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Alapfogalmak 

1. a vasúttal, mint közlekedési rendszerrel szemben 
megfogalmazott követelmények, mennyiségi és a minőségi 
elvárások 

 

a) Mennyiségi elvárás: 
- Tömegszerűség: Ezt az igényt a vasút igen magas fokon elégítheti 
ki. Jelentése, hogy a vasúti személy,- és áruszállítás nagy tömegeket, 
mennyiségeket képes továbbítani. Az elszállítható mennyiség 
tekintetben a vasút a hajózás után a második helyen áll. 

 



 

b) Minőségi elvárások: 
- Biztonság: Ez a minden körülmények között legfontosabb, minden 
mást megelőző minőségi követelmény. A vasút ebből a szempontból 
a közlekedési ágak között előkelő helyen áll, és jelentősen megelőzi a 
közúti ágazatot. 

- Sebesség: A sebesség valamennyi ágazatnál a közlekedés 
meghatározó tényezője. Különösen a személyszállításnál, mint 
szolgáltatásnál van elsődleges jelentősége. Ezen a területen a vasút 
bizonyos távolságon versenyképes a légi közlekedéssel (300-500 km). 
A személyszállító vonatok sebességének növelése megköveteli a 
tehervonatok sebességének fokozását is abból az okból, hogy a lassú 
tehervonatok megnehezítenék, bonyolítanák a vasúti közlekedés 
forgalomirányítását. Az elővárosi forgalomban napjainkban 100-120 
km/h sebességet érnek el. Értelemszerűen a teljes szállítási, utazási 
idő csökkentése a cél. Ezt nemcsak a menetsebesség növelésével 
lehet elérni, hanem a fel,- illetve elfuvarozási, valamint várakozási 
idők csökkentésével is. 



 
- Kényelem: Azt a komfortérzetet jelenti, amely az utasban kialakul 
az utazás során. Ez az igény a távolság növekedésével arányosan nő. 

- Rendszeresség: Ez alatt a követelmény alatt a tervszerűséget 
értjük. Tágabb értelemben a jelentése az, hogy a folyamatosan 
jelentkező igényeket a vasút megfelelő járművekkel, pályával, 
emberi munkaerővel maximálisan próbálja kielégíteni. Szűkebb 
értelemben személyszállításnál azt jelenti, hogy az utas minden 
körülmények között számíthat a menetrendben meghirdetett 
vonatokra. 

- Gazdaságosság: Fontos, hogy a vasúti járművek üzemeltetése és 
fenntartása olcsó legyen, és így a költségeket minimális szinten 
tudják tartani. A fuvardíjakat is úgy kell kialakítani, hogy a vasút 
költségei is megtérüljenek, valamint hogy az utas, illetve a 
fuvaroztató meg tudja azt fizetni. 

 



A vasúti közlekedés története 

A mai értelemben vett vasút a 19. század elején lóvasút volt. A 
lóvontatású vasutak még nem adták meg az igazi versenyelőnyt a 
kor közúti közlekedésével szemben. 1827-ben Magyarországon is 
folytak kísérletek a lóvasút meghonosítására, de ezek nem 
bizonyultak kifizetődőnek. 

 

 





A lóvasút alépítményét bölcs előrelátással úgy készítették, hogy az később a 
nagyobb tömegű gőzvontatású szerelvényeket is elbírja. A vasúti pálya építése 
idehaza addig szokatlan műtárgyak létrehozásával is járt. Bevágásokat, 
töltéseket kellett építeni, előtte nem ismert mértékű földmunkával. A nyomtáv 
a mai normálnál kissé szélesebb, 1450 milliméter volt, a folyóméterenként 5,6 
kilogrammos síneket hosszgerendákra, és egymástól 142 centiméterre levő fa 
keresztaljakra építették. 
 

A vasút maximált árakkal üzemelt: az akkori vasúti törvény rendelkezéseit 
túlhaladva személyszállításban mérföldenként (I., II. és III. osztályon) 15, 10, és 5 
krajcáros, teherszállításban fontonként és mérföldenként 2, illetve 2,5 krajcáros 
díjakat állapítottak meg. 

Lóvasút Gerencséren 



Az igazi forradalmi újdonságot az 1804-től 1825-ig folyamatosan 
tökéletesített gőzmozdony jelentette (George Stephenson). Az első 
közforgalmú, gőzüzemű vasutat Stockton és Darlington között 
(Kalifornia) 1825-ben, a mai Magyarország területén pedig Pest és Vác 
között 1846. július 15-én nyitották meg. 

 



George Stephenson, angol mérnök (1781-1848.) a gőzmozdonyos 
vontatás tökéletesítője. Gőzmozdonyának nyomtáva 1435 mm (4 láb 
8½ hüvelyk) volt, ami a mai normál nyomtáv szabványa. A világ 
vasúthálózatainak több mint 60 %-a ezt alkalmazza.  
 

Első "műve", az 1815-ben készült Blücher ugyan mai szemmel 
kezdetlegesnek tűnik, de ez volt az első olyan jármű, amely a 
Stephenson által úttörőként alkalmazott peremes kerekeinek 
köszönhetően a síneken maradt, és 4 kilométeres óránkénti 
sebességgel 30 tonnás terhet tudott elvontatni.  
 
video 

https://www.youtube.com/watch?v=wOGYZC-IJPQ


30 tonna terhet volt képes elvontatni, ez a tulajdonsága győzte meg a bánya-
tulajdonosokat, hogy igenis megéri befektetni az akkor a jövő technológiájának 
tartott ismeretlen és félelmetes vasútba. 

Joggal féltek a mozdonyoktól, hiszen félelmetes és óriási alakja volt a ló nélküli 
szállító eszköznek. Ezen felül füstöt okádott és a gyomrában óriási tűz égett. Nem 
csoda, hogy sokan az ördög szekerének tartották. 

Blücher, 1815 



Az első gőzmozdony 

 

Az új gőzmozdony 1825 őszén debütált a Stockton–Darlington 
vasútvonalon. A vonal 40 kilométeres volt. A gőzmozdonyt szénnel, 
valamint búzával fűtötték. A szerelvény 38 kocsiból állt, és mintegy 600 
utas volt rajta. A mozdony a Locomotion nevet kapta.  



 

A Rocket 
 

Robert Stephenson 1829-ben készítette a Lancashire-ben rendezendő 
ranhilli mozdonyverseny számára. A verseny célja az volt, hogy 
kiválasszák a Liverpool Manchester Railway (LMR) számára a 
legmegfelelőbb mozdonytípust. 

 

Mivel a gép a próbát kifogástalanul teljesítette, a zsűri úgy vélte, hogy 
ez lesz az a lokomotív, amely képes lesz nagy távolságon is 
megbízhatóan közlekedni, így Stephensonéknak ítélték a győztesnek 
járó 500 fontos díjat. Később, az LMR vonalának 1830-ban történő 
megnyitásakor a bírálók döntése értelmében ez a mozdony húzta az 
első vonatot, így lett a Rocket a világ legelső, nagy sikerű személyszállító 
vonatának mozdonya. 











1829. Az első modern gőzmozdony, melyet Stephenson Rocket névre keresztel, 
42 km/h sebességgel száguld, súlya pedig 4,3 tonna. 

1835. május 5-én megnyitják Brüsszel és Mechelen között az európai kontinens 
első közforgalmú vasútvonalát. 

1858. Létrejött a Liverpool-Manchester pályavonal, melyet már jelentős 
néptömegek is használtak. 



1869. Elkészül az észak-amerikai transzkontinentális vasút, amely New 
Yorkot köti össze San Franciscoval. 
 

A vasútipar fejlődése az USA-ban: 
 
Az Union Pacific és a Central Pacific vasúttársaságok az USA első 
transzkontinentális vasútvonalának építésébe kezdtek. A nagy amerikai 
vasútvonal a nebraskai Omaha és a kaliforniai Sacramento között 1776 
mérföld hosszúságban húzódott. A keleti és nyugati irányból egyszerre 
épülő sínpárok 1869. május 10-én értek össze a Utah állambeli Promontory 
Point közelében. 
 

Ezen a fővonalon 1869. május 15-től már közvetlen személyvonat járt. A 
vonat menetideje a kezdeti időkben öt napot tett ki. 
 

A nagyarányú angol és amerikai vasútépítések maguk után húzták az 
úgynevezett „kiszolgáló” iparágak fejlődését is, mivel a mozdonyok, sínek, 
vasúti kocsik gyártásához fejlettebb fémmegmunkálásra, szerszámokra, 
gépekre volt szükség. Ennek köszönhetően indult fejlődésnek a vasipar és a 
szerszámgépgyártás. 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezen a fővonalon 1869. május 15-től már közvetlen személyvonat járt. A vonat 
menetideje a kezdeti időkben öt napot tett ki. 

A nagyarányú angol és amerikai vasútépítések maguk után húzták az 
úgynevezett „kiszolgáló” iparágak fejlődését is, mivel a mozdonyok, sínek, vasúti 
kocsik gyártásához fejlettebb fémmegmunkálásra, szerszámokra, gépekre volt 
szükség. Ennek köszönhetően indult fejlődésnek a vasipar és a 
szerszámgépgyártás. 



 

1898. a Ganz gyár első háromfázisú villamos vasútja üzemel a Genfi-tó 
mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1903. július 13-án megindul a menetrendszerinti forgalom Szent-
pétervár és Vlagyivosztok között a világ leghosszabb vasútvonalán 
a Transzszibériai vasútvonalon. 

 
Transzszibériai vasútvonal 

 
A Transzszibériai vasútvonal egy oroszországi vasúti fővonal, a Föld 
leghosszabb vasútvonala. A személyforgalomba bevont teljes hossza 
9288,2 km. Ebből 1777 km (19,1%) esik a vasútvonal európai és 7512 
km (80,9%) a vasútvonal ázsiai szakaszára. 
 

A vasútvonal induló állomása a Jaroszlavszkij pályaudvar Moszkvában, a 
végállomás Vlagyivosztok pályaudvara. A vasútvonal eredeti hossza - a 
forradalmat megelőzően - Szentpétervár és Vlagyivosztok között 9508 
km volt. 
 

A Transzszibériai vasútvonal, széles nyomtávú (1520 mm), kétvágányú, 
teljes hosszán villamosított (nagyobbrészt 25 kV 50 Hz-cel, kisebbrészt 3 
kV egyenárammal). 
 



Transzszibériai vasútvonal építése: 
 

A vasútvonal építését 1891. május 31-én Vlagyivosztokban Nyikolaj 
Alekszandrovics trónörökös, a későbbi II. Miklós cár jelenlétében kezdték. A 
teljes vaspálya 1901. november 3-ra készült el, amikor a keleti és nyugati 
irányból haladó építők találkoztak. 

Az első vasúti szerelvények Szentpétervár és a távol-keleti Vlagyivosztok 
között 1903 júliusában indultak, a Transzszibériai vasútvonalat hivatalosan 
1903. július 13-án adták át a forgalomnak. A vasútvonal megnyitásakor a 
szerelvényeket a Bajkál-tavon még vasúti komp segítségével juttatták át. 

1904. telén az orosz–japán háború kezdetén, a sürgőssé váló szállítások 
miatt, 42 verszta (45 km) vasúti pályát építettek a befagyott tó jegére. A 
mozdonyokat és a vasúti kocsikat ezen a szakaszon lovakkal húzták át. 

1905. október 29-ére készült el a Bajkál-tavat elkerülő szakasz. Ettől a 
dátumtól kezdve a vasúti szerelvények akadály nélkül haladhatnak az 
Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. A közel 12 évig tartó építkezés (1891-
1903) 1 455 413 000 arany rubeljába került az Orosz Birodalomnak. 



Transzszibériai vasútvonal jellemzője: 
 

A Transzszibériai vasútvonal kelet-nyugati irányban nagyjából 7000 km-
es, míg észak-déli irányba 3500 km-es távolságot tesz meg, 8 időzónát 
keresztez. A vasútvonal mentén 87 város található, azaz nagyjából 110 km-
enként egy-egy. 

A Moszkvából induló Oroszország expressz menetrend szerint 147 óra 
59 perc alatt teszi meg az utat. A visszaút időtartama 148 óra 27 perc. 

Az útvonala mentén a Transzszibériai vasút 16 jelentős folyót keresztez. 
A vasútvonal mentén a legszeszélyesebb és egyben legveszélyesebb folyó a 
Hor. Ennek a vízszint-ingadozása a 9 métert is meghaladja. Ez a folyó okozta 
a vasút történetének legnagyobb kárát is, amikor 1897-ben a vasút nyugati 
részének jelentős részét elmosta. 
 
Vlagyivosztok, a város neve egy beszédes név, orosz jelentése: Urald a 
keletet. A második világháború után stratégiai jelentősége megnőtt, 
hamarosan az egyik legnagyobb orosz hadikikötőt alakították itt ki, ezért 
1958-1992 között a külföldiek számára zárt város volt. 



1981. Szeptember 27-én nyitják meg az első olyan nagysebességű (TGV) vonalat 
Párizs és Lyon között, ahol 200 km/h felett van az átlagos utazósebesség. 

 
Rekordok 
• A nagysebességű villamos motorvonatok rekordját a francia vasút tartotta, 

miután 1990. május 18-án a TGVTM11 Atlantique 325-ös számú szerelvénye 
túlszárnyalta az ötszázas álomhatárt, és 515,3 km/h-s csúcssebességet ért el. 

• Jelenleg is a TGV tartja a hagyományos kötöttpályás vasút sebességi 
rekordját (574,8 km/h), melyet 2007. április 3-án állított fel egy TGV POS 
szerelvény a Párizs-Strasbourg vonalon (LGV Est). 

• 2007-ben a TGV volt a világ legnagyobb sebességgel üzemelő vasútja: a 
Lorraine-TGV és Champagne-Ardenne-TGV állomások között 279,3 km/h-s 
sebességgel. 

• 2006. május 17-én egy Eurostar megdöntötte a leghosszabb idejű megállás 
nélküli nagysebességű utazás rekordját, amikor A da Vinci-kód filmjének 
stábját 7 óra 25 perc alatt szállította el Londonból Cannes-ba (1421 km, 
átlagosan 191,6 km/h). 

• 2003. november 28-án szállította az egymilliárdodik utasát, és ezzel a japán 
Sinkanszen mögött (5 milliárd utas 2000-ben) a második az utasszámot 
tekintve. 

 
 
 
 
 
 
 





Magyarország vasúttörténete 

A magyarországi vasúttörténet kezdetei a 16. századig nyúlnak vissza, 
amikor a történeti Magyarország területén élő német bányászok 
meghonosították a fából készült nyompályát, a vasúti pálya elődjét. 
 
1827-1828 között kísérletek folytak a pest-kőbányai lebegő vasúttal, de 
a lóvasúti technológia a hagyományos szállítás konkurenciája miatt nem 
bizonyult jövedelmezőnek. 
1836-ban a király vasútépítéseket lehetővé tevő törvényt fogadott el, 
ezt követően heves vita alakult ki az országgyűlésen, hogy a Duna jobb- 
vagy bal oldali partján épüljön meg a két fővárost összekötő vasútvonal. 
Végül a pesti oldal mellett érvelők kerültek ki győztesen. 
1844-ben kezdődött meg a Pestről induló vasútvonal építése, és a mai 
Magyarország területén az első vonalat Pest és Vác között 1846. július 
15-én nyitották meg. 
1847-ben már a Pest–Szolnok 99 km hosszúságú szakasz is elkészült. 



 
A lebegő vasút 

 

A földbe vert bakokra hosszában fektetett gerendákra erősítették a sínpárt, 
amelyen a kocsi négy kereke gurult. A kerekek tengelyére erősítették két oldalt 
(középen a tartó bakoknak helyet hagyva) a teherhordó részeket, amik 
„lebegtek” a levegőben (pontosabban: lengtek). Ez a fajta kivitelezés olcsóbb 
volt, mint a fekvő kivitel, mivel az alépítmény kevesebb anyagot, földmunkát 
igényelt. A vonal a Hatvani út akkori városszéli végétől egyenes vonalban haladt 
a kőbányai szőlőkhöz, ahol két ágra szakadva a Kauser-féle kőbányák és a 
Szépítő Bizottmány kőbányái mellett haladt el, és a Lechner-féle téglaégetőnél 
végződött. A pálya 7,6 km hosszú volt. 
 

A munkálatokhoz (melynek kezdetén a tervező, Bodmer elhunyt, így az 
építkezést Spiegel József ácsmester vette át) 1372 darab keményfapillért, 
kétszer annyi keményfagerendát, 512 mázsa sínt, 14000 szeget és 10000 csavart 
használtak fel. 
 

A pálya Pest felé lejtett, hiszen arrafelé történt a teherszállítás. Az 1827. 08. 20-i 
próbán a 448 mázsányi kővel, gabonás zsákkal, hasábfával, négy hordó borral, 
negyven mázsa gyapjúval és némi téglával megrakott hét kocsit két ló 
könnyedén elhúzta. 







Az első vonat! 
 
Százhatvan éve, 1846. július 15-én nyílt meg Pest és Vác között az első magyar 
vasútvonal. 1845-re készült el a Pest-Rákospalota közti szakasz. A Buda és Pest 
nevű mozdonyok délután háromkor vitték a nyolc kocsival Vácra a meghívott 
250 személyt. A 33,6 kilométeres utat 10 perc dunakeszi tartózkodással 59 perc 
alatt tették meg. 
 
A kor műszaki színvonalának megfelelő gőzmozdonyokat Belgiumból, a Cockerill 
cégtől szerezték be, azok szétszerelve, hajón érkeztek Pestre. Teljesítményük 50-
60 lóerő, tömegük 10,9 tonna, átlagsebességük 25 kilométer/óra volt, ezekhez 
még abban az évben német, osztrák, amerikai mozdonyokat is vásároltak. 
 
Az üveg nélküli ablakokat leereszthető bőrfüggönyökkel látták el, a világítást 
mécses és olajlámpa, a fűtést meleg vizes palackok szolgáltatták. A szállításért 
mindenkinek fizetnie kellett, ez alól a nemesség sem mentesült. 
 
Az első vonatokon elég drága volt az utazás, a vasút csak 1889-ben vált tömeg-
közlekedési eszközzé, amikor bevezették a zónatarifát, ekkor 26 fővárosi 
villamosjegy árán Bécsbe lehetett utazni. 



Pest mozdony 









 
 
A dualizmus időszakában a magyar kormány jelentős szerepvállalásával 
fejlődött tovább a magyarországi vasúti hálózat. 
 

A kormány már 1867-ben felhatalmazást kapott jelentős, vasút- és 
csatorna-fejlesztésre fordítható államkölcsön felvételére. 
 

1868-ban ezzel a felhatalmazással élve felvásárolta a csődbe ment a 
Magyar Északi Vasutat. A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium 
1869-ben elrendelte, hogy az államkincstár kezelésébe vett vasút és a 
közeljövőben megnyíló Zákány-Zágráb vonal neve Magyar Királyi 
Államvasutak legyen (így alakult meg a mai MÁV jogelődje). Ettől az 
évtől a vasútnál az állami szerepvállalás egyre erősödött: az első, 
törvényi felhatalmazáson alapuló államosításra 1876-ban került sor. 
 

A magyar vasúthálózat jelentős részét kiépítő nagy hazai magán 
vasúttársaságokat pénzügyi nehézségeik miatt kevés kivétellel 
államosították. Vonalaikat és járműveiket a Magyar Királyi Államvasutak 
vette át. 



A hazai vasúttársaságok államosítása 

Vasúttársaság Vonalhálózat hossza államosítás időpontja 

Magyar Északi Vasút (MÉV) 126 km 1868. december 10. 

Magyar Keleti Vasúttársaság (MKV) 603 km 1876. február 1. 

Vágvölgyi Vasút (VVV) 140 km 1879. december 27. 

Tiszavidéki Vasút (TVV) 604 km 1880. január 1. 

az ÁVT Bruck–Győr–Újszőny vonala 115 km 1882. december 20. 

Első Erdélyi Vasút (EEV) 290 km 1884. január 1. 

Duna–Drávai Vasút (DDV) 165 km 1884. január 1. 

Alföld–Fiumei Vasút (AFV) 393 km 1885. január 1. 

Pécs–Barcsi Vasút (PBV) 74 km 1889. január 1. 

Magyar Nyugati Vasút (MNyV) 304 km 1889. január 1. 

Első Magyar–Gácsországi Vasút (EMGV) 135 km 1889. január 1. 

Magyar Északkeleti Vasút (MÉKV) 559 km 1890. január 1. 

Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (ÁVT/OMÁV) 1207 km 1891. január 1. 

Arad–Temesvári Vasút (ATV) 55 km 1891. január 1. 



 
Az állami vasutak is terjeszkedésbe kezdtek, illetve 1880-tól külön törvénnyel 
pártolták a helyi érdekű vasutak csatlakozását hálózataikhoz. A dualizmus 
korának nagy közlekedéspolitikusa Baross Gábor, a „vasminiszter”, aki mind a 
személy- mind az áruszállításban jelentős tarifareformot hajtott végre. 
 

Az új díjtételek nem csak a vasutak jövedelmezőségét, hanem a vasút 
kereskedelmet, mezőgazdaságot, ipart fejlesztő hatását is figyelembe vették. A 
nehéz anyagi helyzetbe kerülő magánvasutakat az állam rendszeresen 
kisegítette vagy kivásárolta, így a hálózat fejlődése töretlen volt. 
 

A dualista monarchia idején Magyarországon megtelepedett, majd jelentős 
fejlődésnek indult a vasúti járműgyártás. A növekvő vasúti rendszer igényeit 
egyre inkább hazai mozdonyok és kocsik elégítették ki. A MÁV saját 
világszínvonalú gyártókapacitással rendelkezett (MÁVAG), a Rába Magyar 
Vagon- és Gépgyár néhány évvel alapítása után már Európába, Latin-Amerikába 
és Afrikába is exportálta termékeit. 
 

Az első világháború kitörésekor a történelmi Magyarországon 21.200 km 
vasútból 18.933 km volt a MÁV kezelésében. A pályaépítéssel egy időben közel 
1500 vasútállomás is felépült, továbbá a történelmi Magyarország területén 
1600 km keskeny nyomtávolságú vasútvonal (a mai kisvasutak) is megépült. 



A trianoni békeszerződés eredménye kétszeresen is nehéz helyzetbe hozta a 
hazai vasutakat: egyrészt a történelmi Magyarország közlekedési hálózatait 
számtalan helyen vágta el a gyakorlatilag átjárhatatlan új határ. Másrészt a 
csökkent méretű MÁV számtalan olyan nyugdíjjogosultért kellett helyt álljon, 
akik a történelmi Magyarország területén maradt vasutaktól eredeztették jogos 
követeléseiket. Ez olyan jelentős pénzügyi problémákat jelentett az állami 
vasúttársaság számára, amit a két háború között soha nem tudott megoldani. 
 
Ebben a korszakban jelent először jelentős konkurenciát a vasútnak a közúti 
közlekedés. A kihívásnak a hazai vasúttársaságok saját busztársaság alapításával 
próbáltak elébe menni: 1927 februárjában a MÁV, a Déli Vasút, a GYSEV, a 
Budapest-Tiszai Helyiérdekű Vasút és az Autótaxi Budapest 
Automobilközlekedési Rt. megalapítják a MÁVAUT távolsági busztársaságot, egy 
évvel azután, hogy a Déli Vasút Budapest és Székesfehérvár között már 
megpróbálkozik a közúti csomag-szállítással. 
 
Az államvasutak és az államok kapcsolata egyre szorosabb lesz. Technika-
történetileg is jelentőséggel bír az a tény, hogy 1932–1947 között a Budapest–
Hegyeshalom vonal a világon akkor az egyetlen ipari frekvenciával villamosított 
vonala volt. Ebben az időszakban a magyar mozdonygyártás világhírű volt. 







 
 
 
 
1948-ban államosításokkal létrejött a MÁVAUT Autóbuszközlekedési Nemzeti 
Vállalat. 

A vállalatot 1953-ban decentralizálták és közel 80, területi vállalat (AKÖV) 
alakult, kilenc Autóközlekedési Igazgatóság (AKIG) irányítása mellett. 
1961-ben a KPM megalapította az Autóközlekedési Vezérigazgatóságot (AVIG), 
létrejöttek a megyei autóközlekedési vállalatok. Megalakult az Autóközlekedési 
Tröszt (AKÖTRÖSZT). 

Pályázat útján választottak nevet és véd jelet. A Volán nevet és a Volán-
csigát ekkor védjegyeztették.  
 
 
Szeged, Marx tér  
 
 







A MÁV 301 sorozatú gyorsvonati mozdonya (1911–1914) 



 
 

A vasút villamosítása 
 

Hosszú és nagy teljesítményű vonalakra alkalmas villamosítás a 
Valtellina vasútnak a Kandó Kálmán tervezte nagyfeszültségű 
villamosítása volt, az egész világon az első, amelynek mozdonyait 
háromfázisú, 3 kV feszültségű, 15 Hz frekvenciájú áram táplálta. Az 
első járműveket, szám szerint tíz 500 LE-s motorkocsit, és ezen kívül 
összesen kilenc darab 900, 1200, illetve 1500 LE-s mozdonyt, a Ganz 
gyár szállította. 
 

Később a gyártás Kandó vezetése alatt Olaszországban folytatódott és 
évente ötven 2000, majd 2800 LE-s mozdonyt is gyártottak. 1915-ben 
már 195 mozdony, 1933-ban pedig már több mint 600 háromfázisú 
jármű volt üzemben. Az eredmények nyilvánvalóvá tették, hogy a 
rendszer alkalmas volt általános nagyvasúti villamosításra. 
 



Kandó Kálmán első villanymozdonya 



 

Átalakulás 
 
Megkezdődött a MÁV átszervezése, melynek során kivált belőle a két fő 
üzletág. 
 
A teherszállítással foglalkozó MÁV Cargo Zrt. és a személyszállítási MÁV-
START Zrt. 
 
A karbantartási és egyéb feladatok végzésével már korábban 
leányvállatokat bíztak meg a MÁV csoportban. 
 
Az Építési Főnökségek a kilencvenes évek elejétől részben MÁV és 
magán tulajdonú kft.-ben folytatták tevékenységüket. 
 
 
 
 



A vasúti közlekedés jellemzői 

Nagy mennyiségű áruk, nagy távolságra való szállítását teszi lehetővé. 
A személyszállítás is jelentős, de általában nem gazdaságos. 
 
Előnyei: 
- viszonylag független az időjárástól 
- A közútnál sokkal környezetkímélőbb 
- önköltsége a közúthoz képest sokkal kisebb 
- kevés a fuvarozásból kizárt áruk köre 
- a közúthoz képest kiépítése olcsóbb és gyorsabb 

 
Hátrányai: 
- az áruk eljutási ideje hosszú (nincs háztól-házig szállítás, kivéve iparvágányok) 
- kicsi a hálózat sűrűsége 
- nagyok az árukat érő igénybevételek (pl.: tolatáskor) 
- sok késés 
- rossz pályaállapotok 
- magas a dézsmálás veszélye 



A vasúti közlekedés technikája 

A vasúti közlekedés technikai alapelemei: 
• vasúti pálya, 
• vasúti járművek, 
• biztosító,- és jelzőberendezések, 
• telephelyek, javítóműhelyek. 

 

A vasúti pálya részei: 
Alépítmény, felépítmény, magasépítmény. 

 

A vasúti pálya nyomtávolság szerint: 
• keskeny nyomtávolságú (600-1067 mm; erdei vasutak) 
• normál nyomt. (1435 mm; a világ 64 %-án) 
• széles nyomt. ( > 1435 mm; szovjet /1520 mm/, spanyol vasút) 

 

Terepviszonyok szerint: 
• síkvidéki (5 %-os emelkedőig) 
• dombvidéki (5-10 % emelkedő) 
• hegyvidéki ( > 10 % emelkedő) 



A vasúti pálya részei 
 



A vasúti pályaszerkezet 

keresztmetszet 

hosszmetszet 



A vasúti alépítmény 
(fogalma, feladata, részei) 

 

A vasúti pálya alépítménye a koronaszint alatti rész. 

Rendeltetése, hogy teherbíró alapot adjon a felépítmény részére.  

Az egyenetlenségek (talaj szintkülönbsége) általában kétféleképpen 
szüntethetők meg: 

– ha a pálya szintje a talaj felett van, akkor töltést, 

– ha pedig alatta, akkor bevágást kell építeni. 

Az alapépítmény felső lapja a töltés koronája, ennek két oldalán padka 
és talp-árok van. (Ez utóbbi vezeti el a csapadékot.) 

A töltés földművét rézsűvel képezik ki.  

Ha a pálya nyomvonala hegyoldalban vezet, akkor a pálya egyik része 
bevágásba, a másik része töltésbe kerül.  

Lejtős terepen a töltést támfallal, a bevágást bélésfallal kell 
megtámasztani. 

Folyók, közutak, völgyek felett hidakat, viaduktokat, átereszeket 
építenek. 



 

A vasúti alépítmény 
 



 

A vasúti pálya csak kismértékben tudja követni a terep változásait. A 
vasútvonalakat közel állandó emelkedéssel, ill. eséssel kell vezetni. Ezt a 
célt szolgálja az alépítmény. 

 

Az alépítmény alatt a töltéseket, bevágásokat, átereszeket, hidakat és 
alagutakat értjük. Egyéb alépítményi létesítmények lehetnek a 
vízelvezető árkok, tárnák, aknák, támfalak, peronok, hóvédművek, 
fásítások és a különféle jelzők. 

 

A vasúti pálya egyik legnagyobb ellensége a víz. Fontos mind a 
csapadék, mind a talajvíz elvezetése, melyekről az árkok, szivárgók, 
átereszek gondoskodnak. 



A pálya szelvényezését 100 méterenként elhelyezett szelvénykövek 
segítségével építik ki. Célja, hogy a különféle épületek, létesítmények, 
balesetek helyét így határozzák meg. A szelvényköveket a pálya bal és 
jobb oldalán felváltva helyezik el. A pálya kezdőpontjától indul a kövek 
számozása. A bal oldalon a páratlan számúak, a jobb oldalon a páros 
számúak találhatók meg. 

A szelvényezés egyik szabálya, hogy a fővárosból induló vasútvonalakat 
Budapesttől kiindulva sorszámozzák meg. 

 

- A pálya építési hossza: a pálya valós, tényleges hosszát jelenti. 

- A kiépítési sebesség: a közlekedési hatóság által a pályára jóváhagyott 
maximális sebességérték. 

- A hibaszelvény: Ha átépítés következtében a nyomvonal is változik, 
akkor a távolságok is változnak, így hibaszelvény keletkezik. A korábban 
kijelölt két szelvénykő távolsága már nem 100 m lesz. Nem sok értelme 
lenne az egész vonalat e miatt átszámozni. 





A vasutat keresztező vízfolyásokat, völgyeket, utakat, valamit a nyomvonalban 
lévő kisebb természetes és mesterséges akadályokat áthidaló műtárgyakat 
hidaknak nevezzük. 

A híd 



A hidak típusai: 









 

A vasúti felépítmény 

 
A vasúti felépítménynek 3 fő feladata van: 

• közvetlenül viselje a járművek tömegét, 

• minél nagyobb felületen adja át azt az alépítménynek, 

• vezesse a jármű kerekét. 

 

 



A vasúti felépítmény 
 

A felépítmény részei: 

• sín 

• aljzat 

• keresztaljak 

• hevederkötések 

• kitérők 

• átszelések 

• fordítókorongok 

• tolópadok 

• ágyazat 

• vágány 

 

 

 

sínleerősítés 



A sín 
 
A sín részei és feladatai: 
1. Sínfej: Tömör, zömök alakú. A vasúti jármű kerekei ezt koptatják. Ez 
viseli közvetlenül a terhelést. 
Részei: futófelület, sínvállak, vezetési felület. 
 
2. Síngerinc: itt ébrednek a legkisebb feszültségek, viszonylag kevés 
anyag van benne. Enyhén íves kialakítású. 
 
3. Síntalp: feladatai a teherelosztás és hogy a sín 
minél „állékonyabb” legyen. Szélessége megköze- 
líti a sín magasságát. 
 
 
 



A síneket az egy méter hosszra eső tömegével jellemzik (kg/m). Magyar-
országon általában 48-54 kg/m síneket telepítenek. A nagyobb 
sebességű fővonalakon már a 60 kg/m (UIC 60) jelű síneket használnak. 
A villamosközlekedésben manapság is többféle sínprofilt alkalmaznak. 
 
 
 





Nyomtávolság 



Nyombővítés íves pályaszakaszokon 

Mivel a vasúti járműveknél nem alkalmaznak differenciálművet, a kerekek 
az íves pályaszakaszokban befeszülnének.   



Aljzatok 
 

Az alj feladata, hogy: 
• alátámassza a sínt, 
• segítsen a nyomtávolság megtartásában, 
• a terhelést optimálisan ossza el az ágyazat felé. 

 

Az aljak keresztmetszete trapéz alakú. 
Anyaguk szerint lehetnek: vasbeton, vas vagy fa (talpfa: tölgy, bükk, 
fenyő) aljak. A fa aljakat beépítés előtt tartósítják, hogy élettartamukat 
megnöveljék. 
 

Fa: jól megmunkálható és megfelelő rugalmasságú alátámasztást 
biztosít. Jellemző rá: korhadásra, berágódásra való hajlam, ill. a 
viszonylag magas ár. 
 

Vasbeton: folyópályában alkalmazzák, előfeszített formában. 
 





Különleges betonaljas nagysebességű pálya 



 
Az aljak csoportjai: 
• magánaljak: a sínt vasbeton, vagy fa kockákra helyezik. 
• hosszaljak: a sínszál alatt, azzal párhuzamosan fut az alj. 

Javítóműhelyekben, vegyszeres környezetben alkalmazzák. A 
nyomtávtartás nehéz. 

• keresztaljak: az alj a két sínszál alatt keresztben helyezkedik el. A 
nyomtávolság könnyen tartható, és ívben a pálya túlemelése is 
megoldható. 

 
A sínek gerincének síkja nem függőleges, a sínek a vágánytengely 
irányában megdöntve helyezkednek el. A síndőlést az alj felületének 
kialakítása, vagy az alátétlemez alakja biztosítja. A síndőlés mértéke 
hagyományosan 1:20, közép-európai vasutaknál az új építésű pályákon 
1:40. 
 



Kapcsolószerek 
(sínlekötés, sínleerősítés) 

 

A vasúti vágány* összekapcsolására és leerősítésére szolgáló 
szerkezetek. A sínleerősítések a sínek és az aljak összekapcsolására 
szolgálnak. 

Részei: 
• alátétlemezek, 
• leerősítő csavarok, 
• rugalmas leerősítőszerek. 

A kezdetekben a síneket sínszegekkel erősítették az aljakra. A közvetlen 
leerősítés fejlettebb változata a síncsavaros leerősítés. Manapság ezek 
már csak kisforgalmú mellékvonalakon használatosak. A terhelés 
növekedése miatt később megjelentek a szétválasztott leerősítések, 
ahol az aljra fektetett alátétlemez van az aljhoz leerősítve, a sínt az 
alátétlemezhez rögzítik. Tipikus példája ennek a MÁV-nál alkalmazott 
GEO-leerősítés. 
 

* A pálya elsődleges, a járművekkel közvetlen kapcsolatban lévő teherhordó szerkezete. 
 Részei: sínek, aljak, kapcsolószerek. 







A hézagnélküli felépítmények már a hosszirányú erőhatások felvételére 
alkalmas rugalmas leerősítéseket követelnek meg. Nagyobb 
pályasebességeknél rugalmas leerősítést alkalmaznak. 
Ilyen a közvetlen leerősítések közül a: - Pandrol, 

 - Nabla rendszer. 
 

A szétválasztott leerősítések közül a: - Rugalmas Geo, 
 - szorítórugós skl rendszerű. 

 

A kapcsolószerek másik csoportja a síneket hosszirányban egymáshoz 
kapcsoló hevederek, illetve hevedercsavarok. Az ilyen pályát hevederes 
(illesztett) pályának nevezzük, szemben az összehegesztett síneket használó 
hézag nélküli (hegesztett) pályával. 

A hevederes összeköttetés célja, hogy a két csatlakozó sín se magassági, 
se oldalirányban el ne mozdulhasson, emellett lehetőséget nyújt a két 
sínszál hőtágulás okozta nyúlására. 
Két fő típusuk a: - lapos heveder, 

 - szögheveder. 
A régebbi sínrendszereknél a lapos heveder volt a szabvány, de a 

terhelés növekedésével gyengének bizonyultak, az oldalerők a pálya 
könyökösödését illetve a heveder törését okozták. A szöghevederek ezt 
kiküszöbölve talppal rendelkeznek, mely a síntalpra illeszkedik felülről. 



A hevederek mindig egy adott sínrendszerhez készülnek. Régebben 
használatban voltak átmeneti hevederek is, amelyek két eltérő rendszerű 
sín között biztosították a kapcsolatot, de ma már átmeneti síneket 
használnak ilyen célra, melyeket eltérő sínek összehegesztésével készítenek. 
 

Az egymáshoz csatlakozó sínek összekapcsolási helye a sínillesztés, 
melynek részei a: - hevederek, 

 - illesztési aljak. 
 

Az illesztési aljak elhelyezkedése szerint megkülönböztetünk lengő és 
ikeraljas illesztést.  
• Lengő sínillesztésnél a két sínvég csatlakozása két keresztalj közé esik. 

Hátránya, hogy a sínvégek fokozott kopásával jár, és nagyobb a 
hevedertörés veszélye. 

• Az ikeraljas illesztésnél a két sínvég egy-egy keresztaljjal alá van 
támasztva, így a két alj közvetlenül egymás mellé esik. A sínvégekre így a 
kisebb mozgás miatt kisebb terhelés jut, viszont fontos az ágyazat 
aláverése az aljak jó felfekvéséért. Ikeraljaknál gyakori a talpfák 
használata. 

 



 
 
 

Az ágyazat 
 
 

Az ágyazat feladata a vágányról átadódó járműteher rugalmas és 
egyenletes elosztása az alépítményre, valamint belső ellenállásával a vágány 
irányánának, fekszintjének megvalósítása és megtartása. 

 
Az ágyazattal szemben fontos követelmény, hogy a pályára hulló 

csapadékvizet átengedje. Anyaga leggyakrabban éles törésű, időtálló 
kemény kőzet (zúzottkő, általában bazalt vagy andezit), kisebb terheléseknél 
előfordul kavics, homokos kavics, vagy teljesen kiégett szénsalak. 
 



 

 
A pálya jellemzői 

 

A pálya geometriai és erőtani jellemzői alapvetően meghatározzák a rajta 
közlekedtethető vasúti járművek típusát, terhelhetőségét, sebességét.  
 

Alapvető pályajellemzők: 
• nyomtávolság 

 

• ívsugarak: A pályaívek sugara elsődlegesen meghatározza a pályán 
alkalmazható legnagyobb sebességet, illetve a pályán közlekedtethető 
járművek geometriai méreteit. 
 

• lejtőviszonyok: A pálya emelkedése és lejtése ezrelékben kifejezve. 
Adott pályaszakasz egyik legfontosabb jellemzője a mértékadó 
emelkedő, amely a pályaszakasz járulékos pályaellenállásai (kanyarulati 
és emelkedési ellenállás) összességének legnagyobb értéke, 
egyenértékű emelkedésként ezrelékben megadva.  



 

 
 

• tengelyterhelés: A pálya terhelhetőségének mérőszáma, a jármű egy 
tengelyén engedélyezett legnagyobb statikus függőleges terhelés. 
A vasúti kocsi elegytömegének (vasúti kocsi saját tömege + a kocsiba rakott 
áru tömege) és a vasúti kocsi tengelyszámának a hányadosa. A vasúti kocsi 
elegytömegét vágányhídmérleggel lehet ellenőrizni. 

 
 
• engedélyezett sebesség: Az engedélyezett legnagyobb sebesség függ az 

al,- és felépítmény, valamint a műtárgyak műszaki állapotától, a pálya 
kiépítésétől (ív,- és lejtőviszonyoktól) és a környezettől. Előfordul, hogy a 
tengelyterheléstől függ a pályasebesség, a könnyebb motorvonatok 
gyorsabban közlekedhetnek mint a mozdony vontatta vonatok. Ahol a 
legnagyobb engedélyezési sebesség nem biztosítható, lassújelek jelzik az 
adott szakaszra vonatkozó sebességet. 

 
 



 

• túlemelés: Íves vágányszakaszokon a 2 sínszál magasságkülönbsége. 
Azért van rá szükség, mert ívben való haladáskor a gravitációs erőn kívül 
centrifugális erő is hat. A két erő eredője a külső sínszálat jobban 
terhelné. A túlemelés nagysága függ a jármű sebességétől és az ív 
sugarától. A túlemelés valamennyi káros hatást megszünteti. 
 

További káros hatások: 
- a sínlekötések gyors elhasználódása, 
- kényelmetlen utazás, 
- árurongálódások, borulásveszély, 
- akár járműkisikláshoz is vezethet. 

 
 
 
 







 

A vasútvonal felépítése 
 

 

 



 

A vasúti pálya korlátjai 
 
Űrszelvény: a pálya feletti azon tér, amelybe semmilyen tárgy, építmény nem 
nyúlhat be. 
 
Rakszelvény: a kocsi és a rakomány által körülhatárolt tér, amelyből rakomány, 
vagy alkatrész nem nyúlhat túl. (Eddig lehet megpakolni a nyitott vasúti kocsit.) 
 
Rakminta: az állomásokon a rakszelvény ellenőrzését szolgálja. Ami egy 
elfordítható kapu. Ezzel ellenőrzik a vasúti kocsi rakományának magassági és 
szélességi méretét. 
 

Ha a küldemény a rakmintát érinti: 
- csak különleges feltételekkel továbbítható, 
- átrakásra, 
- lerakásra kerül sor. 

 
Méterenkénti tömeg: a vasúti kocsi elegytömegének, és az ütközőkkel együtt 
mért hosszának a hányadosa. 

 







 

A vasúti járművek káros mozgásai 
 
 

• Bólintó mozgást akkor végez a vasúti jármű, ha a két sínszálban 
egymással szemben süppedés van. Különösen hagyományos, hevederes 
sínillesztéseknél fordul elő. Ennél a káros mozgásnál a vasúti jármű 
súlypontja függőleges irányú elmozdulást végez. 

 
 



 
 

• A kígyózó mozgás lényege, hogy a jármű saját súlypontja körül vízszintes 
irányú szögelfordulást végez. Ennek a káros mozgásnak az érdekessége, 
hogy hibátlan vágányzat esetében is előfordulhat, mivel a vágány és a 
kerékpár nyomtávolsága között pár milliméter különbség lehet. Ennek a 
célja, a befeszülés elkerülése. A kígyózó mozgást fokozzák a 
nyombővülési hibák, az irányhibák és a helytelen rakodás is. A kígyózó 
mozgás mértéke négyzetesen arányos a sebességgel. 
 



 
 

• A támolygó mozgás: Ez a legveszélyesebb káros mozgás, mely akkor lép 
fel, ha a pálya részéről egyoldali keresztsüppedések lépnek fel. Azért 
kimondottan veszélyes, mert a jármű súlypontja térben mozog. 



 

A káros mozgások okai 
 

A vasúti járművek káros mozgásait okozhatják a következők: 
• a pálya hibái, 
• a jármű hibái, 
• a helytelen rakodás, 
• a rakomány elmozdulása a rakfelületen. 

 

Fontos megemlíteni, hogy a káros mozgások nagysága, nagymértékben függ 
a sebességtől. 
 

A káros mozgások a következő következményekkel járnak: 
• kényelmetlen lesz az utazás, 
• többlet igénybevétel a vágányokban és azok alkatrészeiben, 
• a járművek sérülése és gyors elhasználódása, 
• balesetek kialakulása. 

 





 

Különleges felépítmények 
 
Ide tartoznak: 
• útátjárók, 
• vágányhídmérlegek, 
• ütközőbakok és földkúpok, 
• vágányzáró sorompók, 
• kisiklasztó saruk, stb. 

 
 
Útátjárók 
 
A közúti és vasúti pálya keresztezési pontja. Az útátjárót feltöltik a vasúti 
sín futófelületéig. A feltöltő anyag rugalmas, gumiszerű. Szükség van 
nyomcsatornára, amibe a kerék nyomkarimája fog haladni. 
 
 
 





 

 
Vágányhídmérleg 
 
Ezekkel a szerkezetekkel a kocsirakományú küldemények tömegét 
határozzák meg, illetve azt ellenőrzik. 
 
 



 

 
Ütközőbakok és földkúpok 
 
A csonkavágányok végének megjelölését, vagy lassan haladó, de 
megállni nem tudó járművek megállítását szolgálja. 
 
 





 

 
 
Ha a vasúti jármű gyorsabban halad az ütközőbakra, akkor az megállítani 
nem tudja, de a baleseti kár lényegesen kisebb lesz, mint nélküle. 
 
 
Földkúpok 
 
Földkúpot akkor alkalmaznak, ha elég hely van a vágány végén, és nincs 
különösebb esztétikai igény (pl.: rendezőpályaudvarokon) 
Előnye: - olcsóbb, mint az ütközőbak, 

- helyreállítása egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb. 
 
 



 

 
Vágányzáró sorompó 
 
Általában mellékvágányokon álló kocsik „megfutamodásának” 
megakadályozására használják. Ezzel védik a fővágány forgalmát. 
 
 
 
 



 

 
(Ki)siklasztó saru 
 
Feladata: 
A már „megfutamodott” vasúti járművet kiemeli a fővágánnyal 
ellentétes oldalra. 
 
 
 
 





Forgalomirányító rendszerek, szimulátorok 









Vasúti műtárgyak 
 

Az alépítmény részét képező mesterséges létesítmények, melyek 
egyrészről a pálya védelmét biztosítják, másrészről a folyamatos 
vonalvezetést adják ott, ahol ez földművel nem biztosítható. 
 

A vasút műtárgyai: 
• alagutak, 
• hidak, 
• viaduktok, 
• rés,- és bélésfalak, 
• görgetegfogók, 
• támfalak, 
• átereszek, 
• hóvédművek, 
• szintbeni útátjárók. 

 



Vasúti kocsik 
 

A vasúti járművek osztályozása 
 
A vasúti járművek erőforrás szerinti csoportjai: 

- önjáró (vontató): saját, beépített gépi erőforrással rendelkeznek. 
- vontatott: csak vontató járműhöz csatolva továbbíthatók. 

 
A vasúti járművek cél szerinti csoportjai: 

- kizárólag vontatási célú járművek (mozdonyok) 
- önjáró és nem önjáró szállítójárművek (motorkocsik, motorvonatok) 
- önjáró és nem önjáró munkagépek (vágánykarbantartó gépek, daruk, 
segélyvonatok) 

 



 

A vontatójárművek története 
 

A motoros vontatójármű erőgépe a belső égésű motor, amely napjainkban 
lényegében kizárólag a dízelmotor. 

A gőzmozdony erőgépe a dugattyús gőzgép (esetleg gőzturbina), amelynek 
gőzszükségletét a gőzkazánban fejlesztik. 
 

A vontatójárművek lehetnek: 

- mozdonyok, amelyek csak más járműveket, ill. vonatokat vontatnak, 

- motorkocsik, motorvonatok, amelyek más járművek továbbítása mellett 
rendszerint utasok szállítására is alkalmasak. 

 

A hajtó gépek alapján a mozdonyok a következőképpen osztályozhatók: 

- gőz, 

- dízel, 

- villamos, 

- gőzturbinás. 
 
 
 



 

A dízelmozdonynál alkalmazott erőátviteli rendszerek 

 
A dízelmozdonynál a mechanikus erőátviteli szerkezet a 

legegyszerűbb megoldás, amely a fordulatszámot fogaskerék-
áttételekkel csökkenti. A motor főtengelye és a hajtott kerekek közötti 
kapcsolat oldását a tengelykapcsoló végzi. 

A mozdony előre-hátra mozgását, azonos forgásirányú motornál az 
irányváltó szerkezet teszi lehetővé. 

 

A villamos erőátvitel a főmotorra kapcsolt áramfejlesztőből és egy 
vagy több hajtómotorból áll, amelyek a mozdony hajtótengelyeit 
mozgatják. Az ilyen erőátvitelű mozdony tulajdonképpen egy olyan 
villamos mozdony, amely a hajtófeszültséget nem kívülről, hanem a 
járműben elhelyezett áramfejlesztő egységből nyeri. 



 

 

A hidraulikus erőátvitel az áramló folyadékot használja fel az energia 
átvitelére. Ez lényegében a hajtómotor által forgatott centrifugál-
szivattyúból és a hajtott tengelyen lévő turbinából áll. 

 

A mechanikus rendszert ma már általában kizárólag 
motorkocsikban alkalmazzák mintegy 250 kW teljesítményhatárig. Az 
ezen felüli teljesítményeknél villamos erőátvitelt használnak. 

Az utóbbi időben egyszerűsége, karbantartás iránti igénytelensége 
miatt erőteljesen terjednek a hidraulikus erőátviteli rendszerek. 

 



A dízelvontatás előnyei és hátrányai 
a villamos vontatással szemben 

 

A dízelvontatás előnyei: 

• kedvező energetikai hatásfok, 

• viszonylag kevés helyhez kötött létesítményt igényel. 

 

A dízelvontatás hátrányai: 

• magas zajszint, 

• erős légszennyező hatás, 

• nagy karbantartás-igényesség, 

• magas üzemanyagár. 

 



 

Vasúti vontatott teherkocsi típusok 
 

Feladatuk a tömeges áruszállítás lebonyolítása. Az áruk mérete, 
halmazállapota, tömege, rakodási módja eltérő, ezért különböző kialakítású 
teherkocsikra van szükség. Fontos a karbantarthatóság és a szabványos 
alkatrészek használata. 
 
Cél: az üresjáratok csökkentése, ami többféle áru szállítására alkalmas 

kocsikkal valósítható meg. 
 
A teherkocsik fő csoportjai: 

1. fedett (zárt) kocsiszekrényű kocsik 
• tartálykocsik 
• hűtőkocsik 

2. nyitott szekrényű kocsik 
• pőre kocsik 

3. egyéb, különleges építésű kocsik 
 
 
 
 



 



A vasúti pőrekocsi legfontosabb jellemzői: 

 

A pőrekocsik közös jellemzője, hogy alacsony oldalfallal vagy 
oldalfal nélkül készülnek. Ezen a kocsitípuson szállított 
áruféleségek a kötegelt darabáruk, sínek, hengerelt acéláruk stb. 
Fontos megemlíteni, hogy a pőrekocsi alkalmas konténerek, 
gépek, járművek továbbítására is. Ez az egyik leguniverzálisabb 
áruszállító jármű. 

 

 

 



 



A vasúton fuvarozható áruk 
Harmonizált árucikkjegyzék (NHM: Nomenclature Harmonisée Marchandises) 

 
Minden, fuvarozásra felvehető áru, egyértelmű beazonosítását szolgálja a vasúti forgalomban. 
A kocsirakományú áruk fuvardíjszámítási szempontból egy áruosztályba tartoznak. 
 
 
 
 



Gyönyörű luxusvonat indult Budapestről Velencébe 

 

A Balkan Odyssey luxusvonat 2015. 05. 03-án indult Velencébe Budapestről. A tizenkét 

kocsis szerelvény vasárnap délelőtt 10.16 órakor indult útnak a Nyugati pályaudvarról. 

 

A vonat célállomása Velence, de Budapestre az utasok a Zágráb–Szarajevó–Mostar–

Belgrád–Szófia–Plovdiv–Veliko-Tarnovo–Brassó–Segesvár–Kecskemét–Lajosmizse 

útvonalon térnek vissza. 

Video: https://youtu.be/KX1FAT0eS5g 

https://youtu.be/KX1FAT0eS5g


Balkan Odyssey 



Egyezmények és szabályok 

 


