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Ismeretkör: 

Kredittartománya: 

Tantárgyai: 

 

Tantárgy neve: Vasúti pályafenntartási munkák  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 vasúti pályák fenntartása széleskörű és sokoldalú feladathalmazt igényel a korszerűsített újabb nagyobb 
sebességű (140 – 160 km/ó) pályák fenntartásától a ma még elég nagy számban meglévő gyenge mel-
lékvonali pályák fenntartásáig, a forgalombiztonság alapvető szempontjával. A nagy mértékben lecsökkent 
élő munkaerő létszámmal ez csak korszerű , alapvetően a gépláncos technológiák széleskörű alkal-
mazásával oldható meg, különösen a törzshálózati fővonalakon, a korszerű pályadiagnosztikán alapuló 
pályafelügyeletre építve. Szükséges a megoldások, eszközök és erőforrások alkalmazási lehetőségeinek 
olyan mértékű ismerete, mely lehetővé teszi a feladatok optimális megvalósítását. A téma sokirányúságának 
tudatában a tantárgy elsősorban  a súlypontinak tekintett témakörökkel, az alapok ismeretére alapozva a 
korszerű (csúcs) eljárásokkal, technológiákkal , gépekkel, eszközökkel  és ezeket rendszerbe foglaló 
utasításokkal, rendeletekkel tud foglalkozni. Különjönösen kiemelt a hézagnélküli vágányok elméletére 
alapozottan a, hézagnélküli vágányok stabilitásának szavatolására, biztosítására vonatkozó előírások, el-
járások és módszerek és a vis-major esetek kezelésére vonbatkozó ismeretek elmélyítése. .  A vágány 
tényleges semleges hőmérsékletének szerepe, meghatározása. A hézagnélküli vágány fenntartására 
vonatkozó rendeletek ismertetésén túl a hibák, hiányosságok vis-major események következményeinek el-
emzése esettanulmányokon keresztül. A hallgatók a tantárgy során megismerik a meghibásodott hé-
zagnélküli vágány helyreállításának legkorszerűbb eljárásait (hegesztések ragasztott szigetelt illesztések, 
stb), elméleti és gyakorlati síkon.    
 

                                                           
 

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  



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

Dr Pintér József: A vasúti felépítmény fenntartása. ( MÁV szakkönyv ) KÖZDOK Bp. 1991  
Dr Kormos Gyula: Vasútépítés és fenntartás BMEEOUVASE 4. segédlet Bp. 2004.  
MÁV Zrt :  Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete. D.12/H Utasítás Bp. 2009  
MÁV Rt: Vasútépítés és pályafenntartás II. kötet Bp. 1999. (Korszerű vasút – Korszerű vasúttechnika ) 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pintér József, meghívott előadó 

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

Dr. Pintér József, meghívott előadó 

 

 
 



 


