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Tantárgyai: 

 

Tantárgy neve: Gépesített vasúti pályaépítések  Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: összesen (6*3=) 18 óra az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 
A tantárgy célja, programja: 
A tantárgy bevezető részében áttekintésre kerü a pályromlás folyamatából kiindulva a vasúti pálya 
építésének, átépítésének szükségessége, esetei és azok fejlődése.  
A nagyteljesítményű nagygépes (gépláncos) technológiák  eszközök és erőforrások alkalmazási 
lehetőségeinek olyan mértékű ismerete szükséges, amely lehetővé teszi a feladatok optimális 
megvalósítását, ellenőrzését. Az építőmester, műszaki vezető alapvető szakmai ismeretanyaga, melyre 
alapozottan az építési eljárások szintézisét, teljes körű és felelősségű tervezését, a végrehajtás irányítását 
el tudja látni, a végrehajtáshoz szükséges műszaki üzemi feltételek biztosításával. Az építési technológiák 
széleskörű volta miatt a tantárgy az alkalmazott technológiák és technikák fejlődésének áttekintésével, 
elsősorban a súlypontinak tekintett korszerű nagygépes technológiákkal, témakörökkel foglalkozik. Így 
elsősorban a vágánymezők cseréjével (Platovos technológia), vagy az elemek cseréjével dolgozó 
gyorsátépítő gépsoros (SUZ, SUM, SVM stb. családok) eljárásokkal és a legkorszerűbb kitérőcserélési 
módszerekkel. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

MÁV Rt: Vasútépítés és pályafenntartás II. kötet Bp. 1999. (Korszerű vasút – Korszerű vasúttechnika )  
Dr Kormos Gyula: Vasútépítés és fenntartás BMEEOUVASE 4. segédlet Bp. 2004.  
Dr Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. MK. Bp. 1982  
Vígh Tibor: Hazai nagygépes pályakorszerűsítés. ( Egyetemi doktori értekezés)  
 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműkö-
dését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb 
hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szabó István József, meghívott előadó, címzetes 
egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Szabó István József, meghívott előadó 

Dudás István, meghívott előadó 

 

 
 



 


