan búvóterek, szellőzőcsatornák, szerelőjárdák  

területén, amelyek csak karbantartás célját szolgálják,  

és gépbeszállítási útvonalba nem esnek    2 kN/m2 

• elektromos terek födémeinél      10 kN/m2 

• transzformátorok, egyéb nagy súlyú 

 berendezések, koncentrált terhek            a mindenkori tényleges 

       súly alapján 

A gépek szerelése, szállítása és mozgatása során fellépő terhekre a szállítási útvonal szerkezeteit is 

méretezni kell. A tervdokumentációban szerepelnie kell a gépek szállítási útvonalait rögzítő 

alaprajznak, hogy a biztonságos útvonal mindenkor kijelölhető legyen. 

Különleges nagy súlyú berendezések szállítása vagy cseréje esetén - ha a cserére 5 évnél ritkábban 

kerül sor - a szállítási útvonalba eső szerkezetek ideiglenes megerősítése (aládúcolás) is megengedhető 

akkor, ha az a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 

 

20.2.2 Hídszerkezetekre ható terhelés felszíni szakaszon 

A HÉV alátámasztó hídszerkezetek mértékadó terheléseit az e-VASÚT 02.70.02, valamint MSZ EN 1991-

2:2006 szabványsorozat vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni, azonban a járművek 

terhelésénél α=1,10 tényező alkalmazandó. 

A járművekből a pályára jutó terhelést a 35.ábra szerint kell számításba venni. 
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35. ábra Tengelyterhelés 

Tengelyterhelés: 

P=250kN ( =1,10) 

Meglévő műtárgyak esetében, amennyiben a fentiek szerinti megfelelés nem mutatható ki, akkor 

egyedi elbírálás alapján kell a teherbírási megfelelést kimutatni a tényleges járműszerelvény műszaki 

paramétereinek, terheléseinek függvényében. 

20.2.3 Vasúti pályára és alagúti tartószerkezetekre ható terhelés 

A HÉV alátámasztó alagúti tartószerkezetek mértékadó terheléseit az e-VASÚT 02.70.02, valamint MSZ 

EN 1991-2:2006 szabványsorozat vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni, azonban a járművek 

terhelésénél  =0,91 tényező alkalmazandó. 

A járművekből a pályára jutó terhelést a 36. ábra szerint kell számításba venni. 

 

36. ábra terhelések 

Tengelyterhelés: P=250kN (  =0,91)    [Ptényl=225kN] 

20.2.4 Alagútszerkezetekre ható terhelés 

A HÉV alagútszerkezeteire, az azokkal közvetlen erőtani kapcsolatban levő, talajkörnyezetből 

adódhatnak át a terhelések. 

Mivel az alagutak környezetében lévő talajtömeg legtöbb esetben maga is részt vesz az alagútfalazat 

erőjátékában, a terhelések meghatározása összetett számítási feladat, melyet az MSZ EN 1990 – 1998 

(EUROCODE) szabványsorozat és az e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó pontjai szerint 

kell elvégezni. A tervezés során figyelembe kell venni az e-VASÚT 02.10.20. utasítás vonatkozó pontjait. 

Ellentmondás esetén az MSZ EN és e-UT szabványsorozat a mérvadó. 

A számításokban a felszíni terheléseket a városrendezési hatóság beépítési előírásai, illetve a tényleges 

helyzet alapján kell figyelembe venni az alábbiak szerint: 
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Abban az esetben, ha a műtárgy tetőpontja a térszín alatt 15 m-nél mélyebben fekszik és az építési 

hatóság mást nem ír elő, elegendő közelítőleg meghatározni az építmények terhét. Hatemeletesnél 

nem magasabb épületekkel beépített területeken 60 kPa átlagos felszíni terheléssel lehet számolni. A 

védelmi zónába eső új építmények alapozási módját és az alapozási síkot úgy kell megválasztani, hogy 

az alagútra adódó többletteher a felszínen ható 60 kPa egyenletesen megoszló egyenértékű tehernél 

nagyobb ne legyen. A fentieknél nagyobb felszíni terhelési érték esetén további vizsgálatra van 

szükség. 

Különösen nagy terhet adó építmények (6 szintesnél magasabb épület, toronyház, siló, földmű) vagy 

mélyalapozással létesült épület hatását a földalatti építményekre külön kell megvizsgálni és külön 

figyelembe kell venni az építmény alapozási módját. 

A HÉV járműveinek terhét, mint belső terhelés, a 36. ábra szerint megadott tengelynyomással és 

elrendezéssel kell számításba venni. 

Mindazon szerkezeteknél, ahol vasúti, közúti és egyéb teher külön-külön előfordul, mindhárom 

teherből számított igénybevételek közül a legnagyobbra kell méretezni a szerkezetet, és az erre 

vonatkozó szabvány vagy szabályzat előírásait kell figyelembe venni. 

20.2.5 Tűzterhelés 

Alagútszerkezetek tűzeseti terhelését az OTSZ50 előírásai szerint kell figyelembe venni. 

20.2.6 Földrengés terhelések 

Műtárgyak és építmények földrengés teherre való méretezés szükségességének meghatározását, 

építmények kategóriákba sorolását, valamint a földrengésre való méretezést az MSZ EN 1990 – 1998 

(EUROCODE) szabványsorozat és e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó pontjai szerint 

kell elvégezni. 

Amennyiben Beruházó másként nem rendelkezik, a számítások során alkalmazandó fontossági tényező 

γl=1,0 

20.3 Szigetelés 

Olyan földalatti műtárgyaknál, ahol emberi tartózkodással kell számolni, valamint olyan helyiségekben, 

ahol nedvességre érzékeny berendezések vannak, teljes szárazságot kell biztosítani. A vonalagutakat, 

szellőző aknákat és alagutakat, valamint egyéb földalatti műtárgyakat különlegesen vízzáró 

szigeteléssel kell ellátni (a beszivárgás megengedhető mértéke 24 óra alatt legfeljebb 0,1 l/m2, 

koncentrált vízfolyás nem megengedett). 

Az alagutak szigetelése olyan módon készüljön, hogy a belső szerelvények a szigetelés megsérülése 

nélkül felerősíthetők legyenek és a szigetelések korrózióvédelme is biztosítva legyen. 

                                                           
50 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi  zabályzatról 
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21. Alagútszerkezetek tervezése 

21.1 Előmunkálatok 

Az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat és az e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás 

vonatkozó pontjai szerint kell elvégezni. A tervezés során figyelembe kell venni az e-VASÚT 02.10.20 

sz. utasítás vonatkozó pontjait. Ellentmondás esetén az MSZ EN és e-UT szabványsorozat a mérvadó. 

21.2 Tervezés alapelve 

Az alagútszerkezetek és műtárgyak tervezésének 

• a talajkörnyezet geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai adatain, az alagút ill. műtárgyak 

fejtéstechnológiai és építéstechnológiai módszerein  

• a szerkezeti anyagok tartós teherbírási tulajdonságain 

• a felszín alakváltozásának elemzésén és 

• az alagútszerkezet, valamint alagutat magába foglaló talajkörnyezet teherbírási, alakváltozási 

és együtt dolgozás elemzésén 

kell alapulnia, figyelembe véve a tényezők kölcsönhatását, s a megvalósítás egyéb követelményeit is 

(költségek, határidő). 

21.3 Tervezés általános folyamata 

Az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat és e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás 

vonatkozó pontjai szerint kell eljárni. A tervezés során figyelembe kell venni az e-VASÚT 02.10.20 sz. 

utasítás vonatkozó pontjait. Ellentmondás esetén az MSZ EN és e-UT szabványsorozat a mérvadó. 

A tervezés során az engedélyezési tervdokumentáción kívül a következő dokumentációkat kell 

elkészíteni: 

• Ideiglenes vízelvezetés, 

• Földfejtési, illetve alagútépítési módszer a különféle talajszelvényeknek megfelelően 

(beleértve a hajtási sebességet, építési sorrendet, homlokbiztosítást, lövelltbeton 

technológiát). 

• Résfalas műtárgy építési fázisai, 

• Az alagútban végzendő helyszíni mérések, „in situ” megfigyelések programja, 

• A fejtés alatti és utáni „in situ” mérések eredményei. 

21.4 Méretezés 

Az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat és e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás 

vonatkozó pontjai szerint kell eljárni. 

A méretezés során ki kell mutatni a kőzetkörnyezettel együttdolgozó alagútszerkezet és vasúti teher 

együttes hatását, illetve a műtárgyak stabilitási, szilárdsági és alakváltozási biztonságát a szerkezetek 

tervezett élettartamára. Ennek érdekében el kell végezni és dokumentálni kell az alagút feszültségi és 

alakváltozási állapotvizsgálatát az építési és a végleges állapotra. 
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A részletes analízis és a kellő biztonsággal rendelkező szerkezet kiválasztása érdekében csak a 

valóságot jól leíró mechanikai modellek alkalmazhatók. 

21.5 Helyszíni műszeres megfigyelések 

Az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat és az e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás 

vonatkozó pontjai szerint kell a mérési programot kidolgozni, melynek célja: 

A fejtés során és a biztosítás beépítése után a tervezés részét képező helyszíni méréseket kell 

végrehajtani az alábbi célok elérése érdekében: 

• a szerkezeti biztonság és az alkalmazott tervezési modell ellenőrzése, 

• a kőzetnek megfelelő alagútépítési koncepció igazolása, 

• a biztosító szerkezetek hatékonyságának igazolása. 

21.5.1 A helyszíni mérések célja és tárgya 

• Az alagút alakváltozásainak ellenőrzése. A mozgások időbeli lezajlásának mérése és értékelése 

biztonsági kritériumnak fogható fel annak ellenére, hogy a mérések nem közvetlenül a teherbírást 

mérik. Az alakváltozások sebességének jelentős növekedése a teherbírás kimerülését, míg 

közeledése a null értékhez az állékonyságot jelzi anélkül, hogy a biztonság mértékét megadná. 

• A felszíni süllyedések ellenőrzése annak érdekében, hogy a kőzettömeg alakváltozási jellegéről és 

a talajvízszint süllyesztés felszínsüllyedést okozó hatásáról információt nyerjünk. 

• A szerkezeti elemekben fellépő feszültségek kifejlődésének mérése az elegendő szilárdság, illetve 

a töréssel szembeni biztonság jelzésére. 

• Adatok szolgáltatása biztosítási jogigényekhez, pl. felszínsüllyedések szintezése városi területeken. 

21.5.2 Mérési módszerek 

Alagúthajtás során az alakváltozásokat és feszültségeket az alábbi mérésekkel kell meghatározni: 

1) A főte szintezése az alagútban. A fejtés után azonnal meg kell kezdeni. Nehéz építési körülmények 

(gyenge kőzetek) esetén a mérőpontok távolsága ne legyen több 10-15 méternél. Duzzadó 

kőzetben a talp szintezése is ajánlatos. 

2) Konvergenciamérés a 8.1. ábra szerinti három bázispont között. A legalapvetőbb módszer, 

könnyen végrehajtható a megkívánt pontossággal., 

3) Feszültségmérés beépített mérőcellákkal. Célja az alagútfalazatban és a kőzetben, illetve a falazat 

és talaj határfelületén keletkező feszültségek és ebből a normál erő és feszültség állapotának 

meghatározása. 

4) A felszín szintezése az alagút nyomvonalának környezetében. Adatokat szolgáltat a 

felszínsüllyedésre, és ennek az alagúti mérésekkel való kapcsolatára. 

5) Az alagút környezetében levő kőzettömeg alakváltozásainak mérése, alkalmasan telepített 

extenzométerek, inklinométerek és kúszómikrométerek segítségével. Ez különösen alkalmas az 

alkalmazott tervezési modell ellenőrzésére. 

A méréseket fő és mellék mérési szelvényekben kell végrehajtani. A fő mérési szelvényekben az összes 

fenti mérést el kell végezni, a mellék mérési szelvényben csak az 1., 2. és 4. méréseket. 
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A mérési szelvények helyét, egymástól való távolságát a tervezés során kell meghatározni a kőzet 

minősége és az alagút mérete, építési módja figyelembevételével. 

A mérési leolvasások gyakorisága a mérési szelvény és a fejtés távolságától és a mérési eredmények 

tendenciájától függ. 

A fejtés után közvetlenül naponta kétszer kell leolvasni az eredményeket, majd ez a gyakoriság heti 

egy alkalomra csökken a fejtés mögött négy alagútátmérő távolságban lévő szelvénynél. Végül elég 

havonta egy regisztrálás, ha az idő-adat grafikon szerint az értéknövekmények csökkenő tendenciát 

mutatnak. 

21.5.3 A helyszíni mérések kiértékelése 

A helyszíni mérések eredményeit a fejtési lépések, a biztosító szerkezetek beépítése és a szerkezet 

tervezési modellje mérlegelésével a biztonsági megfontolások figyelembevételével kell értelmezni. 

Az aktuális leolvasások az értékek jelentős szóródását mutathatják. Kiértékelésnél figyelembe kell 

venni, hogy 

• a feszültségek lokális jellemzők, megbízhatóan általánosítható következtetések nem minden 

esetben vonhatók le, 

• az alakváltozási és konvergencia mérések megbízhatóbbak, mert az értéksorok a kőzet egy 

nagyobb részének viselkedését összegzik. 

A helyszíni méréseket a következő szempontok szerint kell értékelni: 

• igazolni kell tudni az alagútépítési mód megfelelőségét, 

• a grafikus „idő-esemény” ábrázolás láthatóvá kell tegye az alakváltozások tendenciáját, jeleznie 

kell a teherbírás kimerülésének veszélyét, illetve a szerkezet állékonyságát, 

• az elméletileg várható és a ténylegesen mért alakváltozások közötti nagy különbség a tervezési 

modell felülvizsgálatát követeli meg. Az értelmezésnél azonban figyelembe kell venni, hogy a 

mérési eredmények csak egy adott időpont aktuális állapotára érvényesek, azon a helyen, ahol a 

mérés történt. Hosszú idejű hatásokat - melyek pl.a talajvíz szintjének emelkedése, a forgalom 

rezgéskeltése, az anyagok lassú alakváltozása, stb. hatására lépnek fel - az építés közbeni 

mérésekkel nem lehet regisztrálni, 

• a mérések elő kell segítsék a kőzet és az alagútfalazat szerkezeti együtt dolgozásának vizuális 

megértését, 

• mindig tekintettel kell lenni a mérések kezdetének időpontjára, mert a mérések az aktuális 

jelenségnek csak ezen időpont utáni részét regisztrálják, 

• az alagút állékonynak tekinthető, ha az összes mérési eredmény növekménye megszűnik. 

A tönkremenetellel szembeni biztonsági tényező azonban - különösképpen a hirtelen teherbírás 

vesztés esetében - nem vezethető le közvetlenül a mérésekből, legfeljebb extrapolálható. 

21.5.4 Felszíni hatások 

A földalatti építmények tervezésekor meg kell határozni azt a térszíni zónát, amelyben a földalatti 

építmény biztonsága érdekében építési korlátozás előírása szükséges. 
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A HÉV térszint alatti műtárgyaira nézve kritikus zóna a létesítmények szélső talppontjából induló, az 

alapsíktól 45o + /2 szög alatt hajló, ferde síkok által bezárt tér, illetve ezek térszíni metszésvonala által 

bezárt terület. Ide a HÉV vonal védelmi zónájába csak olyan új építmények telepíthetők, amelyek nem 

közelítik meg 1 méternél jobban a HÉV műtárgyait a várható kedvezőtlen építési tűrések 

halmozódásának figyelembevételével, s a melyekből nem jut meg nem engedhető többlet teher vagy 

káros hatás a műtárgyakra. 

Az előző bekezdésben foglaltak érdekében a HÉV műtárgyairól az engedélyezési tervdokumentációt 

kiegészítő olyan tervek is készítendők, amelyekből a műtárgyak térbeli helyzete egyértelműen 

megállapítható. Ezeket a műtárgyakat burkoló síkok (függőleges, illetve vízszintes) metszésvonalának 

térbeli koordinátáit, valamint a térszint ábrázoló 1:500 méretarányú térképbe rajzolt zónahatár adatait 

meg kell adni (lásd 37. ábra. ). Ennek alapján kell kérni az építési korlátozás előírását. 

 

37. ábra Védelmi zóna kialakítása 

A tervezés keretében az építési munkamódszert és a helyi talajviszonyokat figyelembe véve, süllyedési 

prognózist kell készíteni, tekintettel a felszíni és felszín alatti építményekre. 

Meg kell határozni a várható süllyedéssel érintett terület határát, a veszélyeztetett építmények, 

közművezetékek jegyzékét, a veszélyeztetés mértékét. 

Ha az építést megelőző épületvédelmi vizsgálatok alapján várható, hogy a keletkező süllyedések az 

építményekben kárt okozhatnak, előre meg kell tervezni a káros süllyedések csökkentésére alkalmas 

építéstechnológiai módszerkezet. 

Szükség esetén olyan megelőző eljárások alkalmazását is elő kell írni (pl. talajszilárdítás, résfalas 

körülhatárolás, stb.), amely az építményekben egyébként bekövetkező károsodást mérsékli. 

21.6 Szerkesztési szabályok 

Az MSZ EN 1990 – 1998 (EUROCODE) szabványsorozat és e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás 

vonatkozó pontjai szerint kell eljárni. A tervezés során figyelembe kell venni az e-VASÚT 02.10.20 sz. 

utasítás vonatkozó pontjait. Ellentmondás esetén az MSZ EN és e-UT szabványsorozat a mérvadó. 

21.6.1 Belső falazat 

Beton alagútfalazatnál be kell tartani az alábbi előírásokat. 
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Vasalatlan szerkezet csak ideiglenes megtámasztásul alkalmazható. 

A belső falazat vastagsága helyszínen betonozott szerkezet esetén az alábbi értékeknél nem lehet 

kisebb: 

• 25 cm vasbeton szerkezet, 

• 30 cm vízzáró vasbeton szerkezet. 

Vasalást ajánlatos alkalmazni a repedések korlátozására akkor is, ha statikailag nem szükséges. 

Ha a belső falazatba repedéskorlátozás miatt kerül vasalás, az sűrű osztású acélháló legyen. 

A minimális betontakarás mértékét a környezeti osztály függvényében az MSZ 4798 (BETON) szabvány, 

az e-UT 07.06.11 jelű Útügyi Műszaki Előírás, valamint a speciális geotechnikai munkák kivitelezésére 

szolgáló MSZ EN szabványok alapján kell meghatározni, azonban az alábbi minimális betonfedések 

betartása szükséges: 

3,0 cm  a külső oldalon, ha van vízszigetelés, 

5,0 cm   a külső oldalon, ha a beton a talajjal és a talajvízzel érintkezik 

4,0   belső oldalon 

5,0 cm  az alagút talpán és agresszív talajvíz esetén.  

Előregyártott falazóelemekre fenti előírások nem érvényesek, különösen, ha azokból a külső ideiglenes 

falazat épül. A falazóelemek méretezésénél tekintettel kell lenni a szállítási és szerelési sérülések 

elkerülésére. 

21.6.2 Külső ideiglenes falazat 

Az ideiglenes falazatnak (szerkezeteknek) a tőlük megkívánt élettartamra kiterjedő tartósággal, és kellő 

biztonsággal kell viselniük az ezen időszak alatt rájuk ható terheléseket. Az ideiglenes falazatot 

(szerkezeteket) csak abban az esetben lehet a végleges falazat (szerkezetek) teherbírásába 

beszámítani, ha hitelt érdemlően bizonyítható, hogy azok is elérik a megkívánt 100 éves élettartamot. 

Ennek követelménye, hogy ne legyen kitéve agresszív talajvíz hatásának, a kötésgyorsítók mennyisége 

korlátozott legyen, és ne legyenek az acélívek és a vasalás mögött árnyékolt részek a betonlövellésnél. 
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22. Vasúti távközlési- és diszpécser rendszerek 

22.1  Bevezetés 

A dokumentum szerkezetének megfelelően a jelen fejezeben ismertetésre kerülő vasúti távközlési 

irányelvek hatálya az újonnan kiépülő föld alatti, alagúti vonalszakaszokra, újonnan létesülő föld alatti 

állomásokra vonatkozik, valamint az itt jellemző szigorúbb követelmények és az itt létesülő 

összetettebb alrendszerek miatt az újonnan kialakításra kerülő központi diszpécser munkahelyekre is 

kiterjed. 

A föld alatti állomások esetében a felszíni állomásokhoz képest lényegesen összetettebb állomás 

üzemeltetési-, valamint gépészeti felügyeleti feladatok, szigorúbb OTSZ előírások, valamint a föld alatti 

létesítmények jelentette speciális körülmények megkövetelik, hogy a vasúti távközlési- és diszpécser 

rendszerek a felszíni állomásokkal összehasonlítva szélesebb körű funkcionalitást, több alrendszer 

összehangolt működését biztosítsa a felszín alatti állomások biztonságos üzemeltetése érdekében. 

Ennek megfelelően a jelen dokumentum a szűken vett távközlési alrendszereken túl további olyan 

megoldásokra, alkalmazásokra is kiterjed, amelyekkel a teljes infrastruktúra egymásra épülve, 

összehangoltan képes az üzemeltetési feladatok támogatására. 

Az alábbiakban részletezett tervezési irányelvek összhangban vannak a MÁV-HÉV által kiadott 

„Távközlési, Informatikai és biztonságtechnikai tervezési irányelvek a H5-H6-H7-es HÉV vonalak 

fejlesztéséhez” című dokumentum követelményeivel – a kölcsönös összhang megtartása a 

dokumentumok további tartalmi fejlesztése során is elvárás.  

Az alábbiakban kifejtésre kerülő alrendszerek tervezése során a felszíni szakaszokhoz illeszkedő, 

azokkal egységes rendszert alkotó megoldásokat kell tervezni. 

22.2 Hírközlő berendezések 

A MÁV-HÉV üzemi hírközlő berendezéseinek feladata az, hogy a híradástechnika és az informatika 

általános megoldásainak alkalmazásával többcsatornás információáramlást tegyenek lehetővé az 

üzemeltetés munkafolyamatai között. A MÁV-HÉV hírközlő berendezéseinek lehetővé kell tenniük a 

gyors és megbízható átvitelű információcserét egy vagy több, telepített, vagy mozgó munkahely között 

(mindenhonnan, mindenhová, minden időben). 

A felszíni MÁV-HÉV állomások és az újépítésű föld alatti MÁV-HÉV állomások hírközlő rendszerei 

számosságukban eltérhetnek, tekintettel arra, hogy a föld alatti létesítmények esetében az 

üzemeltetés feltételei szigorúbbak. 

Az újépítésű felszín alatti szakaszok esetében a MÁV-HÉV hírközlő berendezéseit legalább a következők 

alkossák: 

a) Vonali rendszerek 

a. Gerinc optikai hálózat  

b. IP/MPLS Ethernet alapú átviteltechnikai rendszer 

c. Vonali rádió (450MHz) 

d. EDR rádió (csak kijelölt szervezet tervezheti és kivitelezheti) 

b) Egyéb hírközlő alrendszerek kiszolgálást végző rendszerek, 

a. Állomási multiservice optikai hálózat  

b. Szünetmentes áramellátás 

c. Helyi adatátviteli hálózat (IP átviteltechnika az állomásokon belül) 
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d. Szerverek, tárolók, virtualizációs környezet 

e. Office LAN hálózat végpontjai 

c) Hang alapú kommunikációt biztosító rendszerek 

a. Információ és segélykérő rendszer 

b. Üzemi telefon rendszer  

c. Vasúti engedélykérő (Diszpécser telefon) rendszer 

d. Jelentés tároló (hangrögzítő) rendszer 

d) Utastájékoztató rendszerek 

a. Változtatható tartalmú vizuális utastájékoztató rendszer 

b. Állomási hangos utastájékoztató rendszer 

c. Pontos idő kijelzés (óra) 

e) Utas- és létesítmény biztonságot szolgáló rendszerek 

a. Állomási videómegfigyelő (ipari TV) rendszer 

b. Utasforgalmon kívüli területek videómegfigyelő (ITV) rendszere 

c. Állomási tükör célú videómegfigyelő kamerarendszer rögzítéssel 

d. Biztonságisáv-figyelő rendszer 

e. Beléptető-, behatolás- és támadás-jelző rendszer 

f. Tűzjelző rendszer 

f) Állomási gépészeti felügyeleti rendszer (SCADA) 

Az egyes föld alatti állomások hírközlő hálózatait úgy kell kiépíteni, hogy azok egymástól függetlenül, 

önállóan is üzemben tarthatók legyenek, akkor is, ha az állomás leszakad a vonali átviteltechnikai 

gerinchálózatról. 

22.2.1 Kábelek 

Kábelekre vonatkozó általános előírások 

• Felszín alatti állomások esetében minden gyengeáramú kábel, beleértve az adatátviteli 
kábeleket és a tápkábeleket is minimum B2ca minősítésű legyen 

• A rack szekrényen belüli tápkábelek esetében – amennyiben azokat a gyártó biztosítja a 
berendezéshez – nem szükséges a B2ca minősítés 

• A tűzjelző hálózat kábelezésére külön előírások (OTSZ51) vonatkoznak. 

22.2.2 Berendezések elhelyezése 

Berendezések elhelyezésére vonatkozó általános előírások 

• Az állomásokon a berendezések elhelyezésére az állomás méretétől függően 
szerelvényszobát vagy szerelvényszobákat kell létesíteni.  

• A föld alatti állomások esetében két szerelvényszobát kell tervezni:  
o ÁDI szerelvényszoba 
o Távközlési szerelvényszoba 

• A szerelvényszobákat antisztatikus padlóburkolattal kell ellátni 

• A megvilágítás a padlószinttől 1m magasságban minimum 750 lux legyen. 

• A szerelvényszobákban önálló hírközlési elosztót kell kialakítani a szükséges számú 
leágazással. 

• A távközlési szerelvényszoba legyen alkalmas minimum 6 db 800x1000x42U távközlési 
rack szekrény elhelyezésére olyan módon, hogy a rack szekrény eleje és hátulja is 
megközelíthető és szerelhető legyen. 

                                                           
51 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi  zabályzatról 
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• Az ÁDI szerelvényszoba legyen alkalmas minimum 2 db 800x1000x42U távközlési rack 
szekrény elhelyezésére olyan módon, hogy a rack szekrény eleje és hátulja is 
megközelíthető és szerelhető legyen. 

• A rack szekrények biztosítsák a bennük elhelyezett berendezések IP54-es védelmét, 
megfelelő hűtését. 

• A szerelvényszobák hűtését olyan módon kell kialakítani, hogy a berendezések folyamatos 
üzeme esetén is biztosítható legyen a 22°C levegő hőmérséklet. A berendezések üzeme a 
hűtés nélkül veszélyeztetve van, ezért megfelelő tartalékkal kell a hűtést méretezni (n+1 
redundancia a beltéri egységekben); 

• A szerelvényszobákban biztosítani kell, hogy a páratartalom ne haladja meg a 60%-ot. 

• Gyengeáramú földelési pont kialakítása a helyiségben (1 Ohm) 

• Pergésmentes felületű falak 

• Zárható ajtó 

• A szerelvényszobákban állandó emberi tartózkodás nincs 

• Az állomási multiservice optikai hálózat egyéb csomópontjaiban IP54-es védettségű fali 
rack szekrényekben kell elhelyezni a berendezéseket.  

 

22.2.3 Vonali optikai hálózat és átviteltechnika 

A gerinc optikai hálózat nagy kapacitású fizikai összeköttetést biztosít a diszpécser központ és az 

állomások között a vonal teljes hosszában.  

Az optikai gyűrű monomodusú, minimum 48 szálas, lehetőleg fém mentes, melyet a jobb pálya mellett 

tűzálló tartószerkezeten, tűzálló optikai kábelből, a bal pálya mentén nem tűzálló optikai kábelből 

szükséges kialakítani. Az alkalmazni tervezett szálszámot és szálkiosztást a tervezési fázisokban kell 

meghatározni.  

A kábelkötések esetében úgyszintén tűzálló kialakítás szükséges. Minden kötésnél, rendezőnél 

minimum 30 m tartalékot kell biztosítani az optikai kábelen.  

Tekintettel arra, hogy a létesítendő rendszerek nagy része IP alapú, az ezt kiszolgáló gerincátviteli 

rendszerként IP/MPLS (adott esetben Synchronous Ethernet) átviteltechnikai rendszert kell létesíteni 

minimum 10 Gbps átviteli kapacitással. A gerinchálózat kapacitás foglaltsága nem lehet több 70%-nál. 

Amennyiben a rendszerek összesített igénye ezt meghaladja, abban az esetben a hálózatot 

szegmentálni kell.  

Az IP/MPLS hálózat esetében forgalmi tervezés (traffic engineering) szükséges annak érdekében, hogy 

az esetleges meghibásodások miatti átváltások, ne okozzanak 50ms-nál nagyobb hálózati kiesést. 

22.2.4 Vonali Rádió 

Vonali rádióként a felszín alatti létesítmények esetében sugárzó kábeles, digitális, egyidőben legalább 

két egymástól független beszédforgalom lebonyolítására alkalmas rádiótelefon rendszert kell 

létesíteni – kapcsolódva és egységes rendszert alkotva a felszínen kiépítésre kerülő vonali rádió 

rendszerrel. A vonali rádiórendszeren a forgalmi összeköttetések jellemzően a központi forgalmi 

menetirányító és a közlekedő vonatok, a járműtelepi diszpécser központ, továbbá a kijelölt személyek 

és munkacsapatok között létesítendők. A föld alatti állomások utasforgalmi és üzemi helyiségeiben, 

valamint az alagút teljes hosszában kell rádió lefedettséget biztosítani. Az állomásokon a sugárzó kábel 

mellett antennák is alkalmazhatók. Az alagútban alkalmazott sugárzó kábel gerinc vezeték típusát a 

kiviteli tervek készítése során kell meghatározni.  

22.2.5 EDR rendszer 
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A teljes vonalon biztosítani kell az EDR rendszer lefedettségét. A tervezést és a kivitelezést a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott szervezet végezheti.   

22.2.6 Állomási Multiservice optikai hálózat 

Az állomási multiservice optikai hálózatot (állomási gerinckábelezés) monomodusú, gyűrű topológiába 

szervezett optikai kábelből kell kialakítani. Feladata az állomási IP csomópontok felfűzése és 

csatlakoztatása az adatátviteli gerinc hálózatra. A multiservice optikai hálózatot alkotó kábeleket 

E2000 optikai rendezőkön kell kifejteni minden IP hálózati csomópontban. Az alkalmazni tervezett 

szálszámot és szálkiosztást a tervezési fázisokban kell meghatározni. 

22.2.7 Állomási helyi strukturált kábelezés 

Az állomások minden helyiségében ki kell építeni minimum egy IP hálózati végpontot Cat6 S/FTP 

kábellel. Az IP hálózati végpontok számát egy adott helyiségben a hálózatba kapcsolandó berendezések 

száma határozza meg. Kivételt képeznek az olyan helyiségek, amelyek esetében a későbbiek során sem 

valószínűsíthető funkció váltás (pl. kukatároló, vizes helyiségek stb.).  

A Cat6 kábeleket az IP hálózati csomópontokban patch paneleken kell kifejteni.  

22.2.8 IP hálózati aktív eszközök 

Az állomási IP hálózati csomópontokba minden porton PoE képes, aktív hűtés nélküli, üzem közben 

cserélhető dupla tápos switch-eket kell beépíteni, amelyek támogatják a gyors átkapcsolásokat 

biztosító ipari protokollokat. A végponti berendezések végződtetésére 10/100/1000 Mbps rezes 

portokat kell tervezni olyan módon, hogy az egyes csomópontokban rendelkezésre álló portok 

számában min. 20% tartalék legyen. Az egyes rendszereket VLAN-okba kell szervezni.  

22.2.9 Szünetmentes tápellátás (UPS rendszer) 

A hírközlő hálózatok biztonságos üzeme érdekében minden felszín alatti állomáson önálló, három 

fázisú szünetmentes áramellátást kell kiépíteni olyan kapacitással, amely biztosítja a rendszerek 

minimum 4 órás üzemét abban az esetben, ha az állomás külső áramellátása megszűnne. A 

szünetmentes áramellátás központi lekapcsolásának lehetőségét biztosítani kell. Amennyiben a külső 

áramellátás hibája meghaladja az elvárt áthidalási időt, úgy a szünetmentes áramforrásnak jelezni kell 

a kiszolgált szerverek és munkaállomások számára azt a kritikus töltöttségi szintet, mely elérését 

követően a berendezések még biztonságosan leállíthatók automatikus módon.  

Egyes rendszerek esetében – pl. tűzjelző rendszer – az UPS által biztosított áthidalási időt külön 

rendelet írja elő.  

22.2.10 Virtuális szerverkörnyezet 

Az egyes informatikai rendszereket (pl. VoIP szerverek, NTP szerverek, Video management és rögzítő 

szerverek stb.) redundáns virtualizált szerver környezetben kell telepíteni mind az állomásokon, mind 

a diszpécser központban. A virtualizált környezet biztosítja a fizikai szerver és tároló infrastruktúra 

optimális kihasználását, valamint a hosszútávú üzemeltethetőség feltételeit. Esetenként, amennyiben 

az adott alkalmazás igényli, fizikai szerverek alkalmazása is megengedett. 

22.2.11 Üzemi telefon rendszer 

Az üzemi távbeszélőhálózat általános célú feladatokat lát el, központi egységből, mellékállomásokból 

áll. Az üzemi telefonhálózat az állomási IP hálózati végpontokra csatlakozik. Az üzemi távbeszélő-

hálózatba a HÉV valamennyi szolgálati helyét és üzemi helyiségét be kell kapcsolni. Az üzemi 
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távbeszélőközpontot megfelelő számú fővonallal csatlakoztatni kell a városi távbeszélő-hálózathoz. 

Más hálózatok felé voice gateway-t kell tervezni..  

Közvetlen városi távbeszélő-állomást kell létesíteni az üzemvitelt irányító diszpécserek, valamint az 

üzem irányításában vezető szerepet betöltő dolgozók szolgálati helyein. 

22.2.12 Diszpécser- és lokális hangos telefon rendszerek 

A különcélú távbeszélő-hálózatok (diszpécser telefon rendszer, lokális hangos rendszer) az egyes 

szakszolgálatok vagy munkahelyek kizárólagos használatára létesülnek, nincsenek kapcsolatban az 

üzemi távbeszélő-hálózattal. Szolgáltatásaikat (helyét, mennyiségét, milyenségét stb.), az alkalmazott 

üzemi technológia határozza meg. E csoportba tartoznak: 

• a központi menetirányító, 

• az energiadiszpécser, 

• a központi utasforgalmi diszpécser, 

• állomási utasforgalmi diszpécser (ÁDI) 

• műszaki diszpécser (MÜDI) és az állomási műszaki ügyeletes (Mügy),  

• erősáramú diszpécser 

• valamint egyéb önálló munkairányítást végző szolgálattevők 

Az utasításadó telefonrendszernek egységes telefonhálózati rendszert kell alkotnia a felszíni diszpécser 

telefon rendszerrel. 

A különcélú távbeszélő-hálózatok végpontjai is az állomási IP hálózati végpontokra csatlakoznak. 

Fentiekben felsoroltak telepítési helyét a tervezés során kell meghatározni. 

22.2.13 Változtatható tartalmú vizuális utastájékoztató rendszer 

Az állomásokon változtatható tartalmú vizuális utastájékoztató rendszert kell létesíteni, amelynek 

feladata a vonatközlekedéssel, utasforgalom irányításával kapcsolatos információk vizuális 

megjelenítése. A kijelzett tartalmak nagy része automatikusan, a rendszer által vezérelt módon 

megjelenő információ kell legyen, ugyanakkor a diszpécserek által, manuálisan beállított üzenetek 

kijelzését is biztosítani kell. 

Az állomáson a kijelző táblákat minimálisan az alábbi helyeken kell elhelyezni: 

• az utastér bejáratainál (beleértve a lift bejáratokat is), a peronzár vonalában  

• a jobb peronon és a bal peronon a peronok első- és második harmadában 

A helyi állomási kialakítástól függően további helyszíneken is szükségessé válhat változtatható tartalmú 

vizuális utastájékoztató táblák alkalmazása. 

A táblák elhelyezését, méreteit az állomások kialakítottságának függvényében a tervezés során kell 

meghatározni. 

Az utastájékoztató rendszer a KÖFI és UTAS+ rendszerből képes legyen adatokat kapni, feldolgozni és 

a valós helyzetnek megfelelően vezérelni az állomási vizuális kijelzőket. 

22.2.14 Állomási hangos utastájékoztatás 
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A MÁV-HÉV állomásain hangos utastájékoztató rendszert kell létesíteni. Az állomási hangosító-

berendezések az állomásterekben tartózkodó utasok tájékoztatására, időszerű vagy szolgálati 

közlemények állomási vagy központi helyről való továbbítására szolgálnak. 

Az állomási hangosító-berendezések az állomási forgalomi szolgálattevőtől és/vagy a vonal 

utasforgalmát felügyelő diszpécsertől vezérelhetők. Gépi, rögzített és élőszavas hangbemondási 

lehetőséget egyaránt biztosítani kell. A gépi utastájékoztatás hanganyagának előállítása Text To 

Speech rendszerrel történjen. 

A rendszernek minimum 2 nyelvű hangbemondásra képesnek kell lennie. 

Az utastájékoztató rendszer a KÖFI és UTAS+ rendszerből képes legyen adatokat kapni, feldolgozni és 

a valós helyzetnek megfelelően vezérelni az állomási hangos utastájékoztatást. 

Az állomásokon hangosítandó utasterek a következők: 

• elosztó-csarnokok, 

• mozgólépcsők körzetei, 

• személyfelvonók bejáratai, 

• peronok, 

• bejáratok külső tere. 

A helyi állomási kialakítástól függően további helyszínek hangosítása is szükségessé válhat. 

A hangosító-hálózatot a bemondás helyén kapcsolható körzetekre kell bontani, hogy a meghatározott 

területekre szóló közlemények a többi körzetet ne zavarják. 

A felszín alatti állomási hangos rendszereket akusztikai szimuláció alapján kell megtervezni.  

A hangosító hálózat hangszóró köreit vonal ellenőrző berendezésekkel kell ellátni. A vonal ellenőrző 

berendezések detektálják egy-egy hangkörzet működőképességét. 

22.2.15 Információ és segélykérő rendszer 

Az állomások utasforgalmi terei és az állomás forgalmi szolgálattevője, illetve a Központi Utasforgalmi 

Diszpécser (KUD) között az utasok által kezelhető és használható ún. információ és segélykérő 

rendszert kell létesíteni. A rendszer végpontjai az állomási IP hálózat végpontjaira csatlakoznak. A 

segélykérő legyen alkalmas a kétirányú hangos kommunikációra. 

Segélykérő végpontokat az alábbi helyeken és darabszámban kell létesíteni: 

• a peronok estében: min. 3-3 db 

• mozgólépcsők mindkét végénél: 1-1 db 

• bejáratoknál: 1 db a passzázskapunk kívül az éjszakai beléptetéshez 

• személyfelvonókban: minden személyfelvonóban 1 db 

• személyfelvonók utasforgalommal érintett bejáratainál: 1 db 

• utaselosztó csarnokokban: 1db 

A segélykérő hívás esetében, amennyiben az elsődleges diszpécser szolgálat (állomási forgalmi 

szolgálattevő) nem válaszol, automatikusan át kell irányítani az alábbi hierarchia szerint: 

1. Központi Utasforgalmi Diszpécser 

2. Állomási forgalmi szolgálattevő Vonali rádió készüléke 
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3. Központi Utasforgalmi Diszpécser Vonali rádió készüléke 

A segélykérő rendszer hangrögzítése elvárás, melynek során a rögzítést a jelentéstárolótól elkülönített 

módon, a törvényi rendelkezések által előírt maximális időtartamig tárolni kell. 

22.2.16 Videómegfigyelő rendszer (ITV rendszer) 

Állomási videómegfigyelő (ipari TV) rendszer 

A HÉV állomásokon az utasterek, a mozgólépcsők, a személyfelvonók utasforgalmának megfigyelésére 

videómegfigyelő rendszert (ITV rendszer) kell létesíteni. Az ellenőrző monitorokat és a 

kezelőkészülékeket az állomási forgalmi szolgálattevő, illetve a vonal utasforgalmát felügyelő 

diszpécserhez kell telepíteni. A videómegfigyelő rendszer elemei az állomási IP hálózatra csatlakoznak. 

Az alkalmazott IP kamerák támogassák a min. H.265 szabványos kódolást. A kamerák felbontását a 

felhasználási területek szerint a tervezés során kell meghatározni. 

A kamerák video stream-jeit a törvényi előírásokban megengedett maximális időtartamig kell rögzíteni 

(jelenleg 15 nap) a virtualizált szerver környezetben. A kamera stream-ek tárolásánál, kezelésénél 

biztosítani kell a GDPR megfelelést. Az egyes kamerák videó stream-jeit a jogosult felhasználók képesek 

archiválni külső adathordozóra az időbélyegek alapján. A megengedett rögzítési időtartam elteltével a 

tárolt felvételeket felül kell írni az aktuális video stream-ekkel. 

Az utasforgalmi videómegfigyelő rendszert adott esetben az utasszám meghatározására alkalmas 

kamerákkal és megoldással is el lehet látni. 

Az utasforgalmi területek kamera képeit az ÁDI / KUD diszpécserek videó monitorain kell 

megjeleníteni. 

Utasforgalmon kívüli területek videómegfigyelő (ITV) rendszere 

A vonatforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében egyes, utasforgalommal nem érintett üzemi 

terület esetében is szükséges videómegfigyelő rendszer kiépítése, mely végpontokat nem az ÁDI / KUD 

diszpécserek rendszereiben kell megjeleníteni, hanem az adott terület / funkció felügyeletére kijelölt 

diszpécserszolgálat videó monitorain. 

Ilyenek lehetnek: 

• fordítók,  

• kihúzók,  

• váltókörzetek, 

• vagyonvédelmi szempontból fontos területek. 

Tükörcélú kamerarendszer 

A föld alatti állomások esetében tükörcélú kamerarendszer kiépítése szükséges az utasok ki- és 

beszállítása biztonságos lebonyolítása érdekében. A tükörcélú kamerarendszer monitorát úgy kell 

elhelyezni, hogy a vonatvezető folyamatosan nyomon tudja kísérni az utasok mozgását. Ennek 

érdekében kamerát kell elhelyezni a peron elején és közepén olyan módon, hogy a kamerák képei a 

teljes peront lefedjék. Amennyiben a rendszer tükörrel kombináltan kerül kialakításra, úgy  a 

kamerákkal kombinált kialakításra van szükség. A tükörcélú kamerák képeit is rögzíteni kell az állomási 

kamerákkal megegyező időtartamban. A tükörcélú kamerák élőképe esetében késleltetés nem 

megengedett! 
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A tükörcélú monitort megfelelően kialakított, minimum IP65-ös védettséget biztosító tárgyban 

(tokozatban) kell elhelyezni. A tárgyban elhelyezett berendezések hűtéséről gondoskodni kell. A tárgy 

kialakítása biztosítsa a benne elhelyezett monitor és egyéb berendezések rongálás elleni védelmét is. 

 

22.2.17 Pontos idő kijelzés (órák) 

A menetrendszerű közlekedés segítése, az utastájékoztatás javítása céljából központi vezérlésű 

órahálózatot kell létesíteni a vonal egész területén. Az órahálózat órái az állomási IP hálózatra 

csatlakoznak. Az órák szinkronizálását NTP hálózati protokollon keresztül kell megoldani, saját, 

redundáns központi mesteróra segítségével. 

A különböző szolgálati helyekre az ott végzendő munkának megfelelő perc vagy másodperc felbontású 

órákat kell telepíteni. 

22.2.18 Jelentéstároló (hangrögzítő rendszer) 

Jelentéstárolóval kell ellátni mindazon szolgálati helyek hírközlő berendezéseit, ahol azt a forgalmi, 

illetve az üzemi technológia indokolja. A hangrögzítést központi tároló megoldással kell biztosítani, 

amely megfelelő jogosultságokkal biztosítja a hozzáférés biztonságosságát. 

22.2.19 Beléptető rendszer 

Az összes üzemi teret el kell látni automatikus üzemű beléptető, behatolás- és vagyon védelmi 

eszközökkel. 

22.2.20 Biztonságisáv-figyelő rendszer 

Az új építésű föld alatti állomási peronokon az utasok védelme érdekében biztonsági sáv figyelő 

rendszert kell kiépíteni a mozgó vonatok megközelítésének elkerülése érdekében. A biztonságisávra 

való belépés automatikus figyelmeztetést indít az állomási hangos rendszerben és az ÁDI, valamint a 

KUD ITV rendszerének vészmonitorain. 

Az érzékelő rendszer a vonat állomásra történő behaladásakor automatikusan kikapcsol. Tervezni 

szükséges a kikapcsoláshoz szükséges jelet biztosító rendszerkapcsolatot (a vonat érkezését pl. a 

biztosítóberendezéstől érkező peronfoglaltság jelzés szolgáltathatja). 

A biztonsági sávra történő jogtalan belépés esetén (nincs vonat az állomáson) a biztonságisáv-figyelő 

rendszer berendezései által kiadott vezérlőjel alapján vezérelni kell az ÁDI felé jelzést adó akusztikus 

és vizuális megjelenítő egységeket.  

Amennyiben a biztonsági sávfigyelő működése nincs letiltva, a biztonságisáv-figyelő jelzéseinek mindig 

meg kell jelenni az ÁDI diszpécser képernyőjén. A rendszer az ÁDI választásától függően automatikus, 

tárolt bemondással vagy az ÁDI élőszavas bemondásával tudja figyelmeztetni a sávra belépő utast. Az 

automatikus bemondó az esemény helyétől függően a megfelelő hangosított körzetre a 

beprogramozott típusszöveget mondja be. 

22.2.21 LED sáv vezérlés 

A föld alatti állomásokon a biztonsági sáv mentén LED sáv kerül kialakításra. A LED sáv színe 

változtatható, vezérelhető. A LED sáv nem hírközlő berendezés, így a távközlés által csak a 

működtetéséhez szükséges átviteli út biztosítása szükséges. 
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A LED sáv vezérlését olyan módon kell kialakítani, hogy a szerelvényekben létesített érzékelő rendszer 

(pl. telepített kamerák analitikája) által kalkulált utasszámnak megfelelően a szerelvény egyes 

részeinek/moduljainak telítettségét a LED sáv megfelelő színekkel jelezze.  

22.3 Az állomások központosított (összevont) forgalmi-műszaki irányító berendezései és 

feladatai 

Az állomásokon az utasforgalom irányítására, valamint a műszaki berendezések működtetésére, 

ellenőrzésére központosított (összevont) forgalmi és műszaki vezérlő-ellenőrző berendezést kell 

létesíteni. 

A központosított állomási vezérlő-ellenőrző berendezéseknek az alább felsorolt feladatok elvégzését 

kell lehetővé tenni: 

a) az utas és vonatforgalommal kapcsolatban 

• az utasterek videómegfigyelő rendszerrel való megfigyelését, 

• az utastájékoztatást hangosító berendezéssel, 

• a mozgólépcsők indítását és leállítását, 

• a személyfelvonók üzemállapotának és utasterének felügyeletét, 

• intézkedést baleset vagy rendbontás esetén, 

• opcionálisan a jegykezelő készülékek üzemképességének felügyeletét, 

• változtatható tartalmú utastájékoztató rendszer kezelését, 

• peron infra rendszer felügyeletét, 

• állomási segélykérő rendszer kezelését, 

• peronvész kapcsoló működtetését (indokolt esetben). 
 

b) A műszaki (épületgépészeti) berendezésekkel kapcsolatban 

• a vízellátás jellemzőinek, állapotjelzéseinek megfigyelését, 

• a szennyvízszivattyúk vezérlését és jelzéseinek megfigyelését, 

• a vízgyűjtők és víztárolók szintjelzéseinek megfigyelését, 

• a szellőztető és klímaberendezések vezérlését, lég- és üzemállapot jelzéseinek 
megfigyelését, 

• alagútvilágítás és utastér be- és kikapcsolását, üzemállapot jelzések megfigyelését, 

• a behatolás ás vagyonvédelmi eszközök folyamatos felügyeletét, 

• portálkapuk működtetését, megfigyelését, oltó berendezés megfigyelését. 
A felsorolt feladatok ellátására egy célszerűen kialakított összevont kezelőasztalt kell tervezni két 

számítógépes munkahellyel.  

Az állomási összevont forgalmi-műszaki szolgálatra települ az állomási tűzjelző és oltásvezérlő központ 

is. 

A föld alatti állomások összevont forgalmi-műszaki szolgálatát az állomások bejárata közelében kell 

elhelyezni. 

A mélyállomások eseteben három szolgálat számára kell helyet és eszközöket biztosítani: 

• Állomási Diszpécser (ÁDI)  

o Helye: ÁDI helyiség, összevont ÁDI-MÜgy asztal 

o Fő funkcióit a 22.3.2 a) bekezdés tartalmazza 

• Műszaki Ügyeletes (MÜgy) 

o Helye: ÁDI helyiség, összevont ÁDI-MÜgy asztal 
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o Fő funkcióit a 22.3.2 b) bekezdés tartalmazza 

• Állomási Forgalmi Szolgálattevő (ÁFSz) 

o Helye: Indítófülke 

 

22.4 Központosított irányító (diszpécser) berendezések 

22.4.1 Diszpécser-szolgálatok 

A HÉV folyamatosan működő, központosított irányítású tömegközlekedési üzem. Az üzemvitelt több, 

egymás mellé rendelt, önálló műszaki berendezéssel dolgozó, szakterületi diszpécser-szolgálat 

irányítja. 

Az egyes szakterületek irányításához használt műszaki berendezéseket a feladatok sajátosságainak 

megfelelően kell kialakítani és elhelyezni. Az alábbi diszpécserszolgálatok létesítése szükséges: 

a) Vonali diszpécser (DISZP) 

b) Központi Forgalomirányítás (KÖFI) 

c) HÉV Fődiszpécser (FŐDISZP) 

d) HÉV Energia Diszpécser (HÉDI)  

e) Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD) 

f) Műszaki diszpécser (MÜDI) 

g) Rendszergazdai munkahely 

h) Biztonsági Igazgatóság (BI) 

A felsorolt diszpécser-szolgálatok - a hírközlő eszközök segítségével - irányítják az állomási szolgálati 

helyek személyzetét vagy vezérlik az odatelepített berendezéseket. 

22.4.2 Központi Forgalomirányítás (KÖFI) 

A vonatforgalom operatív irányítására és ellenőrzésére irányító központ létesül A központi 

forgalomirányító berendezés felépítését, működést az „F1- Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás 

tervezési irányelvek” ismerteti. 

Jelen tervezési irányelvek a központi forgalomirányítás távközlési berendezéseivel foglalkozik. A 

központi forgalomirányító berendezés távközlési elemeinek ki kell elégíteni a vasúti biztosító-

berendezéstől megkövetelt biztonsági szinteket és feltételeket. 

A forgalmi szolgálatot el kell látni olyan vonali rádió berendezéssel, amellyel beszédkapcsolat 

létesíthető a vonalon közlekedő járművek vezetőivel, valamint a vonal forgalmi-műszaki 

szakszolgálataival. 

Továbbá a forgalmi szolgálatot az előzőekben ismertetett üzemi telefon, diszpécser telefon és lokális 

hangos telefonkészülékekkel is el kell látni. 

A forgalmi szolgálat hírközlő eszközein lefolytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni kell. 

22.4.3 Az energia-ellátás központi vezérlése 

A villamos energiaellátás operatív feladatainak elvégzése, a HÉV energiadiszpécserre hárul. A feladat 

ellátására energiadiszpécser központot, illetve berendezést kell létesíteni. 
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Az üzemvitel elvi alapja az, hogy az egyes HÉV állomásokon lévő áramátalakítók, segédüzemi 

transzformátor állomások és kapcsolóhelyiségek (un. delegált állomásokon ill. 0,4 kV-os 

áramszolgáltatói hálózatról táplált felszíni megállóknál), FET-HETA rendszer által vezérelt felsővezetéki 

szakaszolók, (továbbiakban áramátalakítók címszó alatt hivatkozunk rá, jelen fejezetben) személyzet 

nélküli, távvezérelt üzemmódban működnek. A vezérlés a HÉV energiadiszpécser központból történik. 

Az energiadiszpécser berendezése 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 áramátalakítók távkezelésbe vont készülékeit a vezérlőközpontban kiadott és távvezérlők útján 

átvitt parancsokkal kell üzemszerűen működtetni. 

Az áramátalakítókból megbízható információt kell kapni a távközlésbe vont 

• különböző feszültségű energia-elosztó berendezések (gyűjtősín) áram és feszültség 

állapotairól, valamint azok számszerű értékeiről, 

• készülékek (szakaszolók, megszakítók stb.) üzemállapotáról, 

berendezések, üzemállapotáról hibajelzéseiről. 

Az energiaellátó rendszer áttekintő üzemállapotát az erre a célra kialakított panoráma táblán vagy 

színes monitorokon kell megjelentetni.  

A távközlés szakág feladata a fentiekben ismertetett működéshez szükséges adatátviteli utak 

biztosítása (a szükséges mértékben), valamint a létesülő munkahelyek számára távbeszélőkészülékek 

telepítése. 

Az energiadiszpécser hírközlő eszközein folytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni kell.  

22.4.4 Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD) 

A vonal utasforgalmát a központi utasforgalmi diszpécser felügyeli.  

Feladatai: 

• az állomások utasforgalmának felügyelete videokamerákkal és színes monitorokkal, 

• operatív hangos utastájékoztatás az állomásokon és a vonatokon, 

• operatív vizuális utastájékoztatás kezelése 

• rendkívüli események esetén a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, stb. riasztása, 

• a mozgólépcsők, személyfelvonók működésének felügyelete, 

• a jegyárusító és a jegykezelő automaták felügyelete, 

• állomási információs és segélykérő rendszer kezelése, 

• távvezérelt kapuk működtetése és felügyelete, 

peronvész kapcsoló működtetése (indokolt esetben). 

A felügyeletet el kell látni mindazon műszaki-technikai eszközökkel, amelyek a feladatok ellátásához 

szükségesek. 

A központi felügyelet hangos utastájékoztatási lehetősége elsődleges az állomási forgalmi 

szolgálattevővel vagy a vonat által vezérelt utastájékoztatással szemben. 
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A központi felügyelet riasztásra, utasítás-adásra használt hírközlő eszközein leadott közleményeket, 

beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni kell. 

Biztosítani kell az állomási kamerák képeiről a video képek rögzítését is. 

22.4.5 Műszaki-gépészeti berendezések felügyelete 

Az állomások és a hozzájuk tartozó alagútszakaszok műszaki-gépészeti berendezéseit a 

diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő Műszaki Diszpécser (MÜDI) felügyeli. 

Feladatai: 

• mozgólépcső és energiaellátó berendezéseinek üzemállapotai és hibajelzései, 

• felvonók és energiaellátó berendezéseinek üzemállapotai és hibajelzései, 

• főszellőző berendezések működtetése és jelzéseik fogadása, 

• vízködoltó berendezés üzemállapota és hibajelzései, 

• vízellátás jellemzőinek megfigyelése, berendezéseinek működtetése, jelzések fogadása, 

• szennyvízátemelők (állomási és vonali fővízátemelők, helyi átemelők) berendezéseinek 

felügyelete, vízgyűjtő zsompok szintjelzéseinek megfigyelése, 

• szellőztető és klíma berendezések működtetések, légállapotok üzemállapot- és hibajelzések 

fogadása, 

• behatolás elleni védelem és beléptető rendszer felügyelete, 

• a központi tűzjelző-berendezés felügyelete, 

• távvezérelt kapuk műszaki felügyelete. 

A műszaki-gépészeti berendezések felügyeletéhez (kezelés, üzemállapot- és hibajelzések) erre a célra 

színes monitorokkal kialakított megjelenítő felületet kell kiépíteni. 

A Műszaki Diszpécser hírközlő eszközein folytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni kell. 

22.4.6 Központi diszpécserek rendszerei 
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Diszpécser telefon rendszer X X      

Üzemi telefon rendszer X X X X X X X 

Lokális hangos rendszer X X  X X X  

Vonali rádió rendszer X X X X X X X 

Jelentéstároló rendszer        X 

Információ és segélykérő rendszer    X     

Mozgólépcső vezérlés   X  X   

Állomási ipari TV rendszer   X     

Utasforgalmon kívüli területek ITV 

rendszere 

X      X 

Változtatható tartalmú utastájékoztató 

rendszer 

  X     

Állomási hangos rendszer   X     
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Pontos időjelzés X X X X X X X 

Beléptető-, behatolás- és támadás-jelző 

rendszer 

X  X  X  X 

Tűzjelző rendszer X    X  X 

Gépészeti felügyeleti rendszer (SCADA)     X   

Áramátalakítók távvezérlése    X    

Állomási tükör célú kamerarendszer   X    X 

Biztonságisáv-figyelő rendszer   X     

25. táblázat diszpécser rendszerek 
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23. Mozgólépcsők, felvonók 

23.1 Mozgólépcsők 

A dokumentum szerkezetének megfelelően a jelen fejezeben ismertetésre kerülő mozgólépcső és 

felvonó tervezési irányelvek hatálya az újonnan kiépülő földalatti állomásokra vonatkozik. 

A HÉV-en utazók részére minden 4,0 m-nél nagyobb magasságkülönbség esetén a felfelé irányuló, 6,0 

m-nél nagyobb magasságkülönbség esetén mindkét irányú közlekedésre mozgólépcsőket kell az 

állomásokon beépíteni. 

Az állomásokon csak közlekedési üzemre gyártott mozgólépcsőket szabad alkalmazni.  

Közvetlenül a felszínhez csatlakozó, építménnyel nem védett mozgólépcsőkre, az időjárási hatásokkal 

szemben ellenálló kivitelű, eljegesedés ellen fűtéssel védhető lépcsőtípust kell alkalmazni. Ezeknél 

gondoskodni kell a lépcső alatt összegyűlt víz- és iszap elvezetéséről, valamint az elvezető csatornák 

tisztíthatóságáról is. 

A mozgólépcsők üzemszerűen indíthatók és leállíthatók legyenek: 

a) az alsó- és felsőkifutási térből, 

b) az állomás, utasforgalmi diszpécserének kezelőasztaláról, 

c) diszpécserközpontból. 

Az indítás vezérlését úgy kell kialakítani, hogy a mozgólépcsők egyidőben csak egy helyről legyenek 

indíthatók. Ha a mozgólépcsőt meghibásodás ellen védő (védelmi) áramkör állította le, a kifutási 

terekből, az állomási kezelőasztalról és a diszpécserközpontból kezdeményezett újraindítást ki kell 

zárni. Ilyen esetben a mozgólépcsőt újra indítani csak a hiba elhárítása után, az arra illetékes 

személyzetnek szabad. 

A működő mozgólépcsőt veszélyhelyzet keletkezésekor az erre a célra felszerelt nyomógombbal 

(vészleállító nyomógomb) leállíthatóvá kell tenni a következő helyekről: 

a) a mozgólépcső géptérből (ha ilyen van), 

b) az állomási forgalmi szolgálattevő kezelőasztaláról, 

c) diszpécserközpontból 

d) az utasok által is kezelhetően 

 

• a mozgólépcső alsó- és felső végén, 

• a mozgókorlát mellett elhelyezett nyomógombokkal. 

• A mozgókorlát mellett elhelyezett nyomógombok száma 15-25 m emelőmagasság között 

1 db, ezen felül 2 db legyen. 

A mozgólépcsőket el kell látni olyan hajtóművel és vezérléssel is, amellyel a lépcsőket karbantartáskor 

vagy javításkor csökkentett sebességgel működtetni lehet.  

A lejtaknát, valamint az alsó és felső kifutó tereket úgy kell kiképezni, hogy a lépcsők fenntartási munkái 

az utasforgalom legkisebb zavarása mellett elvégezhetők, a munkavégzéshez szükséges segédeszközök 

(emelő és szállítópályák stb.) elhelyezhetők legyenek. 
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A mozgólépcsők vezérlő és védelmi áramköreinek biztosítani kell, hogy feszültség-kimaradás esetén a 

hajtómotor kapcsolója önműködően kikapcsolódjék és az előírt biztonsági berendezések működésbe 

lépjenek, és az csak a kezelő személyzet hiba törlése után legyen indítható. A hibatörlését távolról is el 

lehessen végezni. Az újraindítás emberi beavatkozással történjen a fentebb említett kezelési helyekről 

(utas által kezdeményezett vészleállítás után is), kamerakép figyelése és utasok hangos rendszeren 

történő tájékoztatása mellett, mivel az automatikus újraindítás balesetet okozhat. 

A mozgólépcső-gépteret és a szerelés, szállítás számára igénybe vett tereket olyan teherbírású 

emelőeszközökkel kell felszerelni, amelyekkel az egyes részegységek kellő biztonsággal emelhetők, 

illetve szerelhetők. 

A fenntartás keretében végzendő szállítások céljára szállítási útvonalat kell létesíteni. Az útvonal 

űrszelvénye és a szállítópálya teherbírása feleljen meg a legnagyobb méretű és tömegű fődarab 

szállítási igényének. 

A mozgólépcsők villamos energia ellátását az áramátalakító segédüzemi kapcsoló-berendezéséből 

induló két, egymás tartalékául szolgáló tápkábellel kell megoldani. A két tápkábel mozgólépcső 

gépházban való párhuzamos kapcsolását villamos-reteszeléssel ki kell zárni. 

A mozgólépcső kifutása előtti előtéren nem lehet olyan létesítményt vagy tárgyat elhelyezni, amely az 

utasok áthaladását megnehezítené. Az utasáramlás irányítása céljából - ha arra szükség van - 

terelőkorlátokat kell felszerelni. 

A mozgólépcső-burkolat anyaga nehezen éghető, önkioltó legyen, mely mérgező gázt nem fejleszt. 

A mozgólépcsők alsó és felső rálépési pontjának, továbbá nagy emelőmagasságú mozgólépcsők 

középső szakaszának biztosítani szükséges a kamerás megfigyelését a távközlési fejezetben leírtak 

szerint. 

A mozgólépcsők lejtaknáinak tervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy a lejtaknákban különböző 

technológiai vezetékeket is el kell helyezni (pl. kábel, víznyomócső stb.) és ezek számára helyet kell 

biztosítani. 

23.2 Személyfelvonók 

A mozgáskorlátozottak részére a felszín alatti állomásokon, továbbá olyan helyszíneken, ahol a 

peronokat csak szintkülönbséggel lehet megközelíteni, legalább egy, 10 főt befogadó, vezető nélküli 

személyfelvonópárt kell telepíteni. A felvonó tolószék, illetve hordágy befogadására is alkalmas legyen. 

A felvonó fülkék minimális mérete az MSZ EN 81-70:2021, 5.3 pont, 3. táblázat, 3. típusú felvonó szerint 

1000x2100mm, a teherbírás legalább 1000 kg legyen. 

A felvonó felső érkezési/indítási szintje a helyi körülményekhez igazodva az aluljáró vagy a gyalogjárda-

szint. 

 

Ha az állomásperon függőleges megközelítése valamilyen ok miatt közvetlen felvonókapcsolattal nem 

oldható meg, akkor a függőleges irányt megosztva, két felvonópár alkalmazandó. Ilyen esetben a 

felvonók közötti átszállás útvonalát biztosítani kell.  

A felvonók felső állomását a HÉV állomás be- illetve kijáratának kell tekinteni és mindazon eszközökkel 

el kell látni, amellyel az állomások be- és kijárati csarnokait (jegykezelő készülékek, jegyárusító 

automaták stb.). 
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A felvonófülke belső burkolata állékony és könnyen takarítható legyen. 

Meg kell oldani a személyfelvonók hangosítását, és a ki- és belépési helyek, utasterek ipari televízióval 

való megfigyelését. 

A felvonók tervezésénél be kell tartani a felvonók tervezésére és létesítésére vonatkozó magyar 

szabványokat és előírásokat. 
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24. Épületgépészet (alagútgépészet) 

A dokumentum szerkezetének megfelelően a jelen fejezeben ismertetésre kerülő épületgépészeti 

tervezési irányelvek hatálya az újonnan kiépülő földalatti alagúti vonalszakaszokra, újonnan létesülő 

földalatti állomásokra vonatkozik. A földalatti állomások esetében a felszíni állomásokhoz képest 

lényegesen összetettebb gépészet valósul meg, elsősorban az állomásokra vonatkozó OTSZ52 előírások, 

másodsorban a biztonságos üzemeltetés érdekében. A továbbiakban mélyállomás megnevezés alatt, 

azon állomásokat értjük, melynek peronszintje 20 m-nél mélyebben van a felszínhez képest és/vagy 

bányászati technológiával épült. 

Az alagúti vasúti üzem épületgépészeti berendezései: 

• Szellőztető és klimatizáló berendezések 

• Vízellátó berendezések 

• Vízelvezető és szennyvízkezelő berendezések 

• Fűtő berendezések 

24.1  Szellőztetés és klimatizálás 

A földalatti építésű létesítmények utasforgalmi és üzemi tereit mesterséges szellőztetéssel kell ellátni. 

Az alkalmazásra kerülő szellőztető berendezések - rendeltetésük szerint csoportosítva - a következők: 

a) Főszellőztető berendezések, amelyekkel gondoskodni kell az alagutak és a velük közös légteret 

képező állomások szellőztetéséről, tűz esetén a füstmentesítésről. 

b) Segédüzemi szellőztető berendezések, melyek feladata a külön légteret alkotó szolgálati és 

üzemi helyiségek szellőztetése. 

A felszín alatt, illetve ahhoz közel fekvő alagutak és a felszínre vezető szakaszok szellőztetésénél, 

amennyiben a megfelelő légcsere gépek nélkül is létrejön, és számításokkal igazolható, akkor a gépi 

szellőztetéstől el lehet tekinteni. 

A főszellőző berendezések szellőztető aknákon keresztül végzik az alagutak és állomások friss levegővel 

való ellátását és az elhasznált, felmelegedett levegő eltávolítását. 

A főszellőző berendezés az alagút szellőztető rendszerének elsőszámú részegysége, melyen át a 

mesterségesen keringtetett (friss, illetve elhasznált) levegő az alagutakba vagy a felszínre jut. 

A főszellőző berendezés ventilátorokból, zajcsillapítókból és ezek elektromos működtető 

berendezéseiből áll. 

A főszellőző berendezések tervezési alapadatául, a földalatti terek legnagyobb forgalom esetén 

keletkező hőmennyiség szolgál, és a következőkből tevődik össze: 

a) a vonal napi villamos energia fogyasztásából, 

b) az utasok által leadott hőmennyiségből. 

Az összetevőkből kiszámított hőtermelést az alagút hosszában egyenletesen megoszlónak kell 

tekinteni. 

 

                                                           
52 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi  zabályzatról 
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A főszellőző légáramától függetlenül szellőztetett helyiségek hőtermelései a főszellőztető 

berendezéseket nem terhelik. 

A főszellőző berendezések méretezésénél az alagútfalazat és az azt körülvevő talaj hőelvezetése 

figyelmen kívül hagyható. 

A főszellőző rendszernek úgy kell működnie (a rendszert úgy kell tervezni), hogy az állomások 

utasforgalmi tereiben a száraz hőmérséklet napi átlagban, télen +5 
o
C-nál alacsonyabb, nyáron +27 

o
C-

nál magasabb, a CO2 koncentráció 1,0 térfogatszázaléknál több ne legyen. 

A főszellőző ventilátorok levegőszállításának - az üzemi igények kielégítése céljából - szabályozhatónak 

kell lenni. 

A friss és a távozó levegő számításba vehető legkisebb hőfoklépcsője nyáron 

    t = 27 oC - tány 
o
C 

ahol tány 
o
C az utolsó 25 év július havi átlagos középhőmérséklete. 

A főszellőző berendezés műtárgyaiban a levegőáramlás az 5 m/sec légsebességet nem haladhatja meg, 

kivéve a zajcsillapítók zónáját, ahol a légsebesség legfeljebb 20%-kal haladhatja meg az 5 m/sec 

értéket. 

A főszellőzés szívó-nyomó rendszerű legyen. A friss levegő bevezetésére és a használt levegő 

elvezetésére szellőztető aknákat, a szellőztető berendezések elhelyezésére megfelelő méretű 

műtárgyakat kell létesíteni. 

A főszellőztető berendezések műtárgyait azok létesítésekor, a legnagyobb hőtermelés és füst 

eltávolítására alkalmas méretű berendezések befogadására kell tervezni. 

Minden felszín alatti állomáson, állomási szellőztető aknát kell létesíteni. Vonali szellőztető aknákat - 

lehetőség szerint – a vonalon vagy az állomás két végénél kell elhelyezni. 

A szellőztető aknák fejeit a felszínen úgy kell elhelyezni, hogy a beáramló levegő minél kevesebb por- 

és füstszennyeződést tartalmazzon. A levegővételi helyek szellőzőrácsainak alsó éle a talajtól legalább 

3 m magasságban legyen. Parkokban, zöldterületeken, ha a levegővételi helyek a közutaktól legalább 

25 m-re fekszenek - a városképbe illő - kisebb magasságú aknafej is tervezhető. Az aknafejeket lezáró 

rácsokat, ajtókat, erős (rongálást és korróziót álló) kivitelűre, vagyonvédelemmel ellátottan kell 

tervezni. 

A főszellőző berendezésnek alkalmasnak kell lenni (tűz esetén) a hő- és füstelvezetésre is. 

A főszellőző ventilátorok vezérlési alapelvei: 

• A ventilátorok indíthatók és leállíthatók legyenek: 

• a ventilátorok közeléből (elosztóberendezésről), 

• az adott állomás műszaki ügyeletes munkahelyéről 

• a központi vezérlőhelyről (vonali műszaki diszpécser). 

A főszellőző gépek - felszín és alagút felé irányuló - zajcsillapításáról gondoskodni kell figyelemmel a 

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

és a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

szóló rendeletekre 
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A szellőztető aknából a felszín felé kiszűrődő zaj kedvezőtlen esetben sem haladhatja meg a mindenkor 

érvényben lévő környezetvédelmi előírások határértékét. 

A főszellőző berendezések tervezésekor meg kell tervezni a berendezések (ventilátorok, 

hajtómotorjaik stb.) szállítási útvonalát, a szereléshez, fenntartáshoz szükséges emelő- és szállító 

pályákat, illetve azok fel- vagy elhelyezésére szolgáló eszközöket. 

A segédüzemi szellőztető berendezések a földalatti állomások szolgálati helyiségeinek és üzemi 

tereinek rendeltetésszerű mesterséges szellőztetésére szolgálnak. A tervezéskor figyelemmel kell lenni 

az MSZ CR 1752:2000, épületek szellőztetése előírásaira. 

A segédüzemi szellőztetésre jellemző, hogy 

• valamilyen levegőkezelést (finom porszűrés, hűtés stb.) igényel, 

• a friss levegőt általában a főszellőztetés légáramából nyerik, 

• a használt levegőt a szabadba, vagy a főszellőzés légáramába dobják. (levegő vétellel ellentétes 

oldalon)  

Egyes esetekben, illetve egyes helyeken a segédüzemi szellőztetés is a felszínről kap friss levegőt, vagy 

a használt levegő jut közvetlenül a felszínre. 

A segédüzemi szellőztetés rendszere az egyes helyiségek rendeltetésének megfelelően lehet 

a) kiegyenlített, 

b) túlnyomásos, 

c) depressziós. 

Az állomási helyiségek szellőztetési rendszerbe sorolása a következő: 

a) Kiegyenlített szellőztetést igényelnek: 

• forgalmi, műszaki ügyeletes helyiségek, 

• indító-fülkék (ha ilyen van), 

• tartózkodók, 

• kézi raktárak, 

• műhelyek, 

• mozgólépcső gépházak. 

b) Túlnyomásos szellőztetést igényelnek: 

• áramátalakítók, 

• villamos kapcsoló-berendezések helyiségei 

• távközlési szerelvényszobák 

• biztosítóberendezési technikai helyiségek 

c) Depressziós szellőztetést igényelnek: 

• öltözők, 
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• mosdók, 

• WC-k, 

• hulladék tárolók 

• akkumulátor-terek, 

• szivattyú-gépházak, 

• a takarítógépek akkumulátortöltő helységei. 

A szellőztetéshez szükséges friss levegőt 

• mélyállomásokon az állomás légteréből, 

• felszín alatti állomásokon vagy a felszín közelében elhelyezkedő üzemi tereknél - ha arra 

lehetőség van - a felszínről kell bevezetni. 

Mélyállomásokon a használt levegő - öltözők, mosdók, WC-k, fekáliás szivattyú gépházak levegőinek 

kivételével - visszajuttatható a főszellőztetés légáramába, felszín alatti helyiségeknél, ha arra lehetőség 

van, a szabadba. 

Öltözők, mosdók, WC-k szivattyúgépházak szennyezett levegőjét közvetlenül a szabadba kell vezetni. 

Ha a felsorolt helyiségek szennyezett levegőjének közvetlen szabadba bocsátására nincs lehetőség, 

akkor a szennyezett levegő, hatékony szűrés után, a főszellőztetés légáramába keverhető.  

A mélyépítésű műtárgyakból a megfelelő méretű szellőztető vezetékeket béléscsővel biztosított 

furatokon át kell a felszínre vezetni. A béléscsövek anyagát vagy falazatát úgy kell megválasztani, illetve 

létesíteni, hogy a béléscsövek élettartama az alagutakéval azonos legyen. Amennyiben a lefúrás 

felszínhez csatlakozó része a későbbiekben fenntartás, javítás stb. céljából üzemszerűen nem 

közelíthető meg, akkor a felszín alatt egy olyan műtárgyat kell építeni, amely a megközelítést és a 

fenntartási munkavégzést a közúti forgalom jelentős zavarása nélkül lehetővé teszi. A haszoncsövek 

cseréjének lehetőségét az élettartam alatt biztosítani kell. 

A használt levegő kifúvócsövét gyalogos forgalom közelében a térszint fölé legalább 3 m, egyéb 

helyeken 0,8 magasságba kell felvinni oly módon, hogy az a környezetet ne zavarja. 

A segédüzemi szellőztető berendezéseket az érvényes magyar egészségügyi előírásoknak és 

szabványoknak megfelelően kell tervezni (MSZ 04.135) 

A szellőztető levegő mennyiségét a helyiségek hőterheléseinek figyelembevételével úgy kell 

meghatározni (MSZ 04.140), hogy a befúvott és elszívott levegő hőfok különbsége  

• üzemi terekben a 8 oC-ot, 

• szolgálati és szociális helyiségekben az 5 oC-ot  

ne haladja meg és a tartózkodási zónában (padlószint felett 1,6 m) a helyiségre tervezett hőmérséklet 

uralkodjon. 

A segédüzemi szellőztető berendezéseket a helyiségek rendeltetésének megfelelő egy- vagy 

többfokozatú porszűrővel kell ellátni, kialakításuk az 1253/2014 EU rendelet előírásainak megfelelő 

legyen 

Légcsere irányadó értékei: 
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• Tartózkodók:  n=1-2,5 

• Elektromos terek  n=0,7-1,5 

• Raktárak, gépházak n=0,7-1,5 

• Szennyvízátemelő gh.: n=10-15 

• Zuhanyzó(állásonként): 80-150 m3/h 

• WC:    40-50 m3/h 

• Takszer:   n=1-2,5 

A belső hőmérsékletet helyiségtípusonként a technológiai igényeknek és az üzemeltetés 

szempontjainak megfelelően szükséges felvenni.  

A porszűrő berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy a szűrők vagy szűrőbetétek cseréje, illetve 

tisztítása ott elvégezhető legyen. 

A szellőztető berendezések által keltett zaj - a szellőztetett helyiségekben - nem haladhatja meg az ott 

végzendő munkához tartozó (meghatározott) zajszint alsó határértékét. 

A hűtő- szellőztető berendezések több egységből álljanak, és kellő tartalékkal rendelkezzenek. 

Az akkumulátor terek szellőztetését az odatelepített akkumulátorok igényeinek, valamint a vonatkozó 

szabványoknak megfelelően úgy kell kialakítani, hogy ott robbanásveszélyes állapot semmilyen 

körülmények között se keletkezhessen. 

A szellőztető levegőt vezető légcsatornákat nem éghető vagy önkioltó anyagból kell készíteni. A fémből 

készült szellőztető csatornák korrózióvédelmét úgy kell megoldani, hogy a korrózióvédelem 

felújítására szükség ne legyen. Falazott (épített) légcsatornák kivitele olyan legyen, hogy azok 

takarítása gyorsan és hatásosan elvégezhető legyen.  

A befúvó és elszívó ventilátorokat, légkezelőket klímaberendezéseket por- vagy szagszűrőket, külön 

erre a célra létesült gépházakban, géptermekben - lehetőleg a szellőztetendő helyiség közelében - kell 

elhelyezni. 

Klimatizálni kell a fokozott figyelmet és állandó ott tartózkodást igénylő munka és szolgálati helyeket, 

továbbá a műszaki berendezések azon helyiségeit, amelyekben az odatelepített eszközök üzemszerű 

működése azt igényli. Ezek a helyiségek a következők: 

• vonalak központi forgalomirányító helyiségei, 

• járműtelepi állító központok, 

• energia diszpécser helyisége, 

• műszaki diszpécser helyisége, 

• vasúti biztosító-berendezések és a vonatbefolyásoló berendezések helyiségei, 

• számítógépes berendezések helyiségei, 

• földalatti szolgálati helyek, ahol folyamatos munkarendben, huzamos tartózkodással dolgozó 

kezelő vagy felügyeletet ellátó személyzet tartózkodik. 
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24.2 Vízellátás 

A HÉV földalatti létesítményeinek ivó-, technológiai- és tűzoltóvízzel való ellátására, az ott végzett 

feladatoknak és igényeknek megfelelő vízellátó berendezéseket kell létesíteni. 

A HÉV felszíni, járműtelepi, és egyéb épületeinek vízellátását az ipari és kommunális létesítményekre 

vonatkozó előírások szerint kell megtervezni. 

A HÉV felszín alatti létesítményeinek vízfogyasztóit a városi ivóvíz-hálózatról kell táplálni. A vízellátás 

biztonsága érdekében minden föld alatti HÉV állomásnak a mértékadó tüzivíz igénynek megfelelő, de 

legalább egy-egy 100 mm NA átmérőjű bekötéssel kell - vízórán át - a városi hálózatra csatlakoznia. 

A vízóra után egy olyan önműködő elzáró-szelepet kell az állomásba lemenő vezetékbe beépíteni, 

amely csőtöréskor vagy hírtelen nyomáseséskor a vezetéket elzárja, s erről jelzést ad az állomás 

diszpécserének. Az önműködő elzáró-szelepet (javítás, csere, stb. céljából) egy tolózárakkal elzárható 

megkerülő-vezetékkel is el kell látni. 

A felszín alatti HÉV állomást tápláló ivóvíz fogadására az állomás bejárati csarnokából könnyen 

megközelíthető, ún. fogadóhelyiséget kell kialakítani, melyben el kell helyezni 

• a fogyasztásmérőt (vízórát), 

• az önműködő elzáró-szelepet, 

• az önműködő elzáró-szelepet megkerülő vezetéket és szerelvényeit. 

 

Mélyállomásokon az érzékeny fogyasztók elé nyomáscsökkentő szelepet kell elhelyezni. (A mélységből, 

illetve magasság-különbségből eredő nyomásnövekedés káros következményeinek elkerülésére.) 

Az állomások üzemi és szolgálati helyiségeinek vízellátását a kommunális helyiségekre érvényes 

előírások szerint kell tervezni. (az igényeket lásd a 26. táblázat.) 
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A városi ivóvízhálózatról ellátandó fogyasztóhelyek 

Igény 

Fogyasztó hely 

Falikút 

hideg-

vizes 

tömlőv. 

kif. 

Falikút 

hideg-, 

meleg-

vizes 

tömlőv. 

kif. 

Mosdó 

hideg-

vizes 

Mosdó 

hideg-, 

meleg-

vizes 

Tusoló 

hideg-, 

meleg-

vizes 

Tűzcsap 

Felszín alatti csarnok x     x 

Diszpécser helyiségek    x   

Tartózkodók  x  x   

Vízmérőhelyek x      

Mozgólépcső feszítőkamra x      

Peronok x x    x 

Takarítószer raktárak  x     

Öltözők  x   x  

WC-k előtere    x   

Fekáliás szivattyúk  x     

Szellőző gépházak  x     

Akkumulátor terek x      

Műhelyek x   x   

26. táblázat A városi ivóvízhálózatról ellátandó fogyasztóhelyek 

A vonalalagutakból nyíló műtárgyak vízellátására az alagút teljes hosszában egy 100 mm NA átmérőjű 
nyomócsövet kell lefektetni. A nyomóvezetéket tolózárakkal szakaszolhatóan kell kialakítani. 
A vízellátás nyomóvezetékének fagyvédelméről - legfőképp a szellőztetőaknák környékén - 

gondoskodni kell. 

Az utasforgalmi és az üzemi terekben, helyiségekben, a szabadon szerelt vízvezetéki nyomócsöveket a 

páralecsapódás ellen szigetelni kell. 

Az alagutak vízvezeték hálózatának legmélyebb pontjain ürítő, legmagasabb pontján légtelenítő 

csapokat kell elhelyezni. 

Az állomási peronvégek közelében az alagútmosó kocsik tartályainak feltöltésére 1 db 2"-os, szeleppel 

elzárható csatlakozást kell létesíteni. 

Az állomások utastereiben a takarítás számára hideg-meleg vizes vízvételi helyeket kell kialakítani. 

A szennyvízátemelő berendezéseknél (szivattyú-gépházakban) a szivattyú és a szennyvíztároló 

tisztítása céljából tömlő csatlakozásos vízvételi és fertőtlenítő helyet kell létesíteni. A fekáliás 

szennyvízátemelő telepeknél melegvíz ellátásról is gondoskodni kell. 

Víz-nyomóvezetéket átvezetni az alagút egyik oldaláról a másikra általában a pálya alatt szabad, de 

ügyelni kell arra, hogy a csővezeték az alsó űrszelvényen kívülre kerüljön. 

 

24.3  Vízelvezetés, csatornázás 

A HÉV vonal forgalmi és üzemi tereiben keletkező szennyvizek összegyűjtésére, tárolására és 

közcsatornába juttatására vízelvezető berendezéseket kell kialakítani. 

A HÉV földalatti tereinek szennyvizei - keletkezésük szerint csoportosítva - a következők: 
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a) csurgalékvíz, 

b) ipari szennyvíz, 

c) fekáliás szennyvíz. 

A szennyvizeket jellemzőiknek megfelelő módon kell elvezetni és összegyűjteni.  

A szennyvizek keletkezési hely szerinti jellemzői, az elvezetés és az összegyűjtés módjai a következők: 

• A csurgalékvíz az alagutak szigetelési hibái miatt bejövő talajvízből, a főszellőztető aknákba 

bejutó és az ott összegyűlt csapadékvízből származik. Ez a szennyvíz nyílt folyókában 

elvezethető. 

• Ipari szennyvíz, mely szerves szennyezést nem, vagy csak igen kismértékben tartalmaz, az 

alagutak vegyszer nélküli mosóvizéből, az állomás burkolatok mosóvizeiből származik. Az így 

keletkezett ipari szennyvíz részben nyílt folyókában, részben zárt csővezetékben vezethető el. 

• Fekáliát, illetve szerves szennyeződést tartalmazó szennyvíz származik a WC-k, mosdók, 

zuhanyzók, használatából. Ezeket a szennyvizeket zárt csővezetéken át kell a legközelebbi 

tárolóba vezetni. 

A szennyvízgyűjtőket, illetve tárolókat méreteik és rendeltetésük alapján három, a szennyvíz jellemzői 

szerint két csoportba ajánlatos osztani: 

Méreteik szerint: 

• helyi átemelők  7-10 m3-es térfogattal, 

• átmenő átemelők  30-35 m3-es térfogattal, 

• főátemelők   50-60 m3-es térfogattal. 

A megadott méretek alatt a tárolóterek üzemszerűen megengedett alsó és felső vízszínt közötti 

térfogatai értendők, de nem haladhatják meg a tároló teljes térfogatának 60%-át. 

Jellemzőik szerint: 

• fekáliás szennyvíz, 

• fekália-mentes szennyvíz. 

A kétféle szennyvizet - ha arra a célszerűség határain belül lehetőség van - egymástól elválasztva 

ajánlatos tárolni. 

Helyi átemelő telepeket kell létesíteni a földalatti utas és üzemi terek mélypontjain, továbbá mindazon 

helyeken, ahol a szennyvíz-kezelés azt indokolttá teszi. 

A helyi átemelőkben összegyűlt szennyvizet valamelyik nagyobb térfogatú átemelőbe vagy közvetlenül 

a városi közcsatornába kell juttatni. 

Átmenő átemelő telepeket kell létesíteni a vonalalagutakban 1500-2000 m-ként, továbbá a földalatti 

terek szennyvizeinek összegyűjtésére ott, ahol a közvetlen közcsatornába juttatás valamilyen ok miatt 

nem oldható meg. 

A szennyvizet az átmenő átemelőből zárt csővezetéken, a főátemelőbe kell juttatni. 
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Főátemelő telepeket kell létesíteni a vonalalagutak mélypontjain, az állomásokon, és az olyan 

mélyépítésű műtárgyakban, ahol a keletkező szennyvíz azt indokolja. 

A fővízátemelő telepek minden esetben a városi közcsatornához csatlakoznak, és a vonalalagutak 

átmenő átemelőiként is használhatók. 

A szennyvíztároló medencéket úgy kell kialakítani, hogy azok szigetelése tartós, szellőztetése, 

bűzelzárása, karbantarthatósága megoldott legyen. 

A szivattyúk kiemelésére emelő-berendezéseket, ki- és beszállításukhoz szállítópályákat kell létesíteni. 

A földalatti átemelő-telepekből a szennyvizet a városi közcsatornába továbbítani csak felszíni 

megszakító aknák közbeiktatásával szabad. 

A megszakítóakna legkisebb térfogata akkora legyen, hogy a legnagyobb szivattyúteljesítmény 

egyperces mennyiségét be tudja fogadni. 

A megszakítóakna fedőlapját közúti „A” jelű közúti terhelésre kell méretezni és úgy kell elhelyezni, hogy 

út- vagy építménybontás nélkül felemelhető legyen. 

Mélyvezetésű szakaszon a felszínre vezető szennyvíz-nyomócsöveket béléscsövezett furatokon 

keresztül kell a felszínre (megszakítóaknába) vezetni. A béléscsövek anyagát, létesítésük módját úgy 

kell megválasztani, hogy a béléscsövek tervezett élettartama az alagutakéval azonos legyen. 

Ha a béléscsövezett lefúrás helye zárt területre vagy építmény alá kerül, a felvezetendő nyomócsövek 

számára a felszín alatt olyan méretű műtárgyat (elhúzást) kell építeni, amelyben a nyomócsövek 

javítása, cseréje elvégezhető. Az így épített műtárgyat közútról megközelíthető be- vagy lejárattal kell 

ellátni. 

Víznyomócső és szellőztetőcső közös felszín alatti műtárgyba is beépíthető. 

Főátemelő telepeknél két db, egyéb helyeken egy db felvezető nyomócsövet kell beépíteni. Egy 

béléscsőbe két nyomócső is beépíthető. 

A felvezető nyomócsövekre mobil szivattyúk részére csatlakozási lehetőséget kell tervezni. 

A fővízátemelő telepeket három, az átmenő és a helyi átemelőket két darab azonos teljesítményű 

szivattyúval kell felszerelni. 

A fővízátemelő berendezések létesítésénél megengedhető az olyan megoldás is, amikor a harmadik 

szivattyúnak csak a gyors (villamos és cső) csatlakoztatásra alkalmas hely van kiépítve. 

A szivattyúk szállítóképessége az egyes átemelőknél az alábbi értékeknél kevesebb nem lehet: 

• helyi átemelőknél  150 l/perc, 

• átmenő átemelőknél  500 l/perc, 

• főátemelőknél  1000 l/perc. 

Minden átemelő telepet a tároló vízállásával összefüggő automatikus kapcsoló és távjelző 

berendezéssel kell ellátni. A berendezés a következő feladatok ellátására legyen alkalmas: 

a) Érzékelje az üzemszerűen megengedett alsó és felső vízszintet. 

b) Kapcsolja be a működésre kijelölt szivattyút, az üzemszerűen megengedett felső, és kapcsolja 

ki a megengedett alsó vízállásnál. 
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c) Adjon jelzést az üzemszerű alsó és felső vízállásról. 

d) Adjon vészjelzést akkor, ha a tárolóban a víz az üzemszerűnek minősített szintet meghaladta. 

A szivattyútelep működésére vonatkozó információknak a telep felügyeletét végző HÉV állomás 

összevont kezelőasztalán kell megjelenni. 

Ahol fagyveszély áll fenn, a szivattyúk nyomóvezetékét elfagyás ellen védeni kell. 

Olyan helyeken, ahol csurgalék vagy csapadékvíz gyűlhet össze, vízgyűjtő zsompot kell kialakítani úgy, 

hogy az ott összegyűlt vizet esetenként, hordozható szivattyúval el lehessen távolítani. A hordozható 

szivattyúk üzemszerű működtetéséhez mind a villamos, mind az elvezető nyomócső-csatlakozást is ki 

kell építeni. 

Az utasterekben víznyelőket kell létesíteni, amelyekből a szennyvizet zárt csővezetékben a 

legközelebbi tárolóba kell vezetni. 

24.4  Hűtés, Fűtés 

A HÉV vonal felszín alatt elhelyezett szolgálati és szociális helyiségeinek hőmérsékletét az ott folyó 

tevékenységnek megfelelő értéken kell tartani. Ebből eredően azokat a helyiségeket, amelyekben a 

belső hőtermelés az előírt hőmérsékletet nem biztosítja, fűtéssel kell ellátni. 

A technológiai berendezések helyiségeiben téli/nyári hűtés szükséges a berendezések biztonságos 

működtetéséhez. 

Hűtést, ill. fűtést igényelnek a komfort szellőztetést ellátó, (ill. belső keringtetésű hűtést biztosító) 

légkezelő berendezések. 

A téli és nyári méretezést az MSZ 24140:2015, szerint lehet végezni. Felszíni helyiségcsoportoknál (ha 

a rendelet hatálya alá esik), az épületszerkezeteknek meg kell felelnie a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 

előírásainak. 

Mértékadó külső hőmérséklet:  

Tél:   -15C, 90%,  

Nyár:   +32C, 40%. 

A beépítésre kerülő hűtési kapacitás meghatározásakor a technológiai igény 20% tartalékkal veendő 

figyelembe, míg a szociális hűtési igényt elég tartalék nélkül figyelembe venni. 

Az alábbi hőmérsékleteket vettük alapul: 

Felszíni kapcsolat +5C 

Utasforgalmi tér: +10C 

Vonal: +10C 

A helyiségek tervezett belső hőmérséklete egyéb előírás hiányában: 

Tartózkodó helyiségek 24±2C 

(Műszaki ügyelet, Iroda, Pihenő, Indítófülke, Műhely stb.)  

Öltöző: 24±2C 
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Zuhanyozó: +24C 

WC: +20C 

A technológiai berendezések helyiségeiben igényelt léghőmérsékletek:  

Akkumulátor helyiség:  +20±2C 

Vasúti biztosító berendezések: ≤+20C (<60% relatív nedvességtartalom) de 

minimum +10°C 

Műszaki diszpécser:    +26±2C 

Szerelvényszobák:   + 20C (<60% relatív nedvességtartalom) de minimum 

+10°C 

Elektromos terek, egyenirányító tér: ≤+35C, de minimum +10°C 

Transzformátor helyiség:   ≤+40C, de minimum +10°C 

Az elektromos technológia terek hűtését úgy kell megoldani, hogy a transzformátor terek 

hőmérséklete a 40°C-t, az egyenirányító és a kapcsolóterek hőmérséklete a 35°C-ot, a 

legkedvezőtlenebb esetben se haladja meg. 

Távközlési szerelvényszobák, biztosítóberendezési technikai helyiségek hőmérséklete a 20°C-ot, relatív 

párataralma a 60%-ot nem haladhatja meg, de figyelembe kell venni a biztber. beszállító előírásait is a 

helyiség légállapotaira vonatkozóan. 

A hűtőberendezések több egységből álljanak, és kellő tartalékkal rendelkezzenek. Központi (kültéri) 

egységek általában két egyforma teljesítményű egységből álljanak, a technológiai hűtést igénylő 

helyiségekbe n+1 számú beltéri egységet szükséges beépíteni, redundancia biztosítása érekében, 

vagyis, ha a szükséges igény biztosítása n db egységgel történik a helyiségben, akkor n+1 db beltéri 

telepítendő a tartalékképzés miatt Biztosítóberendezés technológiai helyiségében 2*n redundanciával 

kell számolni a beltéri egységek kiosztásakor. 

Amennyiben a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben az előírt maximális hőmérséklet a belső 

hőfejlődés okán nem biztosítható, hűtéssel kell ellátni. 

A hűtési rendszerek munkaközege a helyi adottságokhoz illeszkedően lehet víz vagy klíma hűtőközeg. 

Fűtés céljára - a földalatti terekben - hőfokszabályzóval ellátott elektromos fűtőtesteket kell 

alkalmazni.  

Az elektromos fűtőtesteket úgy kell megválasztani, felszerelési helyüket kijelölni, hogy azok 

megfeleljenek a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásoknak is. 

A HÉV felszíni létesítményeinek fűtését az ipari és kommunális létesítményeknél kialakult és 

szabályozott módokon kell megoldani. 
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25. Segédüzemi villamos energiaellátás és világítás 

A dokumentum szerkezetének megfelelően a jelen fejezeben ismertetésre kerülő tervezési irányelvek 

hatálya az újonnan kiépülő földalatti alagúti vonalszakaszokra, újonnan létesülő földalatti állomásokra 

vonatkozik. A felszín alatti vasútvonal és állomásai esetében, a felszíni állomásokhoz képest lényegesen 

összetettebb gépészeti, segédüzemi energiaellátási és világítási rendszer valósul meg, elsősorban az 

ilyen állomásokra vonatkozó OTSZ53 előírások, másodsorban a biztonságos üzemeltetés érdekében. A 

továbbiakban mélyállomás megnevezés alatt, azon állomásokat értjük, melynek peronszintje 20 m-nél 

mélyebben van a felszínhez képest és/vagy bányászati technológiával épült. 

25.1  Segédüzemi villamos-energiaellátás 

A HÉV vonalon ill. állomásokon lévő áramátalakítók, segédüzemi transzformátor állomások és 

kapcsolóhelyiségek (un. delegált állomásokon ill. 0,4 kV-os áramszolgáltatói hálózatról táplált felszíni 

megállóknál), FET-HETA rendszer által vezérelt felsővezetéki szakaszolók, (továbbiakban 

áramátalakítók címszó alatt hivatkozunk rá, jelen fejezetben) személyzet nélküli, távvezérelt 

üzemmódban működnek. A vezérlés a HÉV energiadiszpécser központból történik. 

Az áramellátás fejezetben ismertetett állomási 0,4 kV-os főelosztó berendezésekből történik a 

különböző funkciójú erőátviteli, gépészeti és világítási elosztóberendezések energiaellátása.  

A 0,4 kV-os alelosztóberendezések tokozott berendezések legyenek, kettős 0,4 kV-os betáplálással, 

továbbá 220V DC szünetmentes ellátással (vezérlés, felügyelethez). A világítási berendezések 

szünetmentes ellátását (biztonsági és irányfény világítás) az áramátalakító ill. delegált állomások 

esetében a 0,4 kV-os kapcsoló helyiségben telepített Egyenáramú elosztókkal szükséges biztosítani.  

A felsővezeték hálózat éjszakai üzemszünet utáni feszültség alá helyezését, a bekapcsolást megelőzően 

fény- és hangjelzéssel, jól érzékelhetően jelezni kell. 

Az állomási peronok végén, illetve ott, ahol a pályára való belépés engedélyezett, jól láthatóan olyan 

jelzőfényeket kell elhelyezni, melyek a felsővezeték hálózat feszültségállapotát egyértelműen jelzik. 

A felsővezeték hálózat feszültségállapotáról az alábbi helyeken tájékoztatást kell adni: 

• az energia-diszpécser központban, 

• a vonal központi forgalmi menetirányítónál, 

• az állomási ügyeleten, 

• az állomások peron végein, 

Az állapotjelzésnek három fogalmúnak kell lenni: bekapcsolva, kikapcsolva, feszültségmentes (földelt 

és rövidre zárt).  

 

Villamos erőátvitel, 0,4 kV-os elosztóberendezések 

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

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

                                                           
53 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi  zabályzatról 
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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 álljon (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 10 kV-os hálózat miatt.  

0,4kV-os főelosztó berendezés (SE1, SE2) alap üzemmódja: 

•  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 
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• 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. 

Azon elosztóberendezések esetében, ahol nincs utastér világítási áramkör, az aut/táv működtetés nem 

szükséges, PLC- nem kerül beépítésre. Kisebb méretű, kisebb jelentőségű alelosztók esetében a 

különböző betáplálások összevonhatók egy szekrénybe, belső elválasztással. Áramellátás 

kapcsolóhelyiségében a karbantartás biztosítása (sín felenként) érdekében a Váltó1 és Váltó2 betáp 

között átkapcsoló automatika szükséges és a leágazások erről az átkapcsolt, de nem szünetmentes 

sínről működnek.  

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.) 

• Beépített oltóberendezés, nagynyomású 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 rendelkezzenek: 

• 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. 

25.2 PLC irányítástechnikai rendszer 
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Az irányítástechnikai rendszer a technológia-közeli eszközei a Programozható Logikai Vezérlők (PLC-k). 

Az állomások területén működő minden (a fejezetben megjelölt) irányítástechnikába/felügyeletbe 

bevonandó elosztóban ki kell alakítani vezérlőegységet, optikai csatolóegységgel, mely segítségével 

ezek egymással kapcsolatba hozhatók.  

Az egyes vezérlőegységek feladata, hogy a hatókörébe bevont berendezéseket egyrészt autonóm 

(szigetüzemi) módon működtesse, a működésekről jelzéseket adjon a kezelők felé, illetve a kezelői 

utasításokat közvetítse (végrehajtassa) a berendezések felé.  

Nagyon fontos, hogy ezek a vezérlő berendezések fogadják és feldolgozzák a tűzjelző központ jeleit és 

a jelzéseknek megfelelően automatikusan működtetik a berendezéseket. Mindezek mellett 

lehetőséget biztosítanak a tűzoltóságnak (és a kezelőknek) a kézi beavatkozásra, az automatika 

felülbírálatára is. Fontos szempont tehát, hogy a tűzkezelés szempontjából, csak a Fővárosi 

Katasztrófavételem által jóváhagyott, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező PLC típusok használhatók 

a főszellőzésben, illetve a tűzkezelésben érintett elosztókban. (Tanúsítvány szükséges a tűzvédelmi 

megfelelőségről). 

A funkciók szigetüzemi ellátásának biztosítottnak kell lennie, ezért az azonos funkcióhoz tartozó 

berendezéseket koncentráltan egy elosztóba kell elhelyezni (az előző fejezetben ismertetett rendező 

elvek szerint). Ezen vezérlőegységeknek (PLC-k) moduláris felépítésűeknek és félvezetős 

kimenetűeknek (pl. open collector-os, mely kimenthez szükség szerint 24VDC kisrelé csatlakozik) kell 

lenniük, valamint redundáns, akkumulátortelepekről működő tápellátással kell rendelkezniük. A 

vezérlőegységek minden esetben az elosztók egyen mezőjébe kell elhelyezni, ennek hiányában pedig 

önálló mezőbe. A PLC-k a szükséges (analóg) méréseket szabványos 0-10V vagy 4-20mA jelszinteken 

kell feldolgozniuk. A PLC helyi kezelés, engedélyezés funkció, ne a SCADA rendszer (a rendszer leírását 

lásd később) visszaigazolásától függjön, hanem az elosztó belsejében elhelyezett input beadásával 

helyben működtethető funkció (szerviz gomb). 

PLC vezérlőegységek főbb funkciói elosztószekrény típusokra lebontva 

Általános erőátviteli elosztók: 

• Szivattyúvezérlések/jelzések kezelése 

• Szellőzés vezérlés/jelzés kezelése (lehetőség szerint kisszámú elosztóra koncentráltan) 

• Tűzeseti vezérlések megvalósítása 

• Fogyasztói csoport vezérlések/jelzések kezelése 

• Passage kapu vezérlések/jelzések kezelése 

• Füstkötény kapu vezérlések/jelzések kezelése 

• Tüzivíz szelepvezérlések/jelzések kezelése  

• Tápellátás figyelés 

 

Szellőzés vezérlő erőátviteli elosztók: 

• Szellőzés vezérlés/jelzés kezelése (lehetőség szerint kisszámú elosztóra koncentráltan) 

• Tűzeseti vezérlések megvalósítása 

• Tápellátás figyelés 

 

Főszellőző elosztók: 
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• Szellőzés vezérlés/jelzés kezelése 

• Autonóm funkciók megvalósítása (Tűz, CO2 mentesítés, hőmérséklettartás) 

• Tűzeseti vezérlések megvalósítása 

• Tápellátás figyelés 

• Állomási hőmérsékletek, CO2 tartalom, fordulatszámok mérése 

 

Hűtőgép erőátviteli elosztók: 

• Hűtőgép jelzések összegyűjtése 

• Hűtőköri szivattyúk vezérlése/jelzések kezelése 

• Tápellátás figyelés 

• Hűtőköri hőmérsékletek mérése 

 

Világítás elosztók: 

• Világítások vezérlése/jelzések kezelése 

• Alkonykapcsolóval automatizált terek kezelése 

• Üzemkezdet előjelzések kezelése (forgalmi utasítás szerint az alagútvilágítási elosztókban) 

• Tápellátás figyelés 

 

FanCoil vezérlőszekrények: 

• n+1 redundancia a technológiai hűtést igénylő helyiségekben, Fan Coil, klímaszekrény, 

vezérlése/jelzések kezelése 

• Helységhőmérsékletek mérése 

• Helységhűtés automatikájának megvalósítása 

 

TTV elosztó: 

• TBT (Tűzoltósági Beavatkozási Tabló) kiszolgálása 

• Szellőző erőátviteli elosztók tűzzónáinak vezérlése (indítás, letiltás, visszaállítás) 

 

A gépészeti berendezésekkel együtt szállított elosztó és vezérlőberendezések is tartalmaznak PLC-ket 

vagy DDC-ket (mozgólépcsők, liftek, vízködoltó, légkezelő, folyadékhűtő, VRV), ezek autonóm 

működésűek, vezérlések és jelzések szempontjából összeköttetésben vannak az állomási PLC 

hálózattal, azonban nem kerül beintegrálásra az adatátviteli hálózatba (kontaktus átadással). 

A tűzesetek kezelésben résztvevő PLC-k többféle funkcióval kell bírjanak: 

• Egyes PLC-k oltásvezérlés funkciót látnak el, amelyeknek tűzvédelmi tanúsítvánnyal kell 

rendelkezniük (jellemzően vízköddel-oltó) 

• Más PLC-k hő- és füstelvezetés funkciót látnak el, amelyek a Katasztrófavédelmi Hatóság által 

elfogadott típusok lehetnek. Megjegyzés: a hő- és füstelvezetés funkció 24VDC jelzéseinek 

átvitele direkt huzalozott (kábeles) úton történik. (lásd: TTV) 
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• Tűzeset szempontjából semleges jellegű PLC-kre pedig nem igény tűzvédelmi tanúsítvány vagy 

hatósági elfogadás igénye (de azonos, egységes típus alkalmazása előnyt jelent). 

Az állomási irányítástechnikai vezérlőegységek kialakítása 

Az általános rendező elvek szerint az állomásokon normál üzemi körülményekre tervezett, modulos 

kompakt PLC-k kerülhetnek beépítésre, biztonsági FS(Fail-Safe) típusok nem indokoltak, a 

biztonságkritikus esetekben alkalmazott direkt kábeles vezérlések figyelembevételével.  

 

Irányítástechnikai hálózat kialakításának elvei 

Az állomási áramellátó és irányítástechnikai rendszerek számára elengedhetetlen a gyors, hibatűrő és 

biztos működésű hálózat, ezért szükséges rendszertechnikailag szoftveresen független állomási optikai 

hálózat kialakítása a MultiService hálózaton belül, a PLC-k, illetve a SCADA számára. 

A vasúti távközlés szakág keretein belül optikai gerichálózattal, MultiService IP hálózat létesítendő, 

melynek kialakítása olyan legyen, hogy valamennyi jelen tenderben telepítendő, PLC-t tartalmazó 

elosztóberendezés 80m-es körzetében telepítésre kerül egy-egy IP hálózati eszköz (switch). Ezen a 

hálózaton belül biztosítanak átviteltechnikát a PLC-k hálózatba kapcsolásához és a SCADA hálózat 

kialakításához, biztosítva, hogy a rendszer felügyelhető, menedzselt és a gyűrű topológiából fakadóan 

megfelelő üzembiztonságú legyen. A telepített berendezések menedzselhetőek SNMP v1/v2/v3 

protokollal. Az így kialakított virtuális hálózat (VLAN) biztosítja a hálózatra csatlakoztatott rendszerek 

egymástól történő, biztonságos elválasztását és a megfelelő jogosultsággal rendelkező hálózati 

hozzáférések kezelését.  

A telepítésre kerülő elosztóberendezések esetében a beépített PLC-hez és HMI-hez a fentiek szerint 

VLAN csatlakozás kiépítése rendelkezésre áll. Az elosztóberendezéseken belül elhelyezendő egy 4 

portos menedzseletlen switch, amely az informatikai hálózat rendelkezésre állásától függetlenül 

biztosítja a kapcsolatot a HMI-vel illetve esetlegesen programozó/szerviz eszközzel. Ennek egyeztetése 

a kiviteli fázisban, típusok, termékek kiválasztásakor az interfész kezelés szabályai szerint szükséges. 

SCADA felügyeleti rendszer 

A felügyeleti rendszert két részből áll: 

• valamennyi PLC-t tartalmazó elosztóban egy helyi megjelenítő felületből (HMI – Human 

Machine Interface-ből) és  

•  a SCADA felügyeleti rendszerből, az alábbiak szerint részletezve.  

Az állomásokon és a vonalon elhelyezett berendezések az alábbiak, amelyeket a SCADA rendszernek 

valamilyen szinten vezérelnie, illetve felügyelnie kell: 

• vízátemelő szivattyúk 

• szellőző rendszerek 

• légelzáró zsilipek 

• mozgólépcsők 

• liftek 

• vízköddel oltó berendezések 

• folyadékhűtők 

• vízellátási hálózati berendezések 
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• világítási berendezések (állomási és alagúti világítás) 

• üzemi terek kiszolgáló berendezései 

• távvezérelt passzázs-kapuk 

• tűzi-víz szelepek a szomszédos állomásokon 

• üzemkezdet előjelzés berendezései (megfelelő protokoll szerint) 

• szekrényfelügyeleti rendszer komponensei 

• váltófűtési rendszer komponensei 

A SCADA rendszernek analóg mennyiségeket, mért értékeket is kezelnie kell (állomásonként maximum 

300 érték):  

• CO2 szint 

• Szivattyúk áramfelvétele 

• Főszellőzők fordulatszáma 

• Főszellőzők áramfelvétele 

• Peronok környezeti hőmérséklete 

• UPS akkutelepek hőmérséklete 

• Folyadékhűtők vízhőmérséklete 

• Üzemi terek hőmérséklete és páratartalma 

• Szekrényfelügyelet keretében az aktív szekrények belső hőmérséklete, akkucsoportok 

környezeti hőmérséklete 

• Váltófűtési rendszer analóg mért mennyiségei (külső hőmérséklet, csapadék, sínkorona 

hőmérséklet stb.) 

A SCADA rendszer funkcionális áttekintése: 

• A SCADA felügyeleti rendszer elosztott kliens/szerver architektúrájú. Minden állomás (és 

közvetlen hozzárendelt alagúti, illetve vonali környezete) felügyelet szempontjából egy 

autonóm egységet alkot, amelynek helyi felügyeleti funkciói a helyi SCADA rendszeren 

valósulnak meg. Az állomás technológiai környezete (Állomási Körzet) alatt azokat a 

berendezéseket értjük, amelyek nem feltétlenül az állomáson találhatóak, de 

rendszertechnikailag oda tartoznak, vagy a tápellátásukat onnan kapják. Amennyiben egy 

állomás kommunikáció szempontjából elszigetelődik (szigetüzem), a helyi SCADA rendszernek 

a lokális felügyeletet és az archiválási funkciókat zökkenőmentesen, teljes mértékben el kell 

tudnia látni. 

• Az állomási lokális SCADA rendszerek egymással, a központi adatbázis szerverekkel és a 

Központi Műszaki Diszpécser (MÜDI) infrastruktúrájával is hálózati kapcsolatban vannak (az 

optikai alapú átvitel-technikai IP hálózaton keresztül) annak érdekében, hogy az állomás-

állomás és az állomás-központi MÜDI viszonylatokban előírt SCADA funkciók is 

megvalósulhassanak. Állomás-állomás funkciók pl. a tűzi-víz szelepek vezérlése vagy a 

szomszédos állomás felügyeletének időszakos átvétele. Az állomás-központi MÜDI funkciók pl. 

a központi felügyelethez tartozó vonali funkciók, az állomások riasztásainak gyűjtött 

megjelenítése, a központi archiválás, valamint bármely állomás felügyeletének átvétele.  

• Az állomási felügyelet elsődleges munkahelye az állomási forgalmi szolgálattevő helyiség. Az 

állomásokon egy fő műszaki ügyeletes dolgozik, akinek jogosultsága van a SCADA rendszerbe 

belépni és ennek segítségével a felügyeleti funkciókat gyakorolni. Ennek érdekében az állomási 

forgalmi szolgálattevő helyiségben két SCADA kezelő (kliens) számítógép kerül elhelyezésre. 
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• Az állomások SCADA kezelő számítógépei képesek a velük szomszédos állomások teljes 

vezérlési funkcióinak időszakos átvételére, amennyiben ez szükségessé válik. 

• A HÉV vonal központi műszaki diszpécser (MÜDI) munkahelye a diszpécserházban kerül 

kialakításra. A MÜDI munkahely olyan infrastruktúrával rendelkezik, amely a teljes vonalról 

megjeleníti a diszpécser számára a gyűjtött riasztásokat, eseményeket, valamint lehetővé teszi 

a vonali szintű felügyeleti tevékenység ellátását.  

• A MÜDI szükség esetén bármely állomás teljes SCADA vezérlését át tudja venni, ha arra szükség 

van. 

• A SCADA rendszerbe a bejelentkezés és kezelés jogosultságokhoz kötött. A rendszerbe való 

belépések naplózásra kerülnek. 

• Az állomásokon előállt adatokkal kapcsolatosan eseményalapú és időalapú archiválás is 

történik. Időbélyegekkel ellátva naplózásra kerülnek a felügyelt technológiai berendezések 

üzemállapot változásai, jelzése, a kezelők által kiadott parancsok, a különböző szintű riasztások 

és nyugtázások, valamint az egyéb SCADA rendszerüzenetek, illetve autentikációs információk. 

Időalapú tárolásra kerülnek az állomások analóg mérési eredményei, valamint azok a 

kétállapotú jelek, amelyeknek időalapú kiértékelése segíti az üzemeltetést. Mindezek mellett 

az üzemóra számlálók értékei is archiválásra kerülnek. 

• A SCADA rendszer elosztott adatbázis-struktúrával rendelkezik. Az adatok a rendszer központi 

adatbázisaiban tárolódnak, azonban az állomások sziget üzeme alatt az ideiglenes tárolás 

helyileg történik, ameddig a központi adatbázis ismételten elérhetővé nem válik. Ezután az 

állomásokon felgyülemlett archív adatok az adatbázis szinkronizáció következtében, 

veszteségmentesen, bekerülnek a központi adatbázisokba. A historikus adatok a SCADA 

rendszerben megjeleníthetőek, a központi adatbázisokból kimenthetőek, feldolgozhatóak, 

illetve ezekből kimutatások készíthetőek. Az adatbázisok lehetővé teszik a tárolt információk 

legalább 1 évre visszamenőlegesen történő visszakeresését, megjelenítését. Ezen túl az 

elmentett állományok elemzésével, illetve visszatöltésével lehet tetszőleges 

időintervallumokban visszakereséseket végezni. 

• A tűzjelző és oltásvezérlő központok egy önálló, minősített rendszert képeznek, amelyekhez a 

külső csatlakozás csak kontaktus-interfészeken keresztül történhet. A tűzeseti vezérlések a 

tűzjelző és oltásvezérlő központokból közvetlen kábelezéssel eljutnak minden érintett 

elosztóig, illetve annak PLC eszközéig, ahol a megfelelő funkciók aktiválása (füstelszívás 

indítása, zsaluk beállítása, vízköddel oltók indítása) relés logikával, illetve a PLC segítségével 

megtörténik. A tűzeseti vezérlés protokollját egy úgynevezett tűzmátrix írja le, amely PLC 

szinten kerül leprogramozásra. A tűzeseményt követően a tűzi mátrixban meghatározott 

alapállapotot a SCADA rendszerből lehet visszaállítani. A SCADA rendszer az elosztók PLC-ivel 

tartott kommunikációja által értesül a tűzeseményről, amelyet elosztóra lebontva megjelenít. 

A SCADA rendszer a tűzmátrix szerinti állapotok beállását, illetve az alapállapot visszaállását 

kezelői kérésre ellenőrzi. A hibásan működő berendezésekről a rendszer riasztást generál és 

az eseményt naplózza. A SCADA ettől eltérő, egyéb tűzeseti funkcióval nem rendelkezik. 

25.3 Biztonsági energiaellátás  

Az energiaellátás biztonsága (szünetmentessége) szempontjából a HÉV segédüzemi energiafogyasztóit 

az üzemvitelben betöltött szerepük alapján kategóriákba soroljuk. Az első az élet- és vagyonbiztonság, 

majd ezt követi az üzemvitel zavartalanságának megteremtése. 
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Az energiaellátás biztonsága feleljen meg a következő csoportosításnak: 

• szünetmentes energiaellátást igénylő berendezések, 

• rövid ideig tartó (5-10 másodperc) üzemszünetet káros következmények nélkül elviselő 

berendezések, 

• rendkívüli üzemszünetet 1-2 percig káros következmények nélkül elviselő berendezések, 

• hosszabb üzemszünetet káros következmények nélkül elviselő fogyasztók. 

A segédüzemi energiaellátás biztonságát – az igényeknek megfelelően alkalmazva – az alábbiak 

szolgálják: 

• akkumulátortelepek, inverterek, tápegységek), 

• tartalék-kábelek (kettős betáplálások), 

• segédsín kialakítása a 0,4 kV-os kapcsoló-berendezésben (minkét gyűjtősín félről táplált, 

automatikus átkapcsolással). 

Az akkumulátortelepek kapacitása úgy határozandó meg, hogy az azokra kapcsolódó fogyasztók az 

akkumulátortelepekről legalább egy órán át üzemeltethetők legyenek, a tartalék képzést is figyelembe 

véve. 2db azonos teljesítményű akkumulátor telep építendő be, melyek egymás tartalékát képezik. A 

két telephez 2db töltőberendezés telepítése szükséges.  

Az elosztóberendezések vezérlését és felügyeletét PLC-k biztosítják, amik optikai hálózaton felfűzve 

csatlakoznak a műszaki-gépészeti felügyeleti rendszerhez (SCADA rendszer). Egyes tűzvédelmi vagy 

biztonsági funkciót ellátó vezérlések direkt, tűzálló kábelezés kiépítése szükséges (az érvényes 

előírások szerint). 

25.4 Utasterek és üzemi terek világítása 

A HÉV összes mély- és magasépítményeit, a szabadtéri üzemi létesítményeit (tárolótér, vágánylíra, 

forgalmi vágányok, stb.) a rendeltetésüknek és a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő 

mesterséges világítással kell ellátni. 

Az utasforgalmi és üzemi terekben a szabványelőírásoknak és tervezési irányelveknek megfelelő üzemi 

(általános) világítást kell kiépíteni. Az építészeti adatságok szerint a mesterséges világítás kiegészíthető 

természetes világítással is. Ez a felszíni állomások esetében elhelyezéséből fakadóan adódik, kéregben 

vezetett állomások esetében felülvilágítók alkalmazásával.  

A HÉV felszín alatti állomásain és csatlakozó aluljárók létesítményeiben - beleértve a vonali alagutakat 

és üzemi területeket is - a következő világítási rendszereket kell alkalmazni: 

• Üzemi világítás  

• Tartalékvilágítás  

A tartalékvilágítás fogalomkörön belül létesül: 

Biztonsági világítás: 

Utasforgalmi területen a kijárati utak biztonsági világításából, pánik elleni világításból áll, különösen a 

vonatkozó TVMI-ben, szabványban előírt kiemelt területekre. 

Üzemi terekben (az üzemi világítással együtt kapcsolódik be, folyamatosan üzemel) kiépítendő a 

kijárati utak biztonságos megvilágítása érdekében a közlekedőkben, lépcsőházakban, elektromos 

terekben, kábelterekben, szellőzőgépházakban, oltóközpontban, üzemi közlekedőkben, 

lépcsőházakban. A biztonsági világításnál a megvilágítás mértéke az üzemi világításnak min. 10 %-a, de 
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legalább 5 lux. Az üzemi váltakozó feszültség kimaradása esetén, biztosítani kell a rendelkezésre álló, 

központi 220V DC egyenfeszültségű akkumulátor telepekről a szünetmentes működést min. 1 órán 

keresztül. A biztonsági világítás működtetése az üzemi világítással együtt történik, azaz a normál 

világítás működtetésekor az adott helyiségben a biztonsági világítás automatikusan bekapcsolódik. 

Közlekedőkben, menekülési útvonalakon az üzemi betáplálás kiesése esetén vagy a tűzjelző központ 

szumma tűz jelzése esetén automatikusan kapcsolódjon be a biztonsági világítás. 

A megvilágítási szintekre vonatkozó MSZ 12464 szabvány ad előírást. Az érvényes és jellemző 

megvilágítási szintek: 

 MSZ 12464 (lux) 

Transzformátorkamra: 200 

Elektromos kapcsolótér 200 

Akkutér: 300 

Gépházak (szellőzés, stb.) 200 

Műhelyek 200-300 

Közlekedőterek 100 

Pénztár, ügyleti szobák 500 

Reléterem  500 

Zuhanyozó, mosdó 200 

Öltöző 200 

Kábeltér, szellőzőcsatornák 50 

27. táblázat megvilágítási szintek 

Irányfény világítás (menekülési útirány jelző rendszer: 

Egyértelműen és oly módon kell jelezni az utasterek és az üzemi helyiségek kiürítési útvonalát, hogy 

ezen az útvonalon egy irányfény mindig látható legyen (az alárendelt, kisméretű helyiségek 

kivételével), a szabvány előírások szerint telepítve (MSZ EN 1838). 

Az irányfény világítás mindig külön, számozott lámpatestben kerül elhelyezésre. Az irányfényeket 

szünetmentes áramforrásról kell táplálni. 

A tartalékvilágítás energiaellátásuk a 0,4 kV-os hálózat kiesése esetén a központi 220 DC akkumulátor 

telepekről történik (lásd áramellátás fejezetet).  

A biztonsági és irányfény világítás felügyeleti rendszerrel látandó el a vonatozó TVMI szerint.  

Az utasforgalmi terekben a szabványos irányfényeken túlmenően, padlóba épített LED-es irányfények 

beépítése szükséges, melyek utasforgalmat, peronok kiürítését érintő tűz esetén kapcsolódnak be, ill. 

a tűzoltó beavatkozási központból bekapcsolhatók. 

A fenti világítási rendszereket egymással összehangoltan kell tervezni. 

Legfontosabb megvilágítási érték előírások. 

Az utasforgalmi terek megvilágítására vonatkozó előírásokat a tervezési irányelvek és M4 tapasztalatai 

alapján az alábbiak szerint foglaljuk össze:  

Utasforgalmi terekben az átlagos megvilágítás értéke legalább 250 lux, padlószinten, 0,75 avulási 

tényezővel. Biztonsági világítás: 250 lux minimum 10%-a, min. 25 lux padlószinten.  

Kiemelt helyeken, mint peronok biztonsági sávja, mozgólépcsők fel- és lelépője: 250 lux + 30-50%, azaz 

325-375 lux padlószinten, 0,75 avulási tényezővel. 
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Biztonsági világítás: 325-375 lux minimum 10%-a: min. 33-38 lux.  

Peronzáraknál: 500 lux munkasíkon: 0,75 m-en, 0,75 avulási tényezővel.  

Biztonsági világítás: 500 lux minimum 10%-a: min. 50 lux. 

A megvilágítás közepes (Emin/Eátl) egyenletessége valamennyi esetben, teljes üzemelő világításnál 

minimum: 0,4. 

A felszín alatti állomásokon, peron biztonsági sáv mentén vezérelt LED sáv építendő be, mely jelzi a 

vonat állomás felé történő közeledését, ill. peron megállási pozícióba érkezését. (alapállapotban 

folyamatosan világít, vonat közeledtével villog, peron mellé érkezésekor sötét.) Megrendelői igény 

szerint, a LED sávnak színes RGB kivitelűnek és távvezérelhetőnek kell lennie. Vezérlési interfészek: 

• ki- és bekapcsoláshoz, villogtatáshoz a biztosító berendezés felé 

• szín beállításhoz a vonat adatátviteli rendszere felé (zsúfoltság megfigyelése alapján).  

A statikus utastájékoztatás táblái nem önvilágító kivitelben készülnek, azokat az általános világítás teszi 

láthatóvá. Indokolt esetben, lehet külső LED-es világítása. Reklámfelületek világítására LED 

lámpatesteket célszerű használni, csak külső, rászerelt elemként. A CLP-k (City Light Panelek) 

megvilágítása idegenfogyasztói hálózatról üzemeljen, táv- ill. központi működtetésüket biztosítani 

szükséges.  

A jármű és fenntartási telep építményeire az ipari létesítményekre vonatkozó világítási előírásokat kell 

alkalmazni. 

25.5 Dugaszoló aljzat hálózat 

Az üzemfenntartásnál alkalmazott hordozható, villamos-üzemű gépek (takarítóképek, hegesztő 

transzformátorok, kompresszorok, stb.) táplálására csatlakozóhelyekkel ellátott hálózatot kell 

létesíteni a következők szerint: 

a) alagutakban egymástól 100 m távolságban 50 kW teljesítmény levételére alkalmas 

háromfázisú csatlakozóhelyeket. Ugyanitt 230 V-os, egyfázisú 2 kW teljesítmény levételére alkalmas 

dugaszolóaljzatokat is el kell helyezni. 

b) Az állomások utastereiben a takarításnál és a karbantartásnál alkalmazott gépek számára 

egyfázisú, 2 kW teljesítmény levételére alkalmas dugaszolóaljzatokat kell elhelyezni úgy, hogy a 

karbantartandó terület minden pontja 20 m hosszú kábellel biztonsággal elérhető legyen. 

25.6 Vészhelyzeti 0,4 kV-os ellátás 

Vészhelyzet esetére, amikor a felszín alatti áramellátás üzemképtelen, vagy egyéb okokból nem 

kapcsolható be, szükség lehet a felszínről, mobil aggregátorról történő tápfeszültség átadásra a 

műszaki-, vagy mentő egységek részére. (lásd OTSZ54 122. § (6) pont). Erre a célra a felszínen, a lejárati 

lépcső közvetlen közelében telepített felső csatlakozó szekrény, a peronszinten, és valamennyi üzemi 

szinten csatlakozószekrények telepítése szükséges, legalább 20kVA teljesítmény átvitelére alkalmas 

módon, melyeket páncélozott, tűzálló kábel rendszerrel kötendők össze. 

25.7 Kábelezés, kábeltartó szerkezetek 

                                                           
54 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi  zabályzatról 
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Alagutakban és mélyépítésű műtárgyakban csak halogénmentes műanyag köpenyű kábeleket szabad 

alkalmazni (B2 osztályú). A kábelek tűz esetén toxikus gázokat és füstöt nem fejleszthetnek. A szabadon 

szerelt MŰ védőcsövek csak halogénmentes kivitelben kerülhetnek beépítésre! 

A tűzvédelem szempontjából lényeges fogyasztókat min. 60 percig tűzálló kábelekkel kell ellátni. A 

kábeleket integrált funkciótartással rendelkező tartószerkezetre szabad csak elhelyezni. 

Az állomásokon és vonali alagutakban 10kV-os, 1500 VDC névleges egyenfeszültségű, 0,4 kV-os 

segédüzemi (erőátviteli és világítási), 220VDC feszültségű egyenáramú, továbbá jelző- működtető 

kábelek kerülnek lefektetésre. A műszaki-gépészeti, világítási berendezések vezérlőszekrényei és a 

távközlési szerelvényszobában lévő távvezérlő berendezés között adatkommunikációs kábelek vannak 

kiépítve, melyek optikai kábelek. Egyéb esetekben normál jelzőkábelen keresztül történik a 

működtetés, jelzések továbbítása. 

A kábeleket kábelcsatornában, ill. kábeltartókon lehet elhelyezni, betartva az MSZ 13207 szabvány 

előírásait. A kábeltartók „normál” szilárdságúak a tűzvédelem szempontjából nem lényeges fogyasztók 

esetében (halogénmentes kábelek) és tűzálló, funkciótartó a tűzvédelem szempontjából lényeges 

fogyasztók esetében. 

A kábelezés részére az állomásokon peronszint alatt kábelfolyosó, függőleges kábelaknák, ill. 

födémáttörések kerülnek kialakításra. A kettős betáplálással rendelkező fogyasztók betápláló kábelei 

külön nyomvonalon vezetendők, ahol ez nem lehetséges, ott a megfelelő tűzállóságú elválasztásról, 

burkolásról kell gondoskodni. 

Az állomásokon a jellegéből adódóan a rendszerek többségének tűz esetén is meg kell őrizni 

működőképességüket (főszellőzők, hő- és füstelvezetés, vízködoltók, mozgólépcsők, liftek, biztonsági 

és irányfény világítás, távközlési berendezések), ezért integrált funkciómegtató rendszerként 

létesítendőek (tűzálló kábeltartó szerkezeten elhelyezett, tűzálló kábelek a megfelelő minősítéssel és 

elhelyezéssel).  

A létesítés során földelés, EPH hálózat, érintésvédelem, villámvédelem kiépítése szükséges az érvényes 

előírások és előírt szabványok szerint. 

A kábeltartó szerkezetek tervezése során nyomvonalat szükséges biztosítani a mobil szolgáltatók és 

EDR hálózat kábelei részére (sugárzó kábel, koax kábel, optikai kábel) 

25.8 Vonali alagutak villamos berendezései 

A vonali alagútakban a teljes (alap és kiegészítő) világítás által biztosítandó megvilágítás érték 

sínkorona szinten 50 lux, 0,75 avulási tényezővel. 

Alagútban fekvő váltók körzeteit olyan kiegészítő világítással kell ellátni, amely legalább 120 lux értékű 

megvilágítást tesz lehetővé. 

A felszínről az alagútba bevezető pályaszakaszok világítását úgy kell kialakítani, hogy a külszíni és a 

zárttéri világítás között, a folyamatos átmenet, a szem alkalmazkodó képességének megfeleljen. A 

felszín alatti állomásokhoz csatlakozó alagútszakaszokon 50 m hosszban adaptációs világítási szakaszt 

kell kiépíteni, mely külön áramkörön távműködtetéssel kapcsolható. 

Alagútvilágítás alapvilágításból (1/3 rész) és kiegészítő világításból (2/3 rész) áll. Az alapvilágítás 

szünetmentes ellátással, tűzálló kábelezéssel készül.  
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Alagúti erőátvitel törzs kábelre felfűzött tokozott dugalj szekrényekből és alagúti fogyasztók 

energiaellátásból áll (vonali fővízátemelő, vonali főszellőzés). 

25.9 Alagúti kábeltartózás, földelő hálózat 

A biztonsági világítás, főszellőzés és egyéb, tűzvédelem szempontjából lényeges 0,4 kV-os fogyasztók, 

valamint a 10 kV-os kábelek részére tűzálló kábeltartók, egyéb kábelek részére normál kábeltartók, C 

sínre szerelt kábeltartó konzolok és kábeltálcák, kábellétrák, bilincses rögzítés szolgálnak.  

Az alagúti rádiós rendszerek működéséhez szükséges sugárzókábel(ek) rögzítése a főtében vagy a 

kábeltartók oldalára szerelve lehetséges az alagutas szakaszokon, nyitott U keret esetében oldalfalon. 

Földelő és EPH hálózat céljából gerincvezeték kiépítése szükséges, mely csatlakozik az állomások 

földelő hálózatához és vonali műtárgyak földeléséhez. 
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26. Kapcsolódó jogszabályok, szabványok és előírások jegyzéke 

Jogszabályok 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

253/1997. (XII. 20.) Korm. r. 
Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
(OTÉK) 

54/2014. (XII. 5.) BM r. BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSz) 

289/2012. (X. 11.) Korm. r. 
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak 
részletes szabályairól 

20/1984. (XII. 21.) KM r. 
KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről 

275/2013. (VII. 16.) Korm. r. 
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

18/1998. (VII. 3.) KHVM r. Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) 

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet 
a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai 
állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról 

TvMI 7.4:2020.01.22. 
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem. 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

1253/2014 EU 

A Bizottság 1253/2014/EU rendelete ( 2014. július 7. ) a 2009/125/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szellőztetőberendezések 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 

Szabványok 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

MSZ 4798:2016   
Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, 
valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 

MSZ EN 15302:2008+A1:2011 Vasúti alkalmazások. Az egyenértékű kúposság meghatározási módszere 

MSZ EN 17322:2021 
Környezeti szilárd mátrixok. Poliklórozott bifenilek (PCB) gázkromatográfiás 
meghatározása tömegszelektív detektálással (GC-MS) vagy elektronbefogásos 
detektálással (GC-ECD) 

MSZ EN 14811:2019 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Különleges sínek. Peremes sínek és a 
hozzájuk tartozó profilkonstrukciók 

MSZ EN 13674-1:2011+A1:2017 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín. 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti 
sín 

MSZ EN 13481-1:2012 
Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 1. rész: 
Fogalommeghatározások 

MSZ EN 13481-2:2012+A1:2017 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: 
Rögzítés betonaljzathoz 

MSZ EN 13481-3:2012 
Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: 
Rögzítés faaljzathoz 

MSZ EN 13481-4:2013 
Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: 
Acélaljzatok rögzítési rendszerei 
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MSZ EN 13481-5:2012+A1:2017 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: 
Rögzítés betonlemezhez felületre fektetéssel vagy horonyba ágyazással 

MSZ EN 13145:2001+A1:2012 Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín- és váltóalj fából 

MSZ EN 13230-1:2017   
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 1. rész: Általános 
követelmények 

MSZ EN 13230-2:2017 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 2. rész: Feszített 
monoblokk-vágányaljzat 

MSZ EN 16730:2017  Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat alj alatti betétekkel 

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. 
Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-2:2005 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A 
tűznek kitett szerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 1991-1-3:2016 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. 
Hóteher 

MSZ EN 1991-1-4:2007 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. 
Szélhatás 

MSZ EN 1991-1-5:2005 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. 
Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2007 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. 
Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1991-1-7:2015 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. 
Rendkívüli hatások 

MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei 

MSZ EN 1991-3:2007 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek 
hatásai 

MSZ EN 1992-1-1:2010 
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre 
vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2013 
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. 
Szerkezetek tervezése tűzhatásra 

MSZ EN 1992-2:2009 
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és 
szerkesztési szabályok 

MSZ EN 1993-1-1:2009 
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre 
vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1993-1-2:2013 
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. 
Szerkezetek tervezése tűzhatásra 

MSZ EN 1993-1-8:2012 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok 

MSZ EN 1993-1-9:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás 

MSZ EN 1993-2:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Acélhidak 

MSZ EN 1993-5:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szádfalak 

MSZ EN 1993-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei 

MSZ EN 1994-1-1:2010 
Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-1. rész: 
Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1994-1-2:2013 
Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 
Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra 

MSZ EN 1994-2:2009 
Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: 
Általános és a hidakra vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 

MSZ EN 1997-2:2008 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok 

MSZ EN 1998-1:2008 
Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános 
szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1998-2:2015 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 2. rész: Hidak 

MSZ EN 1998-5:2009 
Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 5. rész: Alapozások, 
megtámasztószerkezetek és geotechnikai szempontok 
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MSZ EN 81-20:2020 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és 
teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók 

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és 
teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók 
távvészjelző rendszere 

MSZ EN 81-50:2014 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok 
és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, 
ellenőrzései és vizsgálatai 

MSZ EN 81-58:2018 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és 
vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata 

MSZ EN 81-70:2021 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és 
személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal 
élők által is igénybe vehető felvonók 

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és 
személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos 
felvonók 

MSZ EN 81-73:2020 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és 
személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése 
tűz esetén 

MSZ EN ISO 14798:2013 
iftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és -
csökkentés módszertana (ISO 14798:2009) 

MSZ EN ISO 25745-3:2015 
Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 3. rész: 
Mozgólépcsők és mozgójárdák energiaszámítása és osztályozása (ISO 25745-
3:2015) 

MSZ EN 115-1:2018 Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés 

MSZ EN 12015:2014 
Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák 
termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás 

MSZ EN 12159:2013 Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók 

MSZ EN 627:2000 
Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és 
távfelügyeletének szabályai 

MSZ-04-76:1990 
Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények 
vizsgálati módszerei 

MSZ-04-77:1988 Felvonók üzembehelyezési vizsgálata 

MSZ-04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálata 

MSZ 24140:2015 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai 

MSZ CR 1752:2000 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai 

MSZ EN 1886:2008 Épületek szellőztetése. Légkezelő egységek. Mechanikai paraméterek 

MSZ-04-135-2:1983 
Légtechnikai berendezések. Üzembehelyezési feltételek és követelmények 
 

MSZ EN ISO 12759:2015 
Ventilátorok. Ventilátorok hatásfokának osztályozása (ISO 12759:2010, 
tartalmazza az Amd 1:2013 módosítást) 

MSZ EN ISO 13350:2016 Ventilátorok. Sugárventilátorok teljesítőképességi vizsgálata (ISO 13350:2015) 

MSZ EN ISO 7345:2018 
Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése. Fizikai mennyiségek és 
fogalommeghatározások 

MSZ EN 12050-1:2015 
Épületek és telkek szennyvízátemelői. 1. rész: Fekáliatartalmú szennyvizek 
átemelői 

MSZ EN 12050-2:2015 
Épületek és telkek szennyvízátemelői. 2. rész: Fekáliamentes szennyvizek 
átemelői 

MSZ EN 12050-3:2015 
Épületek és telkek szennyvízátemelői. 3. rész: Korlátozottan használható 
szennyvízátemelők 

MSZ EN 12050-4:2015 
Épületek és telkek szennyvízátemelői. 4. rész: Fekáliatartalmú és fekáliamentes 
szennyvizek visszaáramlást gátló berendezései 

MSZ EN 12056-1:2001 
Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 1. rész: Általános és 
teljesítményi követelmények 
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MSZ EN 12056-2:2001 
Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 2. rész: Szennyvízcsővezeték, 
kialakítás és számítás 

MSZ EN 12056-3:2001 
Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 3. rész: Csapadékvíz-
elvezetés, kialakítás és számítás 

MSZ EN 12056-4:2001 
Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 4. rész: Szennyvízátemelő 
berendezések. Kialakítás és számítás 

MSZ EN 12056-5:2001 
Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 5. rész: Kivitelezés és 
vizsgálat, üzemeltetési, karbantartási és használati utasítások 

MSZ EN 124-1:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott víznyelőrácsok és 
aknafedlapok. 1. rész: Fogalommeghatározások, osztályozás, a tervezés 
általános alapelvei, a teljesítőképesség követelményei és vizsgálati módszerek 

MSZ EN 124-2:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott víznyelőrácsok és 
aknafedlapok. 2. rész: Öntöttvas víznyelőrácsok és aknafedlapok 

MSZ EN 124-2:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott víznyelőrácsok és 
aknafedlapok. 2. rész: Öntöttvas víznyelőrácsok és aknafedlapok 

MSZ EN 124-3:2016 
Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő- és aknalefedések. 3. rész: Acélból 
és alumíniumötvözetből készült víznyelő- és aknalefedések 

MSZ EN 124-4:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott víznyelőrácsok és 
aknafedlapok. 4. rész: Vasbeton víznyelőrácsok és aknafedlapok 

MSZ EN 124-5:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott víznyelőrácsok és 
aknafedlapok. 5. rész: Kompozit anyagból készült víznyelőrácsok és 
aknafedlapok 

MSZ EN 124-6:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott víznyelőrácsok és 
aknafedlapok. 6. rész: Polipropilén (PP-), polietilén (PE-) vagy lágyítómentes 
poli(vinil-klorid) (PVC-U) víznyelőrácsok és aknafedlapok 

MSZ EN 1253-1:2015 
Víznyelők épületekben. 1. rész: Bűzzárral kialakított padlóösszefolyók legalább 
50 mm mélységű vízgáttal 

MSZ EN 1253-2:2015 
Víznyelők épületekben. 2. rész: Bűzzár nélküli csapadéklevezetők és 
padlóösszefolyók 

MSZ EN 1253-3:2016 Víznyelők épületekben. 3. rész: A megfelelőség értékelése 

MSZ EN 1253-4:2016 Víznyelők épületekben. 4. rész: Nyíláslefedők 

MSZ EN 14801:2007 
Víz- és szennyvízvezetékekhez való termékek nyomás szerinti osztályozásának 
feltételei 

MSZ EN 16397-1:2015 Flexibilis csatlakozók. 1. rész: Teljesítőképességi követelmények 

MSZ EN 16397-2:2015 
Flexibilis csatlakozók. 2. rész: A fémszalagos flexibilis csatlakozók, az átmeneti 
idomok és a hüvelyek jellemzői és vizsgálatai 

MSZ EN 476:2012 Vízelvezető vezetékek és csatornák elemeinek általános követelményei 

MSZ-10-280:1983 Szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei 

MSZ 2355:1988 Kompresszoros hűtő- és hőszivattyú-berendezések vizsgálata 

MSZ 2357:1989 Hűtőkompresszorok vizsgálati módszerei 

MSZ EN 14276-1:2006+A1:2011 
Nyomástartó berendezések hűtőberendezésekhez és hőszivattyúkhoz. 1. rész: 
Edények. Általános követelmények 

MSZ EN 14276-2:2007+A1:2011 
Nyomástartó berendezések hűtőrendszerekhez és hőszivattyúkhoz. 2. rész: 
Csővezetékezés. Általános követelmények 

MSZ EN 378-1:2017 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi 
követelmények. 1. rész: Alapkövetelmények, fogalommeghatározások, 
osztályozás és kiválasztási kritériumok 

MSZ EN ISO 14903:2018 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Az alkatrészek és a kötések tömörségének 
minősítése (ISO 14903:2017) 

MSZ EN 15308  

MSZ 269-1:1977 Örvényszivattyúk. Fogalommeghatározások 

MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 

MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 

MSZ 1585:2016 
Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti 
kiegészítései) 
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MSZ 1600-11:1982 
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú 
villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok 

MSZ 1600-16:1992 
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú 
villamos berendezések számára. Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, 
akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése 

MSZ 4851-1:1988 
Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető 
állapotának vizsgálata 

MSZ 4851-2:1990 
Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos 
talajellenállás mérése 

MSZ 4851-3:1989 
Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok 
mérési módszerei 

MSZ 4851-5:1991 
Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok 
vizsgálati módszerei 

MSZ 4851-6:1973 
Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú 
villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai 

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 

MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése 

MSZ 13207:2020 
0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű villamosenergia-kábelek 
és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége  

MSZ 14550-3:1980 
Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Hőálló, szilikongumi-szigetelésű 
vezetékek 

MSZ 14550-4:1979 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Áramvezető sínek 

MSZ 14550-5:1984 
Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Csavaros sínkötések 
furatelrendezése 

MSZ 15988:2000 1-35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelmi és automatika-rendszere 

MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció 

MSZ HD 627 S1:2002 Többerű és több érpáros kábelek föld feletti elhelyezésre és földbe fektetésre 

MSZ HD 60364-1:2009 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők 
elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-41:2018 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni 
védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + A1:2017, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-42:2015 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni 
védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-43:2010 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem 
(IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés) 

MSZ HD 60364-4-442:2012 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonság. A kisfeszültségű 
berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a 
kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen 
(IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-443:2016 

isfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok 
és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy 
kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-
44:2007/A1:2015, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-46:2017 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és 
kapcsolás 

MSZ HD 60364-5-51:2010 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva) 

MSZ HD 60364-5-52:2011 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, 
módosítva + 2011. februári helyesbítés) 

MSZ HD 60364-5-537:2017 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés és 
ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás 

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=163172&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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Hivatkozási szám Dokumentum cím 

MSZ HD 60364-5-54:2012 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők (IEC 60364-5-
54:2011) 

MSZ HD 60364-5-551:2010 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű 
áramfejlesztők (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551. fejezet)) 

MSZ HD 60364-5-559:2013 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-
55:2011, módosítva) 

MSZ HD 60364-5-56:2010 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2009) 

MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016) 

MSZ HD 60364-7-701:2007 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy 
zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006, módosítva) 

MSZ HD 60364-7-704:2018 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek 
berendezései (IEC 60364-7-704:2017, módosítva) 

MSZ HD 60364-7-706:2007 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 
60364-7-706:2005, módosítva) 

MSZ HD 60364-7-714:2013 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (IEC 
60364-7-714:2011) 

MSZ HD 60364-7-715:2012 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási 
berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva) 

MSZ HD 60364-7-729:2010 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók 
(IEC 60364-7-729:2007, módosítva) 

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelye 

MSZ EN 12464-2:2014 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek 

MSZ EN 13201-2:2016 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei 

MSZ EN 13201-3:2016 Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása 

MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények 

MSZ EN 50110-2:2011 Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek 

MSZ EN 50160:2011 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 

MSZ EN 50522:2011 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 

MSZ EN 50525-1:2011 
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 
450/750 V (Uˇo^/U) névleges feszültségig. 1. rész: Általános követelmények 

MSZ EN 60034-1:2011 
Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges adatok és üzemi jellemzők (IEC 60034-
1:2010, módosítva) 

MSZ EN 60073:2003 
Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági 
elvei. Jelzőkészülékek és működtetőelemek kódolási elvei (IEC 60073:2002) 

MSZ EN 60204-1:2019 
Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános 
követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva) 

MSZ EN 60204-32:2009 
Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos berendezései. 32. rész: 
Emelőgépek követelményei (IEC 60204-32:2008) 

MSZ EN ISO 12100:2011 
Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatfelmérés és 
kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 

MSZ EN 60529:2015 
Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) 
(IEC 60529:1989) 

MSZ EN 60669-1:1998 2. 
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések számára. 
1. rész: Általános követelmények (IEC 669-1:1993, módosítva) 



 

  

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

5
9

 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

MSZ EN 61010-1:2011 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. 
rész: Általános előírások (IEC 61010-1:2010) 

MSZ EN 61439-1:2012 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok 
(IEC 61439-1:2011) 

MSZ EN 61439-2:2012 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítménykapcsoló 
és teljesítményvezérlő berendezések (IEC 61439-2:2011) 

MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62305-1:2010, módosítva) 

MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2010, módosítva) 

MSZ EN 62305-3:2011 
Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 
62305-3:2010, módosítva) 

MSZ EN 62305-4:2011 
Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben 
(IEC 62305-4:2010, módosítva) 

MSZ-09-00.0287:1986/1M:1997 3-400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme 

MSZ EN 61000-6-2:2002 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az 
ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-2:1999, módosítva) 

MSZ EN IEC 61000-6-4:2020 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az 
ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018) 

MSZ IEC/TR 61000-5-1:2001 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Létesítési és óvintézkedési 
irányelvek. 1. főfejezet: Általános megfontolások. EMC-alapszabvány 

MSZ EN 60255-26:2014 
Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi 
követelmények (IEC 60255-26:2013) 

MSZ EN IEC 62485-1:2018 
Akkumulátorok és akkumulátortelepek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános 
biztonsági tájékoztatás (IEC 62485-1:2015) 

MSZ EN IEC 62485-2:2018 
Akkumulátorok és akkumulátortelepek biztonsági előírásai. 2. rész: Helyhez 
kötött akkumulátorok (IEC 62485-2:2010) 

MÁV szabványok 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

MÁVSZ 2951:1998 48 és 54 rendszerű kövezethatároló sínes vasúti útátjáró-szerkezet 

MÁVSZ 2919:1993 Terelősín leerősítés betonaljra 

MÁV-HÉV szabványok 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

MÁV-HÉVSZ 0001-1:2018. Elővárosi vasúti járműkerékpárok fő jellemzői és méretei 

CEN/TS szabványok 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

CEN/TS 15209  Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone  

ISO szabványok 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

ISO 23599:2019  
Assistive products for blind and vision-impaired persons — Tactile walking 
surface indicators 

Útügyi Műszaki Előírások 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

e-UT 03.01.11:2008  Közutak tervezése Útügyi Műszaki Előírás  

e-UT 06.03.13:2010 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 

e-UT 03.06.12:2017 Szintbeni közútivasúti keresztezések 

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/fc736069-f9e0-4791-93f3-bc5ae9f68379/fprcen-ts-15209
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e.UT 03.07.47:2021 Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása 

e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT)1. 

e-UT 07.01.12:2011 Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése 2. 

e-UT 07.01.13:2011 Acélhidak. Közúti hidak tervezése 3. 

e-UT 07.01.14:2011 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése 4. 

e-UT 07.01.15:2011 Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése 5 

e-UT 07.03.23:2018 Acélpályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata 

e-UT 07.03.25:2020 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata 

e-UT 07.04.11:2011 Közúti hidak korrózióvédelme 3. Acélszerkezetek 

e-UT 07.06.11:2021 Közúti alagutak létesítése 

e-VASÚT vasútügyi utasítások 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

e-VASÚT 01.01.48 Vasúti pálya- és alépítményi tervek tartalmi követelményei (2018. június) 

e-VASÚT 01.01.49 Műszaki tervek tartalmi előírásai (2014. október) 

e-VASÚT 02.20.01 
A sínkiosztási, hegesztési és jelzőkitűzési tervek készítése (114336/1974. sz. utasítás 
módosítása) (2014. október) 

e-VASÚT 02.10.20 D.11 utasítás Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása (2020. március) 

e-VASÚT 02.02.10 D.12/H Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete 

e-VASÚT 02.24.02 
Az ágyazati anyag átvételének minőségi követelményei [70/2019. (X. 25.) MÁV Ért. 24. EVIG sz. 
utasítás] 

e-VASÚT 02.20.41 
D.21. utasítás. Használt felépítményi anyagok minőségének biztosítása [42/2021. (VIII. 06. MÁV 
Ért. 14.) EVIG sz. D.21. utasítás] 

e-VASÚT 02.20.36 D.20 sz. utasítás a vasúti sínek hegesztése 

e-VASÚT 03.00.42 Földkábelek fektetési Iránylevei, MÁV Zrt 62135/2016/MAV sz 

e-VASÚT 02.70.01 H.1. sz. Vasúti Hídszabályzat (1951) (2014. október) 

e-VASÚT 02.70.02 
H.1.2. Utasítás Vasúti hidak és egyéb műtárgyak méretezésének általános előírásai (2019. 
március) 

e-VASÚT 02.70.03 H.1.3. utasítás. Vasúti acélhidak tervezése (2019. április) 

e-VASÚT 02.70.04 H.1.4. utasítás. Vasúti vasbeton, feszített vasbeton és betonhidak tervezése (2019. április) 

e-VASÚT 02.70.05 H.1.5. utasítás. Vasúti öszvérszerkezetű hidak tervezése (2019. április) 

e-VASÚT 02.70.06 H.1.6. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése (2019. április) 

MÁV Zrt. vasúti hídszabályzat: 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

H.1.7. Utasítás 
Meglévő vasúti hidak és szerkezeti elemeik értékelése erőtani 
szempontból 

MÁV-HÉV Zrt. 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

HÉV P1. Utasítás Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, előírások 

HÉV F.1. Jelen projekt keretében készülő 
Irányelv 

Jelzési Utasítás Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás tervezési 
irányelvek 1. és 2. részek 

HÉV F.4. Jelen projekt keretében készülő 
Irányelv 

Áramellátás és felsővezeték rendszer tervezési követelményei 

BKV Zrt. 

Hivatkozási szám Dokumentum cím 

Metró P1. Utasítás Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, előírások 

DBR Metró Tervezési irányelvek Különleges feltétel a DB-R Metróvonal Tervezési Irányelveihez 

UIC Döntvények 
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Hivatkozási szám Dokumentum cím 

UIC 510-2 
Trailing stock: wheels and wheelsets. Conditions concerning the use of 
wheels of various diameters 
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M1. melléklet Klotoid átmeneti ív kitűzési adatai 

 

 

38. ábra A klotoid átmeneti ív kitűzési adatai 
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y
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𝜏 =
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f = Y - (R - R cosL) t = Y ctg L 

xo = X - R sinL 

28. táblázat a klotoid átmeneti ív számítási képletei 

Ívek kitűzési adatai 

 

 



 

  

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

6
3

 

 

39. ábra Ívek kitűzési adatai 

a) Különböző hosszúságú átmeneti ívek 

 Érintő: 




sin2
)( 21

101

ff
tgfRxTAS

−
−++==  

BS T x R f tg
f f

= = + +  −
−

02 2

2 1

2
( )

sin




 

 Ívhossz:  Ih R arc
L L

=  + + 1 2

2 2
 

b)  Egyenlő hosszúságú átmeneti ívek 

  L L L
1 2
= =  x x x

01 02 0
= =   f f f

1 2
= =   

 Érintő: 2
)(

01


tgfRxTBSAS ++===

 

 Ívhossz:  Ih R arc L=  +  

c)  Átmeneti ív nélküli ívek 

L = 0   x
0

0=   f = 0   

 
2


tgRTBSAS ===  
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 Ívhossz:    Ih R arc=    

d)  Átmeneti ív kosárív két íve között 

 

40. ábra átmeneti ív kosárívek között 

Különböző sugarú, azonos görbületű ívek (kosárívek) közé akkor kell köz-benső átmeneti ívet iktatni, 

ha a két ív túlemelésének különbsége 30 mm, vagy ennél nagyobb. A közbenső átmeneti ív hossza a 

kisebb ( R2) és a nagyobb (R1) sugarú ívhez kiszámított teljes átmeneti ívhosszak különbsége. 
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41. ábra Átmeneti íves kosárívek kitűzési adatai 

azonos sebesség esetén C1=C2=C 
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M2. melléklet A H5 vonal belső szakaszának eltérései 

H5 vonal belső szakaszára vonatkozó Tervezési Irányelvek és eltérések 

1. Az M2 melléklet hatálya 

Jelen melléklet a H5 HÉV vonal Batthyány tér (bez.) – Békásmegyer (kiz.) szakaszának területére terjed 

ki a vonal 0+00 – 99+55,60 szelvények közötti szakaszára – továbbiakban H5 vonal belső szakasza. 

2. Az M2 melléklet összefüggése a HÉV Tervezési Irányelvekkel 

A H5 vonal belső szakaszára vonatkozó Tervezési Irányelvek szoros összefüggésben vannak a HÉV 

Tervezési Irányelvekkel. Amennyiben a HÉV Tervezési irányelvekben módosítás történik, akkor a 

mellékletet is felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

3. A H5 vonal jelenlegi üzemeltetési feltételei 

3.1. Használatba vételi engedély 

A H5 vonal belső szakaszára jelenleg érvényben levő Használatbavételi engedély 

A H5 vonal jelenlegi üzemeltetési feltételeit az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal (továbbiakban a 

Hatóság55) 2011. évben UVH/VF/1042/0/2011. számon kiadott használatbavételi engedélye 

tartalmazza. A használatbavételi engedély alapja a vasúti pályaterv56, valamint az akkori pályán 

végezett mérési és vizsgálati eredmények, vágánymérési dokumentációk. 

Az engedély szerint a vasúti pályán: 

az engedélyezett sebesség 0+00 - 208+30 szelvények között V = 60 km/h az alábbi 

sebességkorlátozásokkal: 

• 0+00 – 1+30 szelvények között páratlan vonatoknak   V = 10 km/h 

• 1+30 – 13+32 szelvények között (az alagúti szakaszon)   V = 40 km/h 

• 97+73 – 99+70 szelvények között  

(R = 300 m sugarú túlemelés nélküli ellenívben)   V = 40 km/h 

A 2006. évi átépítési munkák során Aquincum elágazás területe átépült. Ezen a szakaszon Kaszásdűlő 

és Aquincum megállóhelyek között a 61+00 -71+47 szelvények közötti szakaszon a vasúti 

vágánygeometria V = 70 km/h sebességre alkalmas a vasúti pályaterv szerint. 

3.2. Alapadatok 

A vasúti pályán az engedélyezett tengelyterhelés V = 60 km/h sebességgel 210 kN.  

A H5 vonal belső szakaszán az új 3600 mm-es űrszelvény érvényes egyenesben és 500m-nél nagyobb 

sugarú ívben (6. fejezet Űrszelvény, 7. ábra Szabványos űrszelvény egyenesben). 

4. A melléklet készítésének okai 

4.1. Előzmények, tervezési diszpozíció 

                                                           
55 Jelen irányelvek készítésekor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési 

Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztálya 
56 Arcus Mérnöki Iroda Kft. ARCUS 387/2008 tervszámon készített Vasúti pályaterve 
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2020. évben a Budapest Fejlesztési Központ NZrt. – továbbiakban BFK, mint Megrendelő Közbeszerzési 

eljárás keretében Tervezési Szerződést kötött a „H5 HÉV vonal korszerűsítése engedélyezési terv, 

kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére” elnevezéssel. A Tervezési Szerződés 

keretében meg kell tervezni a H5 vonal Batthyány tér (bez.) – Békásmegyer (kiz.) szakaszának részleges 

felújítását. A részleges felújítás műszaki tartalma: 

• az utasforgalmi létesítmények korszerűsítésére, 

• a villamos felsővezeték és a vontatási energiaellátás teljes körű átalakítására terjed ki. 

Ugyanakkor elvárás, hogy a vasúti pályán annak átépítése nélkül sebességemelés legyen végrehajtva 

azokon a szakaszokon, ahol a pályageometria ezt lehetővé teszi. 

Meg kell tervezni a peronokat 120 m hosszúra és sk+55 cm szintre történő emelésüket, a peronok 

akadálymentes megközelítésével együtt. A tervezési diszpozíció szerint ezeket a munkákat úgy kell 

megtervezni, hogy a mostani korszerűsítés keretében a vasúti pálya nem épül át.  

A vasúti pálya geometriáját vágányszabályozás keretében úgy kell megtervezni, hogy a vasúti pályán 

később szakaszosan sebességemelés megvalósítható legyen. 

A vasúti vágánygeometria magasabb sebességhez való átalakításának oka, hogy a mostani 

korszerűsítés keretében a villamos felsővezeték rendszer átépítése során az új oszlopsort most olyan 

helyre kell állítani, hogy a tervezett vágánygeometria kialakításakor az újonnan telepített oszlopok 

áthelyezése ne váljon szükségessé. 

5. Érvényes utasítástól való eltérések 

A H5 vonal belső szakaszán az infrastruktúra kialakítása a jelenleg az érvényben levő HÉV P1. Utasítás57 

előírásainak esetenként nem felel meg. Az eltérések már a 2008. évben készített Továbbhasználati 

engedélyezési tervben is szerepeltek.  

A Hatóság a Használatbavételi Engedély kiadásával a tervben szereplő – és a P1. Utasítástól való 

eltéréseket tudomásul vette, mivel az Engedélyben nem kötelezte az akkori Üzemeltetőt az eltérések 

megszüntetésére. 

A P1. Utasítástól való eltérések a vasútvonal üzemében az utóbbi évtizedekben nem okoztak sem 

üzemeltetési problémákat, sem utaspanaszokat. 

5.1. Vasúti pálya 

A továbbiakban a vizsgálat a P1. Utasítás fejezeteinek sorrendjében készült és az Utasítás 

fejezetszámait hivatkozza. 

5.1.1. Űrszelvény 

A Továbbhasználati Engedély nem rendelkezik az üzemi közlekedési sávról, a HÉV nem hagyatott jóvá 

üzemi közlekedési sávot, ezzel a 2.1. fejezet vonatkozó része nem teljesül, így az üzemi közlekedési 

sávok nem ellenőrizhetők. 

Az Árpád híd és az esztergomi vasútvonal hídja alatt az 5100 mm-es munkavezeték magasság nem 

biztosított, ezzel a 2.1 fejezet vonatkozó előírása nem teljesül. Ugyanezen műtárgyaknál nem teljesül 

                                                           
57 A Közlekedési Főfelügyelet 635/1/2004 sz. alatt jóváhagyott HÉV P.1. Pályaépítési és 

fenntartási műszaki adatok, előírások I. és II. kötet és kiegészítései 
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a szerkezet alsó élének 5600 mm-es magassága sem. E miatt jelenleg az esztergomi vasútvonal hídja 

alatt felsővezetéki okok miatt V = 50 km/h sebességkorlátozás van érvényben. 

Az alagúti szakaszon kissugarú túlemelt ívekben a dőlt, bővített űrszelvény kismértékben egymásba 

metsz, így a 2.1.3. pont nem tartható be teljes mértékben. 

A 2.2. pontban meghatározott szabadon tartandó tér a jellemzően kerítésekkel határolt felszíni szakasz 

jelentős részén nincs betartva. 

A 2.2.3. pont szerinti alagútszelvény a valóságban az alább látható 1-3. ábrákon szereplő (hiányos) 

méretektől eltérő (az ábrák a P1. Utasításból származnak). Az alagút nagy részén a sínkoronaszint és a 

födém távolsága a geodéziai mérések alapján 5050-5150 mm. Ezzel a 2.1.1. fejezet 2. táblázatában 

szereplő 5350 mm minimális érték nincs betartva, így a munkavezeték magasság minimális 4850 mm-

es értéke sem tartható be, a tényleges értékek 4600-4700 mm között vannak. 

A 2.2.5. pontban szereplő 9. ábra szerinti méretek nem teljesíthetők a felsővezetéki oszlopalapok, 

illetve a szegélyek és a kábelcsatornák miatt. 

A 2.3.5. fejezetben előír védőtávolság elsősorban Római fürdő mh. – Csillaghegy mh. közötti szakaszon 

a jobb oldalon nincs betartva. 

A 2.5. fejezetben levő 11. táblázatban 4900mm-es minimális magassága ellentmondásban van az 

űrszelvényi előírással. 

A jelenlegi peronmagasságok esetenként nem felelnek meg a 11. táblázat vonatkozó értékének. 

Lakóházak és melléklétesítmények 12 m-es előírt távolsága Aquincum mh. és Békásmegyer állomás 

között szakaszosan nem biztosított. 
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42. ábra P1. utasítás szerinti alagútszelvény folyópályán egyenesben és túlemelés nélküli ívben 

 

43. ábra P1. Utasítás szerinti műtárgy kialakítás Batthyány tér végállomáson 
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44. ábra P1. Utasítás szerinti műtárgy kialakítás Margit híd mh-en. 

 
45. ábra Batthyány téri alagút folyópályán egyenesben és túlemelés nélküli ívben a geodéziai felmérések alapján. 
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5.1.2. Szelvényezés  

2.10. fejezet szerint: 

A Használatbavételi Engedély szerint a vonalon két hibaszelvény van:  

- 18+00/19+00 szelvények között 67,00 m,  

- 72+00/73+00 szelvények között: 136,75 m. 

5.1.3. Mintakeresztszelvények 

A 3.2. fejezet és ábrái nem tartalmaznak olyan mintakeresztszelvényeket, melyek a felszíni szakaszon 

jellemzőek. 

5.1.4. Alépítmény 

Az alépítmény esetében a felszíni szakaszon nem állnak rendelkezésre adatok a meglévő pályára 

vonatkozóan. A 3.6. fejezetben szereplő víztelenítési előírásoknak a felszíni szakasz legnagyobb része 

nem felel meg, mivel nincsenek víztelenítő létesítmények. 

5.1.5. Peronok 

A peronok magassága jellemzően nem felel meg a 3.12. fejezetben szereplő sk+15 cm és sk+40 cm 

magasságoknak 

A szakaszon az alábbi megállóhelyek, peronok és peronmagasságok találhatók a Továbbhasználati 

Engedély szerint: 

Állomás / megállóhely vágány magasság [cm] burkolat 

Batthyány tér I. vg.mellett SK+40 járólap 

állomás II-III, vg, között SK+47 járólap 

Margit-híd bal vg. SK+36 járólap 

megállóhely jobb vg. sk+35 járólap 

Szépvölgyi út bal vg. SK+13 aszfalt 

megállóhely jobb vg. SK+10 aszfalt 

Tímár utca bal vg. SK+20 aszfalt 

megállóhely jobb vg. SK+13 aszfalt 

Árpád-híd bal vg. SK+16 aszfalt 

megállóhely jobb vg. SK+13 aszfalt 

Filatorigát középperon SK+18 aszfalt 

megállóhely jobb vg. SK+13 aszfalt 

Kaszásdűlő bal vg. SK+12 viacolor 

megállóhely jobb vg. SK+10 aszfalt 

29. táblázat peronok kialakítása a Továbbhasználati Engedély szerint 

Aquincum mh. 2015. évben az esztergomi vasútvonal korszerűsítése kapcsán átépült mindkét vágány 

külső oldalán sk+35 cm magas peronnal térkő burkolattal R = 600 m sugarú bal ívben m=20 mm 

túlemelésben 

 

Állomás / megállóhely vágány magasság [cm] burkolat 

Római fürdő bal vg. SK+26 viacolor 

megállóhely jobb vg. SK+32 viacolor 
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Csillaghegy bal vg. SK+10 aszfalt 

megállóhely jobb vg. sk+10 aszfalt 

30. táblázat peronok kialakítása a Továbbhasználati Engedély szerint 

Esetenként a P1. Utasítás szerinti 120 m-es peronhossz nincs biztosítva. Jelenleg a Batthyány téri 

végállomáson az I-II. vágány mellett az ütközőbak ütközési síkja és a peron vége között 112 m a 

távolság. A III. vágány esetében a peronhossz 114,4 m. 

5.1.6. Vágányvég lezárások 

A vágányok végének lezárása a Batthyány téren nem felel meg a 3.14.3. fejezetben leírt 

követelményeknek, mivel a csonkavágány vége előtt 20 m-es belül vannak az energiaemésztős 

ütközőbakok. 

5.1.7. Kerítések 

A felszíni szakaszon a HÉV pályát határoló kerítések nagy része nem felel meg a 3.15.1. fejezetben 

szereplő kialakításoknak, mivel régebben épített dróthálós kerítések, melyek könnyen megbonthatók, 

sok helyen rossz állapotúak. 

5.1.8. Vízszintes vonalvezetés 

A vágánytengely távolság a felmérés szerint a Tímár u. mh. után 3,37 m, ami nem felel meg a 4.1.2. 

fejezetnek. Az alagútban a kissugarú ívekben a vágánytengelyek széthúzása esetén is kismértékben 

összemetsz a dőlt, bővített űrszelvény, tehát a vágánytengely-távolság nem megfelelő. 

Batthyány tér állomáson az I-II. vágányok között a vágánytengely-távolság 3,60 m, ez nem felel meg a 

4.1.2. pontnak 

Az átmenetiívek állandói az 57. táblázatban szereplő értékektől egy esetben kisebbek, tehát az 

átmenetiív rövid: Tímár u. mh. után C=5000 m2, V=60 km/h. 

Előfordul túlemelés átmenetben függőleges lekerekítő ív. 

Vágánykapcsolatoknál kis vágánytengely-távolság miatt előfordul csonkolt kitérők alkalmazása. A 

kitérők közötti egyenes nem biztosított, illetve ívek inflexiósan csatlakoznak, ami miatt a 

vágánykapcsolaton nem lehet a kitérőre engedélyezett sebességgel közlekedni. 

Kitérőkapcsolatoknál a vágánytengely-távolság kisebb, mint 4,75 m, ezért a kitérőirányban az 

alábbiakban megadott sebességgel járhatók: 

helyszín kitérőkapcsolat V (km/h) vtg (m) kitérők rendszere 

Batthyány tér  9-11 kapcsolat 10 3,60 48 H1 kitérők 

Batthyány tér 7-13 kapcsolat 20 nem 
párh 

48 XIII – íves átszelés – 48 XI 

Batthyány tér 1-3 kapcsolat 20 3,60 48 XI kitérők 

Komjádi fk Ö1-Ö2 20 3,96 B 54XI eg.-B 54XI ag. 

Komjádi fk Ö3-Ö4 20 3,96 B 54XI ag.- B 54 XI eg. 

Szeszgyár fk. Ö5-Ö6 20 3,60 B 54 XIII kitérők 

Szeszgyár fk. Ö7-Ö8 20 3,60 B 54 XIII kitérők 

Csillaghegy fk. Ö9-Ö10 40 4,40 B 54 XI. kitérők 

Csillaghegy fk. Ö11-Ö12 40 4,40 B 54 XI. kitérők 

31. táblázat a H5 vonal érintett szakaszának kitérői 
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5.1.9. Magassági vonalvezetés 

A lejttörések távolsága esetenként 120 m-nél kisebb, ez nem felel meg a 4.3.2. fejezetnek. 

Előfordul függőleges lekerekítő ívben túlemelés átmenet, pl. a Margit hídi rámpa alján, illetve 

Aquincum mh-nél. 

A nyilvántartási adatok alapján a függőleges lekerekítő ívek sugara nincs megadva. 

Több esetben peronban van lejttörés, bár ez különlegesen indokolt esetben megengedett. 

5.1.10. Műtárgyak 

A H5 belső szakaszán 4 db vasúti terhet viselő műtárgy van. Ezek közül 3 műtárgy általános terve 

ismert. Ezek méretezési terhe az 1951. évi Vasúti Hídszabályzat szerinti „C” jelű teher, 4*180 kN-os 

tengely+ a megoszló teher. Ezzel szemben a vonal engedélyezett tengelyterhelése 210 kN.  

A műtárgyak: 

• Kaszásdűlő mh-nél gyalogos aluljáró, 6,0 m ny. vasbeton szerkezetű műtárgy 

• Aquincum mh-nél Aranyhegyi patak hídja, 4,3 m ny. vasbeton szerkezetű műtárgy 

• Rómaifürdő mh-nél gyalogos aluljáró, 5,3 m ny. vasbeton szerkezetű műtárgy 

• 97+50 szelvénynél 1,2 m ny. ROCLA áteresz. 

A ROCLA áteresz egy korábbi építésű vasbeton teknőhíd bélelése. Az eredeti hídszerkezet nem került 

elbontásra, a csőáteresszel bélelték ki, a két szerkezet közötti részt betonnal töltötték ki. A hídvizsgálat 

szerint a műtárgy méretezési terhe ismeretlen. 

A műtárgyakon a 180 kN-nál nagyobb tengelyterhelésű járművek közlekedését az Üzemeltető csak 

akkor engedélyezheti, ha a közlekedtetni kívánt járműnek a műtárgyra eső tengelyeinek 

legkedvezőtlenebb teherállása esetén is megfelelő a teherbírás. 

5.1.11. Villamos felsővezeték 

Jelenleg a villamos felsővezeték feszültsége 1100 V DC. A szakasz nagy részén Fischer-Jellinek 

rendszerű hosszlánc van. Ettől eltérően a: 

• Batthyány téri alagútban a födémhez rögzített merev felfüggesztésű kettős munkavezeték van, 

• Aquincum elágazás területén nagyvasúti rendszerű hosszlánc van. 

A felsővezeték magassága a következő helyeken nem felel meg a P1. Utasítás előírásainak: 

• A Batthyány téri alagútban a födém magassága miatt a munkavezeték magassága a minimális 

4850 mm helyett 4600 – 4700 mm 

• Az Árpád hídnál az előírt 5100 mm munkavezeték magasság helyett 5000 mm, 

• Az esztergomi vasútvonal műtárgya alatt a munkavezeték magasság 4900-5000 mm. 

6. A H5 vonal belső szakaszán megengedett eltérések 

A H5 vonal belső szakaszának tervezési munkái során az alábbiak szerint kell eljárni. Az eltéréseket a 

Tervezési irányelvek fejezetei szerint ismertetjük. A felsorolásra nem kerülő fejezetek esetében a 

Tervezési Irányelvekben rögzített paramétereket kell betartani. A Tervezési Irányelvek fejezeteit TI 

jelöléssel látjuk el. 

A H5 vonal jelenlegi adottságai miatti kötöttségek 



 

  

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

7
5

 

• a Batthyány téri alagút és a Margit hídi rámpa okozta kötöttségek 

• az örökségvédelemmel érintett területek 

• a meglévő áthidaló műtárgyak miatti kötöttségek 

6.1. A Batthyány téri alagútra és a Margit hídi rámpára vonatkozó eltérések 

A tervezési sebesség V = 40 km/h, a Batthyány téri végállomáson érkezőben V = 15 km/h, de a H1 

rendszerű vágánykapcsolaton V = 10 km/h, indulásnál kitérő irányban közlekedés esetén V = 10, illetve 

20 km/h, egyenes irányú kihaladáskor a tervezési sebesség. 

A tengelyterhelés: 210 kN 

TI6. Űrszelvény 

A 3600 mm-es alapűrszelvény érvényes a felsővezetéki rész nélkül. Az alagút méretei miatt az alagúti 

födém minimális mérete sínkorona fölött 5050 mm, a munkavezeték minimális magassága 4500 mm 

lehet. Megtűrt állapotként a kissugarú túlemelt ívekben az űrszelvény kis mértékű összemetszése 

megengedett a jelenlegi vágánygeometria alapján, azonban bármilyen beavatkozás esetén a jelenlegi 

állapoton nem lehet negatív irányban változtatni. 

TI 5.1. Járműszerkesztési szelvény 

A jármű legmagasabb pontja áramszedő nélkül 4320 mm lehet, összecsukott áramszedővel 4350 mm 

lehet. 

TI 5.3.3. Üzemi, fenntartási járművek 

A Batthyány téri alagútba csak azon üzemi járművek, illetve azokból csatolt szerelvények 

közlekedhetnek, amelyek: 

- a megadott járműszerkesztési szelvénynek megfelelnek, 

- az 1,60 m és sk+55 cm-es peronszegély mellett elférnek, 

- a végállomási kitérőkörzet geometriai kötöttségein, elsősorban a H1 rendszerű kitérőkből 

kialakított inflexiós vágánykapcsolaton siklásmentesen, illetve a sarokütközők összeakadása nélkül 

tudnak közlekedni. 

Az üzemi járművek közlekedésének feltételeit az Üzemeltető határozza meg a leírt feltételek alapján. 

TI 5.5 Futástechnikai paraméterek 

A Batthyányi téri alagúti szakaszon és a rámpán nem kell vizsgálni. 

TI 6.Űrszelvény 

A Batthyány téri alagúti szakaszon és a rámpán a kissugarú túlemelt ívekben a dőlt, bővített 

űrszelvények összemetsződnek. Ezen a szakaszon a 6.1 fejezet alábbi előírása alkalmazandó az új 

járművek által elfoglalt szelvény ellenőrzésénél: 

„A menetrend szerinti személyszállító járművek legkedvezőtlenebb burkoló körei között legalább 

450mm biztonsági közt kell alkalmazni. 

A legkedvezőtlenebb burkolóköröket - amelyeket a jármű oldalfalak és kinyúló szerelvények határoznak 

meg – csak az ívekben és azok átmeneti íveiben a vágánytengely távolság számításánál Üzemeltetői 

engedéllyel lehet alkalmazni.” 
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Ezt a feltételt azonban csak az új jármű ismeretében lehet számolni. A jelenlegi járműpark közlekedése 

idején ezt a feltételt nem kell vizsgálni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található. - Hiba! A hivatkozási forrás nem található. - Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.. Űrszelvény egyenes, íves pályaszakaszokon, űrszelvénybővítés 

kifuttatása 

Az alagút méretei miatt az űrszelvény felső része nem biztosítható. Az alagútban a sarokmerevítők 

felszerelése következtében az űrszelvény ábra 11-31, 12-32, 13-33, 14-34, 15-35. pontjai a 

mértékadók. Ennek meglétét azonban csak akkor kell igazolni, ha a jelenlegi vágánygeometria 

módosításra kerül. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található. b) Túlemelésben fekvő vágányok űrszelvénye alagúti 

szakaszokon 

Nem vonatkozik a Batthyány téri alagútra. 

TI 7. Építmények határvonala:  

Az alagútra/keretalagútra vonatkozó előírások nem vonatkoznak a Batthyány téri alagútra.  

TI 8. Berendezések elhelyezése 

A Batthyány téri alagútba kerülő új telepítésű berendezéseknél a biztonsági távolságot a 4. táblázat 

szerint be kell tartani, a meglévő berendezések esetében a biztonsági távolság meglétét nem kell 

ellenőrizni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Vasútépítő gépek munkavégzéséhez biztosítandó hely 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán nem kell vizsgálni. 

TI 9.5. Menekülő járdák 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán nem kell alkalmazni, ugyanígy a 10.1. fejezetet sem.  

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található..Életmentő árok 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán nem kell alkalmazni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Alagúti vágányok víztelenítése 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán nem kell alkalmazni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Vágánytengely 

A Batthyány téri végállomáson a meglévő vágánytengely-távolságok maradnak, a műtárgy kialakítása 

miatt azon változtatni nem lehet. Vágánycsere/kitérőcsere tervezésekor a jelenlegi vágánygeometriát 

kell helyreállítani. 

Betartandó viszont a fejezet következő előírása: „A járművek legkedvezőtlenebb burkoló körei között 

legalább 450mm biztonsági közt kell alkalmazni.” 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Szelvényezés 

A H5 HÉV vonalnak új egységes szelvényezést kell kialakítani. A szelvényezés kezdőpontja a Batthyány 

téri végállomáson a 2. vágány eleje az ütközőbak mögött. Minden egyes későbbi változtatás esetén a 

szelvényezés megváltoztatásáról az Üzemeltető dönt. 
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TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-13.4.2. Fejlesztési és tervezési sebesség  

A Batthyány tér alagútban és a rámpán a fejlesztési és a tervezési sebesség V = 40 km/h. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Vízszintes vonalvezetési előírások 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán a legkisebb ívsugár folyópályán 180 m, kitérőben 100 m. 

A jelenlegi vágánygeometriát kell megtartani. A 3,60 m vágánytengely-távolságban levő H1 rendszerű 

kitérők vágánykapcsolatán a megengedett sebesség 10 km/h, a XI-es kitérőkkel kialakított 

vágánykapcsolaton 20 km/h. Az oldalgyorsulás és oldalgyorsulás változás értékeket nem kell számítani. 

Az egymás után elhelyezett kitérők vágánygeometriai feltételeit nem kell vizsgálni. 

TI 14.1.3. Túlemelés 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán levő túlemelt ívekben nem kell elméleti túlemelést alkalmazni, 

az alagút kötöttségei miatt a jelenlegi vágánygeometria túlemelés értékeit és túlemelés átmenet 

hajlását kell a továbbiakban megtartani és helyreállítani vágánycsere esetén is, oldalgyorsulás és 

oldalgyorsulás változás értékeket nem kell vizsgálni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Magassági vonalvezetés 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán a kötöttségek miatt a jelenlegi magassági vonalvezetésen 

változtatni nem lehet anélkül, hogy a munkavezeték magasság ellenőrzésére nem kerül sor. Bármilyen 

beavatkozás tervezésekor alapvetően a jelenlegi magassági vonalvezetést kell helyreállítani. 

Változtatás esetén űrszelvényellenőrzést kell végezni, különös tekintettel arra a szakaszra, ahol 

sarokmerevítők vannak felszerelve. Űrszelvényellenőrzéskor a pantográf űrszelvényrész 

munkavezeték feletti részét figyelmen kívül kell hagyni.  

Felépítményrendszer váltáskor sínkoronaszint süllyesztés tervezhető. 

TI 15. Felépítményi elemek, szerkezetek 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán a kötöttségek miatt az alábbi szempontok szerint kell a 

felépítmény rendszerét megválasztani: 

- az ágyazat vastagsága: a műtárgy meglévő adottságai miatt az ágyazatvastagság 

növelésére nincs mód. Mivel az alagút fenéklemeze és a sínkoronaszint nem párhuzamos, 

ezért az ágyazat vastagsága változó, jellemzően 30-40 cm, ami jelenleg alkalmazott L jelű 

betonaljakat figyelembe véve 9-19 cm vastag hatékony ágyazatvastagságot jelent. Ezt a 

jövőben is adottságként kell kezelni, a jelenleginél nagyobb magasságú aljat nem lehet 

alkalmazni még vezetősínes vágányban sem. 

- az alj méretei: a jelenleginél nagyobb méretű aljak nem használhatók. 

- a sínrendszer: mivel a sínkoronaszint nem emelhető, az ágyazatvastagság nem 

csökkenthető, ezért sín magassága nem növelhető. Bármilyen beavatkozás tervezésekor 

csak MÁV 48, vagy S49 rendszerű sínek tervezhetők. 

A fent leírtaktól eltérni csak akkor lehet, ha az ágyazás rendszere megváltozik és a zúzottkőágyazatú 

vágány helyett betonlemezes vágány kerül kialakításra a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. 

fejezet szerint. Betonlemezes vágány esetén sem lehet a sínkoronaszintet emelni, tervezéskor a 

sínkoronaszint süllyesztésére kell törekedni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Sínszelvények 
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A Batthyány téri alagútban és a rámpán vágánycsere esetén, ha a zúzottkőágyazatú vágány megmarad, 

MÁV 48, vagy S49 rendszerű sínek tervezhetők. Betonlemezes vágány tervezése esetén a Tervezési 

irányelvek szerint kell eljárni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Aljak 

Az előző bekezdésekben leírtak figyelembevételével kell beavatkozások esetén az aljtípust kiválasztani. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Kitérők 

A Batthyány téri végállomáson a meglévő vágánytengely-távolságok maradnak. Valamennyi kitérőt és 

az átszelést csak a meglévő rendszerrel lehet cserélni, mivel az állomási vágányok hossza nem 

csökkenthető. 

TI 15.19.1. Kerítések korlátok 

Mind Batthyány tér végállomáson, mind Margit híd mh-en a peronos vágányok között a meglévő 

kerítéseket meg kell tartani. A kerítéseket pontosan a vágánytengelyek felezőjében kell elhelyezni 

átépítés esetén. A kerítések szélessége 5 cm-nél nagyobb nem lehet. A kerítések hossza a jelenlegi 

kialakításnál nem lehet hosszabb. A végállomáson a kerítés az 1. és 2. vágányok űrszelvényébe belelóg, 

mert a vágánytengely-távolság a végállomáson 3,63 – 3,67 m. Közlekedésbiztonsági szempontok miatt 

az Üzemeltető elfogadja az eltérést. 

TI 18. Hézagnélküli vágányok 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán a vágánycsere esete nem tekinthető új tervezésnek, tehát 

vágánycsere esetén a zúzottkőágyazat megtartható. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Az Építmények erőtani méretezése 

A Batthyány téri alagútban és a rámpán bármilyen vasúti pályát érintő beavatkozás esetén az 

alagútszerkezet erőtani ellenőrzését nem kell elvégezni. 

Abban az esetben azonban, ha a felszíni körülmények megváltozása miatt az alagútra jutó terhelések 

megváltoznak, akkor el kell végezni az erőtani ellenőrzést. 

6.2. Az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó eltérések 

A H5 vonal egyes szakaszai – elsősorban Kaszásdűlő - Aquincum, térségében az ókori római kori 

polgárváros romjai fölé épültek a 61+50 - 71+00 szelvények között folyamatosan, valamint az 

Aquincum elágazás – Óbuda állomás közötti összekötővágány teljes hosszán. Ezen kívül Filatorigát és 

Kaszásdűlő mh-ek között is található védett terület. Az építés idején még nem védett emlékek 

napjainkban már örökségvédelmi szempontból védelem alá esnek, így a közvetlenül fölöttük 

elhelyezkedő vasúti pályát nem lehet a Tervezési irányelvek szerint kialakítani. Ez elsősorban a vasúti 

pálya alépítményét, vízelvezetését és magassági vonalvezetését érinti. Ezeken a szakaszokon – amit a 

tervezés során az örökségvédelem lehatárol – az alábbiak szerint kell a vasúti pályát megtervezni: 

• a vasúti pályán csak felépítménycsere hajtható végre, 

• roncsolásos vizsgálattal járó alépítményi feltárások nem végezhetőek, 

• nem kell talajvizsgálati jelentést és geotechnikai tervet készíteni ezekre a szakaszokra, 

• alépítmény erősítő réteg nem tervezhető, 

• az ágyazat alsó síkja alatt vízelvezető rendszer nem tervezhető, 

• az ágyazat vastagsága nem változtatható a romok irányában. 
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• kábelátvezetések csak az ágyazat aljára fektetett max. 110 mm átmérőjű acél védőcsövekben 

tervezhetők. 

Az örökségvédelem által védett szakaszokon nem tervezhető nagygépes ágyazatrostálás, az ágyazat 

cseréjét csak földmunkás technológiával szabad végezni. 

Ezen kívül az örökségvédelem által meghatározott szakaszokon a pálya nyomvonala sem változtatható, 

bármilyen átépítéssel járó tevékenység csak a meglévő nyomvonalon végezhető. Ívkorrekció nem 

tervezhető. 

A leírtak következtében az esztergomi vasútvonal hídja alatt a felsővezeték magasság nem növelhető, 

mert a HÉV vonal sínkoronaszintjét nem lehet csökkenteni. 

A leírt korlátozások érintik minden olyan infrastruktúrához tartozó létesítmény és berendezés 

telepítésének kérdését, melyek felszín alatti mélysége az ágyazat alsó síkja alá is kiterjed. Az ilyen 

objektumok telepítését külön egyeztetni kell az örökségvédelemmel. 

6.3. A meglévő áthidaló műtárgyak miatti kötöttségek 

A H5 vonal belső szakaszán két olyan műtárgy található, ahol jelenleg nem biztosított az űrszelvény és 

ennek megfelelően a munkavezeték minimális 5100 mm-es magassága sínkorona felett: 

• a Szentlélek téri megállóban az Árpád híd szerkezete alatt, 

• Aquincum megállónál az esztergomi vasútvonal hídja alatt. 

Mindkét helyszín esetében az eltérést megtűrt állapotként kell kezelni, a sínkoronaszint csökkentése 

nem valósítható meg. 

A Szentlélek térnél elsősorban árvízvédelmi okok miatt nem lehet a pályát süllyeszteni, a süllyesztés 

jelentős hosszon történő magassági korrekciót jelentene, ezért a Szentlélek téri megállónál és 

környezetében a pályán történő beavatkozásoknál a meglévő magassági vonalvezetést kell 

kötöttségként alapul venni. Ez a kötöttség valamennyi tervezési előírást felülírja: 

• űrszelvény biztosítása, 

• munkavezeték magasság minimális értéke, 

• lejttörés peron mellett. 

Az esztergomi vasútvonal hídja alatt a sínkoronaszint nem csökkenthető az 6.1.2. fejezetben leírt okok 

miatt. A beavatkozásokat a jelenlegi sínkoronaszint megtartásával kell tervezni. A magassági 

kötöttségek miatt a sebesség legalább 50, legfeljebb 60 km/h lehet. 

A leírtaknak megfelelően a Tervezési Irányelvek vonatkozó előírásait ezeken a helyeken nem kell 

betartani, helyette a meglévő állapotot kell a beavatkozások során helyreállítani. 

6.4. Pályageometria 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán a sebességemeléshez tervezésre kerülő pályageometria 

megengedett eltérései 

TI 4. A tervezett vonal főbb adatai 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán: 

- a fejlesztési sebesség: Vf = 70 km/h, 

- a tengelyterhelés:   210 kN. 
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TI 5.5. Futástechnikai paraméterek 

Amennyiben a H5 vonal belső felszíni szakaszán a meglévő vágány átépítése nélkül történik a sebesség 

felemelése 60 km/h-ról 70 km/h-ra, ez esetben a futástechnikai paramétereket nem kell vizsgálni. 

TI 6. Űrszelvény 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán a Tervezési Irányelvek 6. ábra szerinti űrszelvény az előző fejezetben 

leírt helyeken nem biztosítható, beavatkozások során az ott leírtaknak megfelelően kell eljárni. 

A vonalon olyan vágánygeometriát kell kialakítani, hogy a 3,60 m vágánytengely-távolság minden 

esetben biztosított legyen. A dőlt és bővített űrszelvények helyett ívekben a járművek közötti távolság 

meghatározásánál „A járművek legkedvezőtlenebb burkoló körei között legalább 450mm biztonsági 

közt kell alkalmazni.” előírást kell betartani. Ilyen szakaszokon azonban sem építmény, sem 

berendezés nem lehet a vágányok között a sínkoronaszint felett. 

TI 9. Szabadon tartandó tér 

A Tervezési Irányelvek Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezetében leírtakat az M2 Melléklet 

6.1.3. fejezetben kiemelt műtárgyak esetében nem kell betartani, a vonalon előforduló többi műtárgy 

esetében viszont be kell tartani. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Vasútépítő gépek munkavégzéséhez biztosítandó hely 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán keresztmetszeti kialakítása miatt nem kell betartani. A jelenlegi 

keresztmetszeti kialakítások megtartandók. A jövőben tervezett felépítménycserekor sem kell 

betartani, mivel a nagyrészt szegélyek között vezetett pálya teljes átalakítását követelné meg. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Az üzemi közlekedési tér kialakítása 

Átalakítások során az Üzemeltetővel kell egyeztetni a H5 vonal belső szakaszán az üzemi közlekedési 

tér kialakítását. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Védősáv 

Átalakítások során az Üzemeltetővel kell egyeztetni a H5 vonal belső felszíni szakaszán az üzemi 

közlekedési teret helyettesítő félreállóhelyek tervezését. Ahol félreállóhely sem alakítható ki, ott a 

pálya egyik oldalán az üzemi közlekedési teret biztosítani kell, ami azonos a védősávval. Nem maradhat 

olyan pályaszakasz, ahol a védősáv egyik oldalon sem biztosított. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Alépítmény 

A H5 vonal belső szakaszán a sebesség 60 km/h-ról 70 km/h-ra való növeléséhez az Üzemeltető 

előzetes hozzájárulásával az alépítmény vizsgálata nélkül is megvalósítható, ahol a felépítménycserére 

a sebességemelés előtt nem kerül sor. 

Felépítménycserekor azonban az alépítmény tervezésére vonatkozó előírásokat be kell tartani, kivétel 

az M2 Melléklet 6.1.2. fejezetben leírt esetekben. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Vágánytengely 

A H5 vonal belső szakaszán a 3,60 m vágánytengely-távolságot kell biztosítani egyenesben és ívekben. 

Ívekben a dőlt, bővített űrszelvény helyett a járművek legkedvezőtlenebb burkoló körei között legalább 

450mm biztonsági közt kell alkalmazni.  
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Ezt az előírást csak ott lehet alkalmazni, ahol a vágányok között a sínkorona szintje felett semmilyen 

építmény és berendezés nincs elhelyezve. 

Ahol a megállóhelyeknél életvédelmi kerítés van a vágányok között, ott a vágánytengely-távolság 

legalább 3,80 m legyen egyenesben, ívekben 3,80 m+ a dőlt, bővített űrszelvény miatti növekmény. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Fejlesztési sebesség 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán Vf = 70 km/h 

TI 13.4.2. Tervezési sebesség 

A H5 vonal felszíni szakaszán az alábbi esetekben lehet eltérni a fejlesztési sebességtől pályás 

szempontból: 

- Tímár utca és Szentlélek tér mh-ek között Vt = 60 km/h az ívviszonyok miatt, 

- Kaszásdűlő mh-nél a jobb vágányban a peron mellett az ív korlátozott túlemelése miatt Vt 

= 60 km/h, 

- Kaszásdűlő mh.-nél az útátjáróban Vt = 60 km/h, meglévő biztosítási mód megtartása 

miatt, 

- Aquincum mh-nél Zsófia utcai útátjáróban és a csatlakozó szakaszokon a 68+40* – 72+00 

szelvények között Vt = 60 km/h, meglévő műtárgy és biztosítási mód megtartása miatt, 

- Rómaifürdő mh-en a 78+50 – 80+10 szelvények között V = 60 km/h a meglévő műtárgy 

megtartása miatt, 

- Csillaghegy mh-nél a jobb vágányban a peron mellett az R = 230 m sugarú ív korlátozott 

túlemelése miatt Vt = 50 km/h, 

- Csillaghegy mh-nél a bal vágányban az R = 260 m sugarú ívben Vt = 50 km/h, 

- Csillaghegy mh-nél az Ürömi utcai útátjáróban Vt = 60 km/h, meglévő biztosítási mód 

megtartása miatt 

- Csillaghegy mh és Békásmegyer között a Géza utcai útátjáróban Vt = 50 km/h meglévő 

biztosítási mód és a megtartása miatt. 

*Az esztergomi vasútvonal hídja alatt felsővezetéki okokból a V = 50 km/h sebességkorlátozás 

legfeljebb V = 60 km/h-ra emelhető. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Vonalvezetési előírások (vízszintes vonalvezetés) 

Legkisebb ívsugár sk+55 cm magas utasperon mellett 230m. Az 500 m-nél kisebb sugarú ívben csak az 

ív belső oldalán lehet peront elhelyezni, illetve meglévő peront megtűrni. 

A vízszintes vonalvezetést az alábbiak figyelembevételével kell tervezni a H5 vonal belső felszíni 

szakaszán: 

- a körív átmeneti ívei között a tiszta ívhossz, továbbá az átmeneti ív nélküli körív hossza, 

illetve az egymást követő ívek, illetve azok átmeneti ívei közötti egyenes hossza legalább 

0,3*Vt (m), de kötöttségek esetén, meglévő pályán sebességemeléskor, vagy 

pályakorszerűsítéskor min. 18 m legyen, 

- vágánykapcsolatok esetén a jelenlegi geometriát kell figyelembe venni. A meglévő 

vágánykapcsolatokon kitérő irányban az alábbi táblázatban szereplő sebesség 

alkalmazható, tervezés során ellenőrizni nem kell: 

helyszín kitérőkapcsolat V (km/h) vtg (m) kitérők rendszere 

Komjádi fk Ö1-Ö2 20 3,96 B 54XI eg.-B 54XI ag. 
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helyszín kitérőkapcsolat V (km/h) vtg (m) kitérők rendszere 

Komjádi fk Ö3-Ö4 20 3,96 B 54XI ag.- B 54 XI eg. 

Szeszgyár fk. Ö5-Ö6 20 3,60 B 54 XIII kitérők 

Szeszgyár fk. Ö7-Ö8 20 3,60 B 54 XIII kitérők 

Csillaghegy fk. Ö9-Ö10 40 4,40 B 54 XI. kitérők 

Csillaghegy fk. Ö11-Ö12 40 4,40 B 54 XI. kitérők 

32. táblázat forgalmi kitérők 

Sebességemeléskor a 20 km/h sebességgel járható vágánykapcsolatok kitérői előtt ellenkező görbületű 

ívek esetén az ÁIE pont és a kitérő ívének eleje között legalább 8 m egyenesnek kell lenni. Kivétel, ahol 

a vágánykapcsolat a vonali vágányokkal együtt folyamatos ívben van a kitérők főirányával együtt. 

Sebességemeléskor a 40 km/h sebességgel járható vágánykapcsolatok kitérői előtt ellenkező görbületű 

ívek esetén az ÁIE pont és a kitérő ívének eleje között a körívek közötti egyenesekre vonatkozó 

előírásnak kell megfelelni. Kivétel, ahol a vágánykapcsolat a vonali vágányokkal együtt folyamatos 

ívben van a kitérők főirányával együtt. 

Az F1. Utasításban szereplő jelzésképektől eltérő sebességeket sebességjelző táblával kell jeleznie az 

Üzemeltetőnek. 

TI 14.1.3. Túlemelés 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán meglévő pályán sebességemeléskor, vagy pályakorszerűsítéskor a 

90 mm-es ajánlott érték túlléphető a Tervezési irányelvek szerint kötöttségek esetén. 

A túlemelés-átmenet kialakítása: A H5 vonal belső felszíni szakaszán meglévő kötöttségek miatt 

túlemelés-átmenetbe kerülhet lejttörés az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával. 

A túlemelés-átmenet az útátjárók mellett kialakított gyalogos átjárókba belelóghat, de ez esetben 

olyan átjáróelemeket kell tervezni, melyeknél a külső oldalon lehetséges a belső elemtől eltérő lejtés, 

a magasságkülönbséget a két vágány sínszála között egyenletesen kell kifuttatni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Függőleges lekerekítő ívek 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán az egymást követő lejttörések távolsága meglévő pályán 

sebességemeléskor nem lehet kisebb, mint 60m. Pályaátépítéskor azonban az egymáshoz közeli 

lejttöréseket meg kell szüntetni és a TI. szerinti értékeket be kell tartani. 

Meglévő pályán sebességemeléskor lekerekítőív nélküli lejttörés (kisebb, mint 2 ezrelék) eshet 

vágánykapcsolatban a két kitérő csatlakozási pontjába, illetve elkerülhetetlen esetben kitérő közbenső 

részébe. 

A függőleges lekerekítő ívek legkisebb sugara 2000 m lehet. 

TI 15. Felépítmény 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán meglévő pályán sebességemeléskor a meglévő vágány marad. Az 

Üzemeltetőnek vágánymérési grafikont kell a használatba vétel előtt készíteni és bemutatni, hogy a 

vágánygeometria a „B” típusú mérethatárnak megfelel. 

Beavatkozások tervezésekor a TI 15. fejezete szerint kell eljárni. 

TI 15. Sínszelvények 
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A H5 vonal belső felszíni szakaszán sebességemeléskor a meglévő sínrendszer marad (lokális cserék 

lehetnek). A következő átépítésig MÁV 48, rövid szakaszon S49, valamint Aquincum elágazásban UIC54 

rendszerű sínek maradnak. Meglévő pályán a TI sínekre vonatkozó előírásait figyelmen kívül kell 

hagyni. Sebességemelés előtt az Üzemeltetőnek ultrahangos sínvizsgálatot kell végezni és a hibás 

síneket cserélni kell, UH-s hegesztéseket ki kell vágni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található. - Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Sínleerősítések, 

aljak 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán sebességemeléskor a meglévő sínleerősítések és aljak maradnak. 

Meglévő pályán sebességemeléskor az aljak esetében az R<400 m sugarú ívekre vonatkozó 

vágányállékonyságot fokozó előírást figyelmen kívül kell hagyni, de pályakorszerűsítéskor már be kell 

tartani. 

Meglévő pályán sebességemeléskor nem kell vizsgálni a felépítmény rugalmasságának és 

rezgéscsillapításának mértékét. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Kitérők 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán 54 rendszerű kitérők vannak és átépítés során a kötöttségek miatt 

a meglévővel azonos rendszerű kitérőket kell beépíteni. A vágánykapcsolatok geometriájával 

kapcsolatban a TI14.1.1. bekezdésben leírtakat kell figyelembe venni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Sínkenő berendezések 

Meglévő pályán sebességemeléskor az Üzemeltető állásfoglalása alapján kell sínkenő berendezést 

telepítését tervezni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Útátjáró szerkezetek 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán előregyártott gumielemes útátjárók vannak. A vágánygeometriát 

úgy kell megtervezni, hogy az útátjárókban a vízszintes vonalvezetés ne változzon, magassági 

értelemben pedig a meglévő burkolatszintek figyelembevételével kell az emeléseket meghatározni. Az 

útátjárókban egyéb munkákat nem kell tervezni, az útátjárókban a sebesség emelésére nem kerül sor. 

Ahol útátjáró burkolathoz csatlakozva gyalogos/kerékpáros útátjáró épül, vagy módosul, abban az 

esetben a burkolati rendszer tervezésekor kötöttségek esetén a TI 14.1.3. bekezdésben leírtakat is 

figyelembe kell venni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Kerítések korlátok 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán a sebességemeléshez szükséges mértékig a vágánygeometria 

módosul. A meglévő kerítések szükség szerint áthelyezését kell tervezni azokon a szakaszokon, ahol: 

-  a vágánymozgás vízszintes értelemben a 10 cm-t meghaladja, 

- jelenleg a kerítés az elsodrási határon belül van, 

- egyik oldalon sem biztosított az üzemi közlekedési tér, ilyen szakaszon a kerítést legalább 

az egyik oldalon az üzemi közlekedési tér szélére kell áthelyezni, 

- ahol a helyszíni szemle alapján a kerítés olyan állapotú, hogy cserére szorul. 

A kerítés cseréknél, új telepítéseknél az Aquincum mh. 

-nél a vágányok között levő kerítéssel azonos kialakításút kell tervezni. 
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Azokon a megállóhelyeken, ahol a peronok egymással szemben tervezettek, a pályatengelyben 

életvédelmi kerítést kell tervezni, amennyiben jelenleg nincs. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Útátjárók 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán útátjárók módosítására nem kerül sor, beleértve az út geometriai 

kialakításokat is. Az útátjárókban sebességemelés nem lesz, így az útátjárók a meglévő Biztosítási Mód 

Határozatokkal üzemelnek tovább. 

Amennyiben az útátjáró mellett a gyalogos átjáró kialakítás módosul, vagy új gyalogos átjáró létesül, 

esetleg kerékpáros átvezetést terveznek, akkor az engedélyezéshez szükséges eljárást a módosítás 

miatt le kell folytatni. 

Ahol új kerékpáros/gyalogos átjáró létesül, vagy megszűnik, ott a 20/1984 jogszabályban rögzített 

előírások betartásával az engedélyezési eljárásokat az Útügyi Hatóságnál le kell folytatni. 

TI 18. Hézagnélküli vágányok 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán a felépítmény jelenleg hézagnélküli kialakítású. 

A hézagnélküli vágány a régebbi építésű szakaszokon 70-75 cm aljtávolsággal létesült az akkori HÉV 

előírások szerint MÁV 48-as sínrendszerrel LM jelű vb. aljakkal, Geo-s leerősítéssel. A vonal nagy részén 

a vágányok szegélyek között vannak elhelyezve, azon kívül pályaszintig feltöltött a terület. 

Az újabb építésű szakaszok (kb. 2000 óta) előfordul LM-S aljakkal átépített szakasz 70-75 cm 

aljtávolsággal. 

2006-ban Aquincum elágazás térsége UIC 54 sínrendszerrel épült át 70-75 cm aljtávolsággal LM aljakon 

Geo-s sínleerősítéssel. 

A meglévő pályán történő sebességemeléshez vágányszabályozási tervet kell készíteni. 

A vágányszabályozáshoz elő kell írni a meglévő hézagnélküli vágány feszültségmentesítését és a 

semleges hőmérséklet beállítását TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. a) bekezdés szerint. 

A meglévő pályán történő sebességemeléskor a max. 75 cm aljtávolság megengedett, erre a szakaszra 

az e-VASÚT 02.02.10 Utasítás nem vonatkozik. 

A sebességemeléshez az Üzemeltetőnek igazolnia kell a „B” típusú hibahatárok betartását. 

A vágányszabályozással együtt elő kell írni a kivölgyelődött, illetve UH-s hegesztések kiváltását, kopott 

sínszálak cseréjét. Ívsín cserét az ív teljes hosszában kell tervezni. 

Sebességemeléskor a vágány alátámasztásában bizonytalan állapot nem maradhat, ezért szabályozás 

előtt a sáros ágyazatú szakaszokon teljes ágyazatcserét kell végezni, azt a tervben elő kell írni. 

TI Hiba! A hivatkozási forrás nem található..Hézagnélküli felépítmény kialakítása 

A H5 vonal belső felszíni szakaszán a sebességemeléskor a meglévő felépítmény marad, ezért ezt a 
fejezetet a meglévő pályán sebességemeléskor az e-VASUT 02.02.10.utasítás az ívsugarak 
függvényében alkalmazandó aljtípusra vonatkozó előírását nem kell betartani. A jövőben tervezett 
felépítménycserekor viszont a TI-ben rögzített előírások szerint kell a hézagnélküli felépítményt 
tervezni. 


