
VASÚTVILL Kft.

70 éve a villamosítás szolgálatában

Az Észak-Balaton villamosítási 
Projekt, az alkalmazott egyedi 

technikákkal

Vincze Norbert – műszaki igazgató



A Projektről 

• FIDIC „jellegű” szerződés, pótmunka keret nélkül

• Beruházási érték 23,6 Mrd Ft.

• 2018. október 27. – 2021.szeptember 30.

• 4 állomás teljes átépítése (felvételi épületek a követő Projektben)

• Biztosítóberendezés módosítása, távközlés korszerűsítése, FET rendszer 
kialakítása, térvilágítás korszerűsítése

• Szabadbattyán alállomás bővítése, új kitáplálás kialakítása

• 9 db Auto-Transzformátor telepítése, 8 helyszínen

• 55 km-en felsővezetékhálózat kiépítése 2x25 kV-os rendszerben

• Csittényhegyi alagút felújítása

• Balatonfüred, gépcserét könnyítő csonkavágány építése

• Alsóörs, új üzemi épület és járműtároló építése



A Projektről 



FIDIC
Vázlatterveken és szövegesen rögzített 

műszaki tartalom

! Már a tenderidőszakban teljes koncepció szükséges

! Tapasztalati tényező alkalmazása kiemelt fontosságú

! Teljes harmonizáció a kiírással és MÁV feltét füzetekkel

! Megfelelő, de nem túlzó kockázati ráta alkalmazása

 Nem szükséges tervkorszerűsítés

 Generál Tervezés ÉS Kivitelezés

 A tervezés a teljes folyamat során egy kézben

 Folyamatos tanúsítás, azonos „szemüveggel”



Műszaki tartalom

 Pálya-átépítés műszaki tartalma egzakt: 

 4 állomáson teljes rekonstrukció, új peronokkal, korszerű 
utastájékoztatással. 

 Balatonfüreden új csonkavágány építése. 

 Útátjárók átépítése 7 helyszínen, 1 új gyalogos átjáró kialakítása.

 Biztosítóberendezés: D55 berendezések átalakítása 5 állomáson.

 Távközlés: Légvezetékes optikai hálózat, és teljes adatátvitel kialakítása

 Alállomás, Kitápláló földkábel, AT állomások, felsővezeték műszaki
tartalma egyeztetendő, csak 3.sz. kötetben került rögzítésre.



Felsővezeték rendszer diszpozíciója:
2x25 kV-os rendszer

 Kisebb zavartatás a nem vasúti hírközlő hálózatokban.

 Egyoldalú táplálás üzembiztosabban.



Előkészítés

Munkacsoport egyeztetések összehívása, 2 hetente, közel 
3 hónapig.

Erősáramú szimuláció követelmények és Input adatok 
tisztázása.

Dél-Balaton tapasztalatainak összegyűjtése. Felsővezeték 
és AT kialakítás

MÁV feltétfüzetek és tender műszaki tartalom 
szinkronizálása

BME bevonásával erősáramú szimuláció elkészítése

Készülékek, berendezések kiválasztása



Előkészítés eredménye

Felsővezetékhálózat 
elrendezésének egzakt 
determinálása, üzemállapotok 
tisztázása

Alállomás bővítés pontosítása

AT állomások helyszíneinek 
meghatározása

Kitáplálás elrendezésének és 
adatainak rögzítése

Kapcsolódó tenderekkel történő 
összhang megteremtése



További egyeztetések az engedélyezési 
tervkészítés időszakában

Felsővezeték tápvezeték-megfogások kialakításának 
fejlesztési igénye

Alagútban történő felsővezetéki kialakítás fejlesztése

AT állomások effektív kialakításának rögzítése

Kapcsoló kertek fejlesztése

Kábeles kitáplálás részleteinek kialakítása



Táp-vezeték megfogások fejlesztése

MS Projekt tapasztalatainak felhasználása

Korszerű: madárvédelem + megfelelő biztonsági távolságok az üzemeltetésben

További fejlesztéssel ÚJ RENDSZERELEM !



Alagútban történő felsővezeték átvezetés

Külföldről vásárolt „sín kialakítású” és egyéb 
kész rendszerek elvetése



Auto-Transzformátor állomások kialakítása

Frekventált övezetbe illeszkedő, KOMPAKT kialakítás



Kapcsolókertek „esztétikus” kialakítása

Szinkron megteremtése az AT állomásokkal, centralizáltan



Földkábeles alállomási kitáplálás kialakítása

Helyi Építési Szabályzatokhoz 
való teljes illeszkedés

Kiemelkedően nagy 
nyomvonalhossz

Műszaki megfelelőséget és 
Üzemeltetést figyelembe vevő 
elrendezés



Tapasztalatok kamatoztatása

Tapasztalatok további hasznosítása:

Soroksár-Kelebia Projekt

Déli Körvasút fejlesztés

Szakmai fejlesztések folytatása: Püspökladány-Biharkeresztes

Hírközlő hálózatok zavartatásának témakörében, további TEAM munka

Tanúsításban való közreműködés



ÖSSZEGZÉS

 Sikerre vihető a FIDIC jellegű 
Projekt konstrukció

 Nagyobb szabadságfok 
biztosítása a 
fejlesztésekhez



VASÚTVILL Kft.

70 éve a villamosítás szolgálatában

Köszönöm a figyelmet!

Vincze Norbert – műszaki igazgató


