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Kezdetek

• Az észak-déli vonal gondolata már egy 1950-es kormányhatározatban is megjelent

• 1966-1970 között előkészületek

• Építkezés 1970-1990 között

• A technológia közben szinte egyáltalán nem változott

• Nagyobb felújítás azóta nem volt, csak a nélkülözhetetlen fenntartási munkák



Átadások



A rekonstrukció kezdetét megelőző állapot 1.

• Az állomások magassági vonalvezetésük, valamint a peron elhelyezkedése szerint lehetnek:

METRÓ III. típusú sínleerősítés Módosított METRÓ III. típusú sínleerősítés

• Felszíni, kéreg alatti, és mély vezetésű állomások;

• Szélső, illetve középperonok

• Peronok magassága sk+1100 mm

• Teljes vonalon a leerősítés METRÓ III., módosított METRÓ III. típusú.

Középperon

Szélső peron

Felszín

Kéreg alatti Mély vezetésű



A rekonstrukció kezdetét megelőző állapot 2.

• A vonal maximális pályasebessége 80 km/h

• Pályabeton hibák, rossz állapotú sínek

• 54-es sínek, a felszínen 750 mm, a többi részen 900 mm aljköz

• A vonalon beépített kitérők sokfélesége



Beépített kitérők sokfélesége

Kampózáras

Zárnyelves

Betonágyazatú ragasztott kitérő



Szakaszok áttekintése

• Mivel a rekonstrukció üzemelő metróvonalon történik, ezért a
felújítás több szakaszra való bontással került ütemezésre

• A lezárt szakaszok határán a vonatfordításra lehetőséget kellett
biztosítani

• A vonal felosztása:

• „A” vagy déli szakasz

• „B” vagy középső szakasz

• „C” vagy északi szakasz

„C” szakasz építése közbeni fordítás „A” szakasz építése közbeni fordítás



„C” vagy északi szakasz

• A kivitelezési munkálatok a „C” szakaszon kezdődtek

• Az átépítés kiszolgálása Kőbánya-Kispest állomásról és a Kőér utcai járműtelepről történt

• Vonatok fordítására a Lehel tér és a Dózsa György út között lévő vágánykapcsolaton keresztül volt lehetőség

• A szakasz keretalagutas kialakítású, így kiszolgálható volt a vágányépítés a másik vágányról

• Tömeganyagok ki- és beszállítása Újpest-városkapu állomáson a födém ideiglenes elbontásánál létrehozott
leadónyíláson is lehetséges volt

• A lezárás ideje alatt az utasközlekedés lebonyolítása metrópótló buszokkal történt

2017. 11. 04

Építkezés kezdete

2019.03.30

Átadás

10961 m vágány

Födém ideiglenes elbontása

11 csoport kitérő



„A” vagy déli szakasz

• Az „A” szakaszon a munkálatok 2019. április 6-án kezdődtek, és várhatóan 2020. őszén fejeződnek be.
• Mindenkor biztosítani kell egy vágányt a Járműtelep és a forgalom alatt álló vonalrész között a személyforgalom

biztosítása érdekében

2019.04.06

Építkezés kezdete

2020. Ősz

Átadás

Nagyvárad téri kitérőkörzet módosul

Ideiglenes kitérő beépítése

• Ideiglenes kitérő beépítésére volt szükség Kőbánya-Kispest állomáson a peron elé a jobb vágányban

• Az egységesség jegyében módosul a Nagyvárad téri kitérőkörzet, ami a forgalomszervezés szempontjából jelent
nehézségeket

Átépítés előtti geometria Átépítés utáni végleges geometriaÁtépítés közbeni állapot, 
szerelvényfordítás a középső 

vágányon



„B” vagy középső szakasz

• A „B” szakasz munkaszervezése jelenti a legnagyobb kihívást

• Nagy forgalmú állomások: Nyugati pályaudvar, Deák Ferenc tér, Kálvin tér

• Mélyvezetésű: anyagok lejuttatása körülményes

• Minkét vágány külön alagútban fut, ezért az egyik vágány építése nem szolgálható ki a másik vágányról

Szerelvényfordítás a jobb vágányon Szerelvényfordítás a bal vágányon Szerelvényfordítás a Deák téri 
összekötő alagútban



Megfelelés a mai kor követelményeinek

• Vonal teljes hosszában felújításra kerül mindkét vágány:

• 54E1 típusú, R350HT keménységű sínek

• VOSSLOH 336 típusú sínleerősítés (17 kN/mm statikus rugóállandó, 750 mm-es aljköz) kerül beépítésre. A
betonlemezes felépítményre való tekintettel kiemelt fontossággal kellett kezelni a leerősítés rugalmasságát,
amit az alátétlemez alatt közvetlenül elhelyezett rugalmas közbetét biztosít.

• A felújítás része a pályatest víztelenítő rendszerének átépítése, a kábelátvezetések rekonstrukciója

• Az áramellátás korszerűsítése is megtörténik:

• Kitérőkörzetekben és az állomásokon új, 75,17 kg/fm harmadik sínek épülnek be

• A teljes vonalon új támszigetelő porcelánok és lejtős sínvégek kerülnek beépítésre



Felújítás – vágányépítési technológiák

Top- down technológia

Népliget és Nagyvárad tér között, valamint 
az alagúti szakaszon kitérők beépítésénél 
került alkalmazásra

Hol?

Technológia:

• Bontás a szerkezeti betonig, majd új 
pályabeton vasalás készítése

• Új vágány összeszerelése tőcsavarokkal 
együtt, majd befüggesztő szerkezetekkel 
való rögzítés

• Kapcsolószerek védelme fóliával 
történik, végül mixerbetonnal történik a 
betonozás

• Kitérők esetében 60 cm aljtávolság és 4 
furatos rögzítés a jellemző



Felújítás – vágányépítési technológiák

Alátömedékeléses technológia

• Portálszerkezet segítségével történik a sínszál
és a leerősítés geodéziai beállítása

• Tőcsavarok helyének kifúrása a pályabetonban
• Alátömedékelés elkészítése

Hol?

Technológia:

A teljes pályabeton szerkezet esetében 
történt az alkalmazás az alagúti és felszíni 
szakaszon egyaránt



Felújítás – vágányépítési technológiák

Hagyományos technológia

Kőbánya- Kispest állomás kihúzó vágányainál és a 
járműtelepi kapcsolatot biztosító vágányok esetében 

Hol?

Technológia:

A zúzottkő ágyazattal épült felszíni szakasz 0,25 m javítóréteggel, 
valamint georács- és geotextília beépítésével készült



Felmerülő problémák– tőcsavarok szigetelő perselye

Probléma:    ballasztellenállási elégtelenség a beépített kitérők esetében a    
tőcsavarok furatánál

Új persely hosszabb szárú és 
vastagabb, ezek beépítésével 
megszűntek a szigetelési problémák. 



Felmerülő problémák– alátömedékelés tanulságai

Alátömedékelés elválása a 
pályabetontól, repedések, 
letöredezések megjelenése

Hogyan vizsgáljuk?



Felmerülő problémák– alátömedékelés tanulságai

Vizsgálatok:
• Szemrevételezés
• Akkusztikai vizsgálat (kopogtatás)

Kúpok elválása                 KELLŐSÍTÉS

A kúpok elválásának vizsgálatával kapcsolatban jelenleg is 
folyik a Széchenyi István Egyetem kutatása.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a kellősítés
annak ellenére, hogy hatékonynak bizonyul
az elválások megelőzésére, még nem
tekinthető végleges megoldásnak.



Köszönöm a figyelmet!


