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A HŰVÖSVÖLGYI VILLAMOSVONAL PÁLYAHIBÁI 

 

Széll Kálmán tér felé 

1. laza sínilletések 

2. oldalkopások 

3. a pálya kényszerű geometriája miatt a 

tervezési sebesség az ívekben 20 km/h 

4. felülvizsgálandó, hogy a találkozási tilalmak 

felszámolhatók-e a pálya vezetésének 

korrekciójával 

5. 35 km/h sebességkorlátozás 

6. jelentősebb forgalomtechnikai védelem 

szükséges a lejtős útszakaszon érkező 

gépkocsi és a villamospálya 

kereszteződésében 

7. sínkopás miatti jelentős menetzaj 

a nagypaneles szakaszon a pálya kissé zajos, 

de megfelelő állapotú 

Hűvösvölgy felé 

23. a nagypaneles szakaszon a pálya kissé zajos, 

de megfelelő állapotú 

24. vaksüppedés 

25. kopások miatti jelentős zajterhelés 

26. oldalkopás, nyomtávbővülések miatti 

sebességkorlátozások (35, majd 25 km/h) 

27. a pálya kényszerű geometriája miatt a 

tervezési sebesség az ívekben 20 km/h 

felülvizsgálandó, hogy a találkozási tilalmak 

felszámolhatók-e a pálya vezetésének 

korrekciójával 

28. elszórtan pályahibák találhatók 

vizsgálandó, hogy a végállomás 

fordítókapacitása növelhető-e (pl. harmadik 

vágány építésével vagy a kettős 

vágánykapcsolat délebbre helyezésével és 

kisebb sugarú kitérők alkalmazásával)
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Széll Kálmán tér felé 

8. jelentős zajhatással járó sínkopás 

9. több jelentős vaksüppedés a megszüntetett 

visszafogó váltó környezetében, valamint a 

lakóházakhoz vezető gépkocsi behajtó alatt 

10. jelentős oldalkopás és nyomtávbővülés miatt 

25 km/h korlátozás 

11. jelentős mértékű a pálya megsüllyedése 

12. kopások miatti extrém oldalirányú erőhatások 

Hűvösvölgy felé 

17. jelentős zajhatás magasabb sebességnél 

18. a javítani kívánt támfal jelenlegi állapota miatt 

kb. 200 méter hosszan 20 km/h 

sebességkorlátozás 

19. egyenetlen kopás, nyomtávbővülés 

20. erősödő szinuszos kopások 

21. tönkrement thermithegesztések miatt erős, 

csattogó zajok 

22. az illegális gyalogos átjáró felszámolása és 

megfelelő helyre telepített gyalogos átvezetés 

szükséges 
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Széll Kálmán tér felé 

13. vaksüppedések, oldalkopások miatti extrém 

zajhatás 

14. fekszint-eltérések (vágánytengely mentén 

elfordulások) 

15. az ív cseréje indokolt 

16. forgalomtechnikai beavatkozás szükséges a 

villamospályán hegyesszögben 

keresztülvezetett kerékpáros- illetve gyalogos 

forgalom vonatkozásában 

17. sínkopás miatti extrém zajhatás 

18. forgalomtechnikai beavatkozás szükséges a 

jelentős keresztirányú gyalogosforgalom 

miatt 

19. életvédelmi forgalomtechnikai beavatkozás 

szükséges (pl. korlát telepítése) 

20. vágánykopások miatt a menetzaj és a rezgés 

rendkívül erős magasabb sebességnél 

21. forgalombiztonsági beavatkozás szükséges az 

átjáróban (pl. közúti fedezőjelző)

Hűvösvölgy felé 

10. rossz pályaállapotok miatt 30, majd 25 km/h 

sebességre korlátozott ívek 

11. botlásveszély a megállóhoz vezető lépcsőn, 

nemhogy nem akadálymentes, de rosszul 

megközelíthető peronok 

12. vágánykopások miatt a menetzaj és a rezgés 

rendkívül erős 

13. a keskeny járdaszigeten összezsúfolódva 

várják a zöld jelzést az átkelni kívánó 

gyalogosok, miközben az induló villamosnak 

is ekkor van szabad jelzése 

a megállóhelyen szabályosan álló villamos 

vezetője egy oszlop takarása miatt nem tudja 

megfigyelni a holdfényjelzőt, ezért a 

villamossal a tábla előtt kb. 2-3 méterrel kell 

megállnia - a jelzőt célszerű lenne közelebb 

helyezni 

14. vaksüppedések, egyenetlen oldalkopások és 

nyomtávbővülések miatt erős oldalirányú 

erőhatások érik a villamost és az utasokat  
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22. egyenetlen alátámasztás miatti felütések 

az alkalmazott külső tükör éjszaka nem ad 

megfelelő biztonságot 

az átjáró szűk, az elindulás 

veszélytelenségéről nehéz meggyőződni, 

vizsgálandó, hogy a peron kismértékű 

hátrébb helyezésével az új, egyenes peron 

könnyebben belátható lenne - a megnövelt 

út az új peron és az átjáró között korláttal 

védhető 

23. rossz pályaállapotok miatt 25, majd 30 km/h 

sebességkorlátozás az ívekben 

15. komoly vaksüppedések, vízzsákok 

16. jelentős menetzaj nagyobb sebességnél 

Széll Kálmán tér felé 

24. egyenetlen oldalkopások a nagy terhelés 

miatt 

25. a hurokvágány kereszteződése 5 km/h-s 

sebességgel járható, a vágánykereszt cseréje 

szükséges 

26. korlát hiányában a buszról leszálló utasok az 

érkező villamos elé lépnek, több halálos 

gázolás is történt már itt 

27. a hurokvágány beágazó váltóján az 

engedélyezett 30 km/h sebességgel a 

szerelvény nagy ütést kap - a megoldás a 

pálya javítása 

28. jelentős oldalkopások miatt extrém 

oldalirányú erőhatások 

29. a fogaskerekű beágazó váltójának emelt 

sebességű kialakítása lenne indokolt 

Hűvösvölgy felé 

1. egyenetlen oldalkopások a sínszálakon 

2. alátámasztási hibák 

3. 30 km/h-s sebességkorlátozás kagylós kopás 

okozta zajterhelés miatt, a kopás egyre 

nagyobb mértékű 

4. vaksüppedés 

5. egyenetlen alátámasztások 

6. hiányzik a buszmegállóval közös peron 

végéről az életvédő korlát 

7. egyenetlen oldalkopások, könyökök az 

ívekben 

8. korlát hiányában a buszról leszálló utasok az 

érkező villamos elé lépnek, több halálos 

gázolás is történt már itt 

9. a nagy terhelés miatt egyenetlen 

oldalkopások
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