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1 .  BEVEZETÉS 

1.1. A KUTATÁSOK CÉLJA 

Az értekezés a műszaki, gazdasági, ipar- és kultúrtörténeti téren jelentős értéket képviselő 

magyarországi vasúti indóházak infrastruktúráját vizsgálja. Célja, a rendszerszintű átfogó 

vizsgálatok elvégzése az alábbi területeken: 

• strukturális analízis 
• gazdasági analízis 
• komplex adatbázis analízis, végül 
• matematikai analízis. 

A téma időszerűségét legfőképp a rossz állapotban lévő indóházak felújításának fontossága 

indokolja. Másrészt, mivel ezek szolgáltatást is nyújtanak és újrahasznosíthatók is, ezért ez a 

téma fontos gazdasági kérdéseket vet fel. 

A téma interdiszciplinaritása, több szakterületet érint, ezért ez hosszadalmas és sok területet 

igénylő olyan munka, amely nemzetgazdasági szempontból is fontos kutatást összegez. A 

címben elsősorban – a történetiséget érzékeltetve – tartottam megfelelő szóhasználatnak az 

„indóház” fogalmát. 

Fontosnak tekintem az értekezésben azoknak a jellemzőknek a megfelelő összegyűjtését, 

amelyek ráirányítják erre a témára a figyelmet és a szükséges adatbázis segítségével a fonto-

sabb elemek rendszerezése is elvégezhető. Ezen adatbázis felhasználásával pedig az indóhá-

zak sürgető felújításának optimális stratégiája is kidolgozható, így könnyítve a döntéshozók 

helyzetét a támogatások odaítélésekor. Ezenfelül a program segítségére van a MÁV-nak a már 

megkapott pénzösszegek elosztásában és az optimális rekonstrukciós terv kidolgozásában. 

A kutatás ugyanakkor, a jelen hazai körülményeket tekintve egy ellentmondásos helyzetet 

is megpróbál feloldani, amely lényegében az alábbi három területet érinti: 

a) Amennyiben a vizsgálatok csak a hagyományokra építenek (pl. az épületek gondozá-

sára) és így próbálnak értéket közvetíteni, ez önmagában nem ad választ a gazdasági 

környezetben bekövetkezett gyökeres változásokra a globalizáció világában.  

b) A vizsgálatoknál figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az indóház-épületek a sze-

mélyek helyváltoztatásánál kulcspozíciót illetve alapfunkciót töltenek be, de nem min-

den esetben műemlékként, védett formában! Ekkor a felújítások hiányossága, a kiszol-

gálás minőségén keresztül ható gazdasági tényezőként fog működni. 

c) Végül figyelembe kell venni egy harmadik esetet is, mégpedig az újrahasznosítás ese-

tét, amely lehet részleges vagy teljes. 

A kutatás nemzetközi eredményeket is megvizsgál és ezeket feltárva kíván rávilágítani a 

hazai gyakorlati hasznosítások széleskörű lehetőségeire. Nemzetközi példákon bemutatható, 



 5 

hogyan lehet tisztességesen működő környezetben – akár - korlátos erőforrásokkal is helyesen 

gazdálkodni. 

A disszertációban tárgyalt matematikai modell, a nemlineáris optimális költségelosztási 

modell, a fent említett mindhárom esetben (a profit fogalmának megfelelő definíciójával) al-

kalmazható. A célfüggvény mindenkor a profit maximálását írja elő. A korlátozó feltétel a 

források korlátos voltának figyelembe vételét írja elő. Végül a matematika módszer a költsé-

gek optimális elosztásával biztosítja a kívánt cél elérését. Ezzel a megközelítéssel egy korsze-

rű finanszírozási környezetbe kerülhet a gazdasági feladat megoldása. Természetesen a finan-

ciális megoldásoknál a magántőke bevonásával, ún. PPP megoldásokkal új funkciók is behoz-

hatóak a rendszerbe. 

1.2. A KEZDETEK 

Ha megvizsgáljuk az elmúlt évszázadok történetét, szinte mindegyikről elmondhatjuk, hogy 

volt valami soha vissza nem térő csak akkor és csak is abban az időben megvalósult esemény 

vagy történés, amely örök időkre meghatározta egy bizonyos fejlődésnek a menetét. 

[64,65,104.105]. Az értekezés témaválasztása alapján az ehhez tartozó időszak: a XIX. szá-

zad. Ez volt az ipari forradalom évszázada, melynek legfontosabb tényezőjének a vasút szá-

mított. Az ehhez kapcsolódó nevezetes évszám pedig 1825: ekkor nyitották meg Angliában 

Darlington és Stockton között az első közforgalmú vasútvonalat. Ekkoriban Anglia olyannyira 

élen járt a „vonatozásban”, hogy ezek után már csak öt évet kellett várni arra, hogy a kikötő és 

az iparvidék, tehát Liverpool és Manchester között a gőzmozdonyos vonatozású szerelvények 

beindulhassanak. [75] 

A nagyszerű angliai eredményekre a világ is felfigyelt és előbb Amerika, majd Európa más 

országai is komoly erőfeszítéseket tettek a vasút megvalósításáért. A vasút angliai bölcsőjétől 

az út hozzánk Anglia-Németország-Ausztria útvonalon át vezetett. 

Az Európában lezajlott forradalmakat követő évtizedekben a fejlődés-újjáépítés törvénysze-

rűségeinek megfelelően ezek az eddig elszigetelt vonalak kezdenek hálózattá összenőni. A 

domborzati viszonyok azonban sok helyen nehezítik ezt az elgondolást, míg végül a technikai 

fejlődésnek köszönhetően 1854-ben a hegyi vasutak problémájának műszaki megoldásával 

megnyitották a Semmeringen átvezető első „alpesi vasutat” [Kubinszky M. 72]. Ezt a példát 

rövidesen követték a többiek is. A lassan hálózatszerű érrendszerek kontinenseket átszelő ösz-

szeköttetéseket eredményeztek, melyekre most már komolyan számíthatott nem csak a sze-

mélyforgalom, de az egyre fontosabbá váló teher és áruforgalom is. A gazdasági fellendülés-

nek ez nagyon komoly segítséget jelentett és az elvárt hatás sem maradt el. Ezzel új fejlődési 

irányok alakultak ki mind az iparban, mind pedig a kereskedelemben. 
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1.3. HAZAI FEJLŐDÉS 

Magyarországon az 1836. évi XXV. Törvénycikk alapján nyert engedélyt az Első Magyar 

Vasút Pozsony és Nagyszombat között, mely a hagyományos vágányú pályán lóvontatással 

működött. Bár a magyar műszaki irodalom az első magyar vasútként a Pest város Kerepesi 

vámsorompójától Kőbányáig épült - és 1827. augusztus 20-án üzembe helyezett 7,4 km hosz-

szú (Ausztriában 254 km) - BODNER rendszerű körforgalomra berendezett pályát tartja szá-

mon. Habár ez valójában nem volt vasút: kocsijai állványra szerelt sínekre voltak felfüggeszt-

ve és a kocsikat lovak vontatták. Alkalmatlansága miatt azonban nem vált be és rövidesen le 

is bontották. 

A fentebb idézett törvényhely alapján 1839-ben megkezdődött a lóvontatású, földre fekte-

tett síneken való pályaépítés, melynek a befejezett első részén az üzemet 1840. szeptember 

27-én nyitották meg [25]. A pályaépítés teljes befejezésére azonban 1846 decemberéig kellett 

várni. Bár, az üzem berendezésén évről-évre javítottak, ennek ellenére a lóvontatás mégsem 

vált be, ezért elhatározták a gőzüzemre való áttérést és a lóvontatással fenntartott üzemet, 32 

évnyi működés után, 1872 októberében végleg beszüntették [25]. 

Az angliai nyitást követően 21 évvel később 1846-ban, tehát a szabadságharc előtt két év-

vel, 1846. július 15-én Magyarországon is megtörtént az első gőzüzemű vasútvonal megnyitá-

sa, Pest és Vác között. A kor szellemének megfelelően, az elsődleges törekvés még csak az 

volt, hogy a vasútvonalakkal egyes fontosabb vagy nagyobb városokat kössenek össze. 

 

1. ábra: A Pest-váci szakasz ünnepélyes megnyitója 1846. július 15-én 
(Vasúthistória évkönyv 1993, Közdok; 8.oldal) 

A kezdeti „centrális hálózat” kialakítását a bécsi központ felügyelte, így az Osztrák-Magyar 

Monarchia szempontjából fontosnak tartott birodalmi centralizáltságot a bécsi központosítás 

jelentette. Később anyagi okok miatt már magántársaságok is engedélyt kaptak sínek fekteté-

sére és így Magyarországon kialakult egy legyező mintájú hálózat pesti központtal, de tovább-
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ra is birodalmi érdekek mentén, Bécs felé irányulva. A kiegyezést követően az állam a magán 

vasúttársaságok nagy részét megváltotta, és így az országon belül is elkezdődött a vasútháló-

zat fő és mellékvonalainak kiépítése. Ekkorra mintegy 2341 km hosszú vasúti pálya épült ki 

az országon belül. 

 

2. ábra: Magyarország 1867-ig kiépült vasútvonalai 
(Vasúthistória évkönyv 1993, Közdok; 14.oldal) 

A trianoni békeszerződéssel a vasút szerepe erősen lecsökkent és ezzel párhuzamosan a 

közúti közlekedés megerősödött. Az első világháború kitörése előtt a megépült indóházak 

száma 1500 körülire volt tehető. 

  

 

3. ábra: Magyarország vasúthálózata 1911-ben (a MÁV főépítészétől) és 1925-ben 
(http://balla.laszlo.googlepages.com/192504v1kicsi.jpg/192504v1kicsi-full;init:.jpg) 

A két világháború közötti időszakban a magán vasúttársaságokat teljes mértékben felváltot-

ta az állami vasúttársaság. Az 1970-es évektől kezdődően a fő irányvonalat a vasút villamosí-

tása és racionalizálása jelentette, ami együtt járt kb. 1500 km-nyi vasútvonal felszámolásá-

val.(Függelék F1.ábra) Sajnos a megmaradó vasútvonalakon nem történt ezzel párhuzamosan 

nagyobb volumenű fejlesztés.  



 8 

A rendszerváltást követően a vasút liberalizációja előtt megnyílt az út. Így vált a MÁV 

1993-ban részvénytársasággá, majd 2004-től átszervezések révén szétválasztották a személy-

szállítási és teherszállítási üzletágat. Mivel a veszteségek folyamatosan növekedtek, ezért 

2007-ben újabb mellékvonalakon szűnt meg a személyszállítás. 

 

4. ábra: Magyarország vasútvonalai ma 
(a MÁV főépítészétől Sínek világa XLIV. Évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám) 

1.4. A VASÚTÉPÍTÉS HATÁSA 

A várható hatások következtében az egész kontinensre kiterjedő valóságos vasútépítési láz 

tört ki. Ezzel együtt megindultak az ingatlanspekulációk is, mivel amerre a sínek fektetése 

várható volt, az ahhoz tartozó ingatlanokat a spekulánsok olcsón felvásárolták és mire az épí-

tés oda ért, már az eredeti ár többszöröséért kezdték kínálni. Számukra a vasútépítés így az 

egyszerű és gyors meggazdagodás lehetőségét kínálta. 

Ahol a vasútvonal megépült vagy csupán híre ment, hogy tervezik, azokon a környékeken 

jelentős iparterületek kezdtek kialakulni és koncentrálódni. A települések addigi rendszere, 

struktúrája is jelentős változáson kezdett átesni. Az elszórt kis településekből nagylélekszámú, 

százezres, sőt olykor milliós lakosságot számláló nagyvárosok kezdtek kialakulni. Ahol ilyen 

koncentrációk kialakultak, ott a vasút mindkét fontos ágazata a személyszállítás és a teherfu-

varozás is jelentős fejlődésnek indult. Megváltoztak az emberek szokásai is, mivel a vasúton 

utazni összehasonlíthatatlanul kényelmesebb, biztonságosabb, gyorsabb volt, mint az azt 

megelőző közlekedési eszközök bármelyikén. Az emberek gyorsabban találkozhattak egy-

mással, ez erősítette a köztük lévő kapcsolatot, de új kapcsolatok is ennek köszönhetően szü-

lettek. Ekkor alakult ki az emberek körében az az általánosan elterjedt gondolat is, hogy „de 

jó volna világot látni”. A hatás tehát az élet egészére kiterjedt. Sajnos azonban egy különlege-

sen fontos szerepe is kialakult a vasútnak: a háborúk nélkülözhetetlen eszközévé váltak. A ka-
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tonaság és a hadianyagok szállítása jelentős részben vasúton történt és vonaton utaztatták a 

hadifoglyokat és az auschwitzi halálraítélteket is. 

1.5. A MŰVÉSZET ÉS A VASÚT VONZALMA (KITEKINTÉS) 

A vasúthoz, mint vonalas létesítményhez elválaszthatatlanul hozzátartozott a vasút épülete is, 

melyet érdekes módon máig is PÁLYA-UDVARNAK neveznek. Holott az a vonalas létesít-

ményekkel együtt nem üres teret, udvart foglalt magába, hanem ú.n. épített környezettel szol-

gálta ki a vasút igényeit. De amíg a vonalas létesítmény - a sínpálya - a vonatkerekek szabad 

gördülését szolgálta ki, ennélfogva különös fegyelmezettséggel lett kialakítva, addig az állo-

másépületek művészi jegyeket felmutató alkotásként a kor szelleme alapján valósultak meg. 

Ennek alapján viszont jól megfigyelhető a kor szelleme, amely azokat létrehozta. 

Ez a tény azonban a társművészetek figyelmét sem kerülhette el. Különösen a festőművé-

szek és fotóművészek voltak, akik felfedezték az érdekes épületek lehetőségeit. Az impresszi-

onisták és poszt-impresszionisták kedvelt témája lett a pályaudvar pl. Claude Monet több vál-

tozatban is megfestette a párizsi St. Lazaire állomás épületét (Függelék F2.ábra), de Renoir, 

Cezanne és Van Gogh is élénken érdeklődött a téma iránt.[72] Angliában William Turner 

örökített meg néhány szép pillanatot, de az avantgárdokat is utolérte a kor szelleme és Mo-

holy-Nagy Lászlótól Kokoschkán át Kandinszkijig sok művész merített ihletet a témától. 

A vasút az irodalmat sem hagyta érintetlenül. Petőfi a nép boldogulását remélte a vasúttól, 

Jókai pedig a losonczi pályaudvaron kezdi a Gazdag szegények (1890) című regényének tör-

ténetét.[72] De nem csupán pozitív gondolatokkal kötődött a vasút az irodalomhoz, mert pél-

dául Tolsztoj az 1870-es években íródott regényében Anna Kareninát a pályaudvaron éri utol 

a végzete. 

A fényképezés szinte tömeges méretekben állította elő az állomásépületek, pályaudvarok 

fényképeit. Divat lett – és ez a szokás még a mai napig is létezik - az utazás helyszínéről kül-

dött és az állomásépületet ábrázoló képes üdvözlőlappal köszönteni a távoli rokonokat, isme-

rősöket, otthon maradottakat. A települések büszkeségüknek tekintették a saját szépen sikerült 

állomásépületüket. Sok helyen az is előfordult, hogy ez volt az egyetlen szép épület a temp-

lomot követően és ez képezte a helybéli ikon fogalmát is. Ez időtájt alakult ki az elnevezés is: 

INDÓHÁZ, melyet a köznép és a hivatal is egyformán elfogadott. 

Mint későbbiekben láthatjuk ezek az indóházak képezik a vasút épületállományának jelen-

tős részét, így fontos a jelen kor számára fenntartásuk, megőrzésük. A felújítási stratégiák ki-

dolgozásához azonban szükséges ismerni az indóházak kialakulásának történelmi és szakmai 

alapjait, építészeti sajátosságaikat. 
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2 .  AZ INDÓHÁZAK TÖRTÉNETI HÁTTERE 

2.1. VALÓJÁBAN HÁNY INDÓHÁZ VAN MAGYARORSZÁGON? 

A magyarországi vasútépítés kezdetétől (1846) a kiegyezésig (1867), tehát 21 év alatt 2341 

km hosszúságú vasúti hálózat épült ki [72]. Az ezt követő mintegy fél évszázad alatt, 1918-ig 

ez majdnem a tízszeresére, 22 870 km-re növekedett. Ehhez kapcsolódóan növekedett az in-

dóházak száma is ( I. táblázat). 

1. táblázat: A magyar vasútvonalak megnyitásának  
és a vasútállomások építésének időrendi táblázata 1846-1914 között 

(Kubinszky M.: Régi magyar vasútállomások, Corvina Kiadó 1983, 66.oldal) 

1846 Pest-Vác 

1847 (Bécsújhely)-Ágfalva-Sopron  

 Pest-Szolnok 

1850 Vác-Szob-(Párkány-Nána) 

1853 Cegléd-Kiskunfélegyháza  

1854 Kiskunfélegyháza-Szeged 

1855 Győr-Hegyeshalom-(Bruck-Királyhida)  

1856 Győr-Komárom 

1857 Mohács-Üszög 

 Szolnok-Debrecen 

1858 Püspökladány-Biharkeresztes-(Nagyvárad) 

 Szajol-Lökösháza-(Arad)  

1859 Debrecen-Miskolc 

1860 Nagykanizsa-Murakeresztúr 

 Komárom-Székesfehérvár 

 Miskolc-Hidasnémeti-(Kassa)  

1861 Buda (Déli pu.)-Nagykanizsa 

 Rákosrendező-Kőbánya-alsó  

1865 Sopron-Nagykanizsa  

1867 Pest-Hatvan-Salgótarján  

1868 Üszög-Barcs-Murakeresztúr  

1870 Hatvan-Miskolc 

 Vámosgyörk-Gyöngyös  

 Békéscsaba-Hódmezővásárhely-Szeged  

 Villány-Magyarbóly-(Zombor) 

1871 Salgótarján-Somoskőújfalu-(Losonc) 

 Miskolc-Bánréve 

 Debrecen-Nyírábrány-(Nagykároly) 

 Békéscsaba-Kötegyán-(Nagyvárad) 

 Győr-Szombathely 

 Szerencs-Sátoraljaújhely 

1872 Székesfehérvár-Veszprém-Celldömölk  

 Gyékényes-Dombóvár  

 Szombathely-Szentgotthárd-(Graz)  

 Bánréve-Ózd 

 Füzesabony-Eger  

 Nyíregyháza-Kisvárda 

1873 Kisvárda-Záhony-(Csap)  

 Hatvan-Szolnok  

 Dombóvár-Bátaszék 

1876 Győr-Sopron 

1880 Mezőtúr-Szarvas 

1882 Rákos-Újszász 

 Budapest Kelenföld-Szentlőrinc  

 (Arad)-Battonya-Mezőhegyes 

 Budapest-Kelebia-(Szabadka)  

 Kiskőrös-Kalocsa 

1883 Szeged-Makó-Mezőhegyes- 

 Kétegyháza  

 Kőszeg-Szombathely  

 Murony-Békés 

 Rétszilas-Szekszárd  

 Kétegyháza-Elek-(Kisjenő)* 

1884 Budapest Kelenföld-Komárom  

 Budapest Keleti pu.  

 Debrecen-Hajdúnánás 

1885 Baja-Bácsalmás-(Szabadka)  

 Tiszatenyő-Kunszentmárton  

 Újszász-Jászapáti  

 Mezőtúr-Túrkeve* 

1886 Hajdúnánás-Büdszentmihály 

1887 Kisterenye-Kál-Kápolna-Kisújszállás  
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 Mátramindszent-Mátranovák- 

 Homokterenye 

 Nyíregyháza-Mátészalka  

 Kunszentmárton-Szentes  

 Kót-Körösnagyharsány-(Nagyvárad) 

1888 Kiskunfélegyháza-Csongrád  

 Balatonszentgyörgy-Keszthely  

 Szombathely-Búcsú-(Pinkafő)* 

1889 Boba-Sümeg  

 Budapest-Lajosmizse  

 Kisújszállás-Dévaványa-Gyoma* 

1890 Barcs-Somogyszob*  

 Ukk-Zalaegerszeg-Rédics-(Csáktornya) 

1891 Sümeg-Tapolca 

 Dévaványa-Kót  

 Szeghalom-Füzesgyarmat  

 Debrecen-Füzesabony  

 Óhat-Pusztakócs-Polgár  

 (Ipolyság)-Drégelypalánk- 

 Balassagyarmat  

 (Pozsony)-Rajka-Hegyeshalom- 

 Porpác 

 Esztergom-Almásfüzítő 

1892 Türje-Zalaszentgrót  

 Tokod-Annavölgyibánya-Sárisáp* 

1893 Szentes-Hódmezővásárhely  

 Balatonszentgyörgy-Somogyszob  

 Szarvas-Mezőhegyes 

 Kisszénás-Kondoros  

 Tamási-Keszőhidegkút-Gyönk 

1894 Kaposvár-Mocsolád  

 Szombathely-Rum  

 Debrecen-Létavértes  

 Sáránd-Derecske 

1895 Szentlőrinc-Sellye  

 Baja-Gara-(Zombor)*  

 Kecskemét-Fülöpszállás  

 Óbuda-Esztergom-Kenyérmező 

 Zalaszentgrót-Balatonszentgyörgy* 

 Sellye-Drávasztára-Zaláta-(Nasic) *  

 Hajmáskér-Tamási-Dombóvár 

1896 Karcag-Tiszafüred  

 Kaposvár-Fonyód  

 Pápa-Csorna  

 Győr-Bakonyszentlászló  

 Sajóecseg-Tornanádaska-(Torna) 

 Aszód-Balassagyarmat 

 Székesfehérvár-Pusztaszabolcs 

 Kecskemét-Tiszazug 

 Polgár-Görögszállás 

 Budapest Angyalföld-Óbuda 

 Balassagyarmat-Ipolytarnóc-(Losonc) 

 Bakonyszentlászló-Veszprém 

 Pusztaszabolcs-Mezőfalva-Paks 

1897 Godisa-Komló 

 Büdszentmihály-Tiszalök 

 Székesfehérvár-Börgönd-Sárbogárd 

 Szekszárd-Bátaszék 

 Szolnok-Kiskunfélegyháza 

 Celldömölk-Fertőszentmiklós*- 

 Fertőújlak-(Pandorf) 

1898 (Szatmárnémeti)-Zajta-Fehérgyarmat 

 Bicske-Székesfehérvár* 

 Püspökladány-Füzesgyarmat 

1899 Vésztő-Kötegyán-(Hollód) 

 Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa 

1900 Kaposvár-Szigetvár* 

1902 Pápa-Tatabánya alsó 

 Kunszentmiklós-Tass-Dunapataj 

1903 Hódmezővásárhely-Makó 

 Keszthely-Tapolca 

 Kiskunhalas-Bácsalmás 

1904 Kaba-Nádudvar 

 Nyíregyháza-Vásárosnamény 

1905 Kecskemét-Lajosmizse 

 (Nagykároly)-Ágerdőmajor- 

 Mátészalka-Záhony 

 Kaposvár-Barcs* 

1906 Orosháza-Szentes 

 Debrecen-Apafa-Hajdúsámson 

 Szentes-Csongrád 

 Mocsolád-Siófok 

 Nyékládháza-Mezőcsát 

 Körmend-Bajánsenye-(Sal) 

1908 (Szatmárnémeti)-Csenger-Mátészalka 

 Eger-Putnok 

1909 Börgönd-Tapolca 

 Veszprém-Alsóörs* 

 Vác-Drégelypalánk 

 Diósjen-Romhány 

 Jászapáti-Vámosgyörk 

 Baja-Bátaszék 
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 Szerencs-Hidasnémeti 

 Cegléd-Kupaikovácsmajor* 

1911 Derecske-Nagykereki-(Nagyvárad) 

 Pécs-Bátaszék 

 Hajdúsámson-Nyírbátor 

 Nagykálló-Nyíradony 

 Vác-Veresegyház-Budapest 

1912 Baja-Hercegszántó-(Apatin)* 

 Kisvárda-Nyírbakta* 

 Kiskunmajsa-Kiskunhalas 

 Kazincbarcika-Ormospuszta 

 Középrigóc-Sellye-Siklós 

1913 Pécs-Harkány* 

 (Kőszeg)-Répcevis-Sárvár-Zalabér 

 Zalalövö-Zalaegerszeg 

 

 

Az első világháborúig az akkori Magyarország területén mintegy 1500 vasútállomás épült 

fel. Statisztikai számítások szerint [66], az állomások egymástól való átlagos távolságát kb. 15 

km-ben határozták meg. Így ennek alapján a becsült beépített térfogat kb. 3 millió m3 lehetett. 

Az az építési feladat, ami ennek a felépítését jelentette, akkora volt, mintha egy kb. ötvenezer 

lakost számláló, közepes nagyságú település-várost kellett volna fél évszázad alatt létrehozni. 

Ugyanis csupán ennyi idő állt rendelkezésre az első világháború kitöréséig. Látható tehát, 

hogy ezek az épületek (indóházak) a megvalósult nagyságrendjüknél fogva is különös jelentő-

séggel bírtak a MÁV kb. 35 000 épület és építményállományán belül. 

A megállapítás még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy az első világháború befeje-

zését követő 22 870 km helyett, ma 7784,8 km - 2001-ben közzétett statisztikai zsebkönyv 

adatai szerint - hosszúságú vasúti pálya létezik Magyarországon [78]. Ehhez képest a vágány-

vonalhossz (normál-széles-keskeny) egyaránt 9077,2 km, valamint ezzel összefüggésben a 

vágányhossz mindösszesen 12866,7 km. Tehát a MÁV Zrt. birtokában 7784,8 km, míg a 

GYSEV tulajdonában pedig kb. 150 km vasútvonal van. A MÁV Zrt. hivatalban lévő főépíté-

szétől kapott tájékoztatás szerint teljes körű felmérés és összesítés az indóházakról jelenleg 

nincsen, de azok száma nagy pontossággal kb. 900 darabra becsülhető, ami az jelenti, hogy 

azok átlagosan 8,66 km-re vannak egymástól. Ez az átlag majdnem fele a háború előtti 15 km-

es mutatónak. Ami abból is adódhat, hogy a vasútvonal mentén ma már olyan települések is 

rendelkeznek állomásépülettel, ahol eddig a vonat meg sem állt. Azonban a becsült 900-as 

szám is nem azt jelenti, hogy csupán ennyi helyen áll meg a vonat, mivel még ma is előfordul 

olyan megálló, ahol nincs állomásépület. 

Mivel az indóházak nem klasszikus, városba telepíthető elemek és vasúti célokat szolgál-

nak, ezért építészetileg is egyedi sajátosságokkal bírnak. 

2.2. AZ INDÓHÁZ, MINT ÉPÍTMÉNY SAJÁTOSSÁGA ÉS EGYEDI 
VOLTA 

Az építészet történet maradandó értékei és klasszikus példái a gyönyörűen komponált paloták, 

a méltóságteljes templomi épületek, az érdekes városszöveti és esztétikai kultúrát felmutató 

belvárosi részek, valamint a történeti városközpontok építészeti ritkaságai. Ezzel szemben, a 

vasút sajátosságaiból adódóan az állomásépületek és a pályaudvarok általában nem a város 
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kellős közepén épültek fel, hanem ellenkezőleg, a város, a település tangenciális részén. Ez a 

látszólagos ellentmondás ugyanis abból adódik, hogy miközben a településnek nagy hasznára 

vált, hogy vonat kapcsolata van a többi kapcsolódó településsel, addig ezt oly módon kellett 

megvalósítania, hogy a település életét a lehető legkisebb mértékben zavarja. A vonatközle-

kedés ugyanis nemcsak zajos, de régebben még rendkívül környezetszennyező is volt a gőz-

mozdony által kibocsátott nagymennyiségű korom és szén-dioxid következtében. Ezen kívül a 

fegyelmezett vonal-kötöttségű közlekedési rendszer hátrányaiból adódóan, a városi közleke-

désben nem tud részt venni, semmilyen defenzív gesztusra nem képes, sőt ezzel ellentétben 

amerre jár, mindenütt előnyt kell számára biztosítani. Emiatt kizárólag védett útvonalon so-

rompók által övezett módon közlekedhet. Így tehát a vasutak lehetőség szerint a városokat 

úgy kerülték el, hogy a vonalvezetésüket a település szélén jelölték ki és értelemszerűen az ál-

lomásépületek is ide lettek telepítve. Ez alól kivételnek csak a legnagyobb városok főpálya-

udvarai tekinthetők, mint pl. a budapesti Keleti-, Nyugati-, Déli-pályaudvarok, melyek szinte 

a város központi, belső részein épültek fel. 

Vidéken azonban más volt a helyzet, mivel az indóházak többségükben a település periféri-

áján épültek fel, sőt az is gyakori volt, hogy még annál is távolabb. De minél kisebb volt egy 

falu, annál kevesebb pénz jutott arra, hogy a vasútállomás közelebb épüljön fel. Ez a magya-

rázata annak, hogy ellentétben a míves építészeti alkotásokkal (paloták, kastélyok, bíróságok, 

elöljáróságok, stb.) az állomásépületek a kevésbé értékes külvárosi részeken találhatóak, 

ahonnan a belvárosig jelentős utat kell még megtenni. De ez az elhelyezkedés nem volt egyér-

telműen kedvezőtlen, mert pont ez tette lehetővé a vasúti szállításra épülő ipartelepítés kiala-

kulását. Mindezekkel együtt jelentkeztek ennek a hátrányai is, mivel ezek az ipari környeze-

tek sokszor a hanyagság, a tönkremenés következtében elszomorító látványt mutattak. Ebben 

a helyzetben kialakult előítéletek miatt, nehezen érthető és védhető ennek az épületfajtának a 

történeti jelentősége és a vizuális értéke. Kicsit jobb a helyzete ezektől eltérően azoknak az ál-

lomásépületeknek, amelyek a megkapó táji környezetben szabadon állnak. Védelemre azon-

ban többségükben egyaránt érdemesek, és a jelen dolgozat témaválasztása is ezt tükrözi. 

2.3. A VASÚTI ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSZETI SAJÁTOSSÁGAI 

A személyszállítás, az utasforgalom lebonyolítása, a vasút szállítási tevékenységének legérzé-

kenyebb folyamata: kapcsolat az ország lakosságának túlnyomó többségével. És ez a kapcso-

lat az utasforgalmi épületen, vagyis az indóházon keresztül zajlik, ami az elindulás és a meg-

érkezés fontos része. 

Az utas az utazási folyamat három egymástól jól elkülöníthető szakaszában (elutazása előtt, 

a vonaton, valamint az utazási cél elérésével a megérkezését követően) veszi igénybe a vasút 

szolgáltatatásait. A vonaton töltött időn kívül a vasút területén tartózkodó utas az indóház he-

lyiségeit és az azokhoz közvetlenül csatlakozó létesítményeket veszi igénybe. Várakozási ide-

jük alatt – csakúgy, mint a vonaton – az utasok teljes joggal elvárják, hogy kultúrált körülmé-

nyek között tartózkodhassanak [25]. A kellemes utazásközérzet elengedhetetlen feltétele a jó 
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tájékoztatás, az ellátó szolgáltatás mennyiségi és minőségi színvonala, mely egyúttal az utazá-

si kultúráltság fokmérője is. A szolgálati szabályzat tiltásainak következtében az utas kizáró-

lag csak az utasforgalmi épületben és annak helyiségeiben fordulhat meg, ezért az élményei és 

tapasztalatai kizárólag ehhez az épülethez kötődnek. Ezáltal az utasnak a vasútról alkotott vé-

leménye is - a vonaton eltöltött időn kívül - az utasforgalmi épületben tapasztaltak alapján 

alakul ki. Éppen ezért, ezek az épületek a vasútüzem összes épületfajtájától eltérően, kiemel-

kedően fontos létesítmények. 

Ennek indokai a következők: 

• Egyetlen épületfajta, amelyik az utazóközönséggel kapcsolatban áll. 
• Bonyolult rendszerű, összetett funkciójú és nem sorolható egyetlen szakszolgálati ág 
kizárólagos épületei közé. 

• A település és a vasút elválasztó, illetve összekötő vonalán áll, térfalképző szerepe mi-
att a településnek és a vasútnak is fontos középülete. 

• Az indóház a település és a vasút közötti kapcsolat meghatározó eleme, és ez a funkció 
túlmutat magán az épületen. 

• Helyszínrajzilag a vasúti oldalt tekintve a vágányhálózat követelményeihez igazodik, a 
település oldaláról nézve viszont az állomási előtér megfelelő lezárását jelenti. 

A felvételi épület elrendezése a szigorú kötöttségeken belül is nagyon változatos lehet és 

vizuális megjelenésével – tömeg és kontúr – mindkét oldali viszonylat tekintetében fontos tér-

formáló tényező. Ezt a megállapítást még csak tovább erősíti az a tény, hogy ez az épület 

rendszerint az állomási előtér legnagyobb épülete szokott lenni. [72]. 

A fentebb felsorolt sajátosságokból következik, hogy ezeket az épületeket - indóházakat - 

az összefüggések ismeretében – utasforgalom, vágányhálózat és település kapcsolata – a sajá-

tos helyzetükből adódó jelentőségük folytán kiemelt fontossággal kell értékelni és megtartá-

sukért a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelően folyamatos értékmegőrzést kell vé-

gezni. 

2.4. KIEMELTEK KÖZÖTT A LEGFONTOSABBAK (A 
LEGNAGYOBB UTASFORGALMÚ ÉPÜLETEK) 

A magyarországi indóházak nagyságrendjét az utasforgalom létszáma, valamint az állomás 

regionális és vasúti helyzetének jelentősége határozza meg. Ez a bírálati szempont tartalmaz 

bizonyos minőségi utalásokat is, mivel az egyes kategóriák változása a nagyságrenddel nem 

lineárisan, hanem exponenciálisan mérhető. Ez a különbözőség a helyiségek létszámában és 

mértékében mutatkozik meg, mely ebből következően az épület kubaturális adataival is iga-

zolható. 

Ezek a különbségek azonban a legnagyobb utazólétszámot befogadó pályaudvarainkon be-

lül is érzékelhetőek és egyúttal ezek két csoportot is képeznek. 
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a) Különös jelentőséggel bír a három legnagyobb budapesti főpályaudvar, mivel ezek 

méreteiknél és jelentőségüknél fogva Budapest és az ország egészét érintő vasúti köz-

lekedésben a legfontosabb személyszállítási szerepet töltik be. A Keleti pályaudvar, a 

Nyugati pályaudvar és a Déli pályaudvar, úgynevezett fejállomások és ez a jelleg ön-

magában is megkülönbözteti a többiektől. További fontos jellemzőjük, hogy ezek 

mindegyike metrókapcsolattal is rendelkezik. 

b) Sorrendben a következők: az országos jelentőségű gócponti állomások. Itt általában a 

vidéki nagyvárosok (Győr, Szeged, Pécs) említendők, valamint a regionális közpon-

tok, korábban megyeszékhelyek (pl. Zalaegerszeg, Kecskemét) és az egyes vasúti 

gócpontok (pl. Dombóvár, Mátészalka). Ezek azonban nem fejállomások, hanem át-

menő jellegűek. 

A budapesti főpályaudvarok, valamint a gócponti átmenő jellegű állomásépületek a vasúti 

személyszállítás legfontosabb épületei, melyeknek az esztétikai és műszaki állapota a vasút-

üzemelés tekintetében elengedhetetlenül fontos feltétel, hiszen nélkülük a zavartalan, kultúrált 

utazás nem képzelhető el. Azonban a fej- és gócponti állomásokat a sok-sok kisebb közbenső 

indóház hálózata fogja egybe. A MÁV részéről kb. 900 és a GYSEV részéről kb. 20 önálló 

egység alkotja azt az épületkomplexumot, melyek a vasút személyszállításának a működőké-

pességi egységét alkotják. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeknek az 

építészeti-, műemlékvédelmi színvonala megfelelő legyen, illetve ha az erkölcsi avulás bekö-

vetkezik, akkor rendelkezésre álljanak azok az anyagi, technikai, szellemi lehetőségek, me-

lyek a teljes értékű reaktiválásukat lehetővé teszik. 

2.5. A KIEMELT JELENTŐSÉG KIFEJTÉSE 

2.5.1. FŐVÁROSI FŐPÁLYAUDVAROK 

A korábban már említettek szerint a három fejállomás: a Budapest Keleti Pályaudvar, Buda-

pest Nyugati Pályaudvar és a Budapest Déli Pályaudvar. Mindhárom pályaudvarnak közös 

jellemzője, hogy a város belső területén, sűrűn beépített környéken helyezkedik el, jellemzően 

nagyvárosi környezetben. Továbbá mindegyik rendelkezik metróállomással, melyek lehetővé 

teszik a pályaudvarok közötti és a városi közlekedéssel való összeköttetést. 

Ezen főpályaudvarok kiemelt jelentőségét indokolja az utasforgalmi háttér, amit Budapest 

kétmilliós lakossága jelent. Ez a körülmény még a legnagyobb utasforgalmú kategóriában is 

jelentős eltérést mutat a fővárosi főpályaudvarok javára. Ezt támasztja alá az is, hogy az or-

szág lakosságának egyötöde Budapesten lakik, valamint a fővárost nagyságban követő vidéki 

nagyvárosok bármelyike is csak tizedannyi lakost foglal magába. Ezzel a lakosság lélekszá-

mából adódó utasforgalmi igények kielégítése fontosabb, mint az indóházak vasúti jelentősé-

ge. 
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Ebből következően, az ehhez mért terjedelmi adatok is ennek megfelelően alakultak. A két 

legnagyobb (Budapest Keleti- és Budapest Nyugati pályaudvar) főpályaudvarok a vonatfoga-

dó csarnokokkal egyetemben, 2000000 légköbméternél is nagyobb kubatúrát jelentenek [35]. 

Ezen pályaudvarok bármelyikén naponta egy-egy vidéki nagyváros összlakosságának meg-

felelő mennyiségű utas fordul meg, amit még a nemzetközi utasforgalom is kiegészít. 

Ezen pályaudvarok architektonikus megjelenése, homlokzati motívumai ma már teljes egé-

szében szerviesültek a városi szövetet alkotó vizuális egységgel. Jellegzetes és megszokott 

képét alkotják az őket befogadó városrésznek. Napjainkra ezek mindegyike olyan fontos köz-

épületekké vált, melyek megszokottságuknál, méreteiknél és elhelyezkedésüknél fogva fontos 

tájékozódási pontot jelentenek az őket megkülönböztető figyelemmel kísérő világváros életé-

ben. 

2.5.2. NAGYFORGALMÚ GÓCPONTI ÁLLOMÁSOK 

A magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a legnagyobb forgalmú állomások egytől-egyig 

mind átmenő jellegűek. 

Ezek közül kettő Budapesten található: 

• Józsefvárosi pályaudvar (időközben ez megszűnt) 
• Kelenföldi pályaudvar 

Mindegyik igen komoly hivatásforgalommal rendelkezik. 

Ezen kívül ebbe a kategóriába sorolandók még az alábbiak, melyek mindegyike kizárólag a 

vidéki nagyvárosokban találhatók: Szeged, Szolnok, Kaposvár, Miskolc, Kecskemét, Debre-

cen, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg és Pécs. Az átlagos fel-

vételi épületek mérete ebben a kategóriában 20-40000 légköbméter, ami mutatja a három ki-

emelt budapesti főpályaudvartól való különbözőség mértékét [35]. 

Általánosságban elmondható, hogy a vidéki nagyobb városaink lakossága kb. 50-200000 fő 

közé tehető, mely egyúttal jelzi a lebonyolítandó utasforgalmat is. 

Az utasforgalmukra jellemzően az alábbi megállapítások érvényesek: 

a) Jellegzetesen helyi-központi fontosságot mutatnak, mely a város 20-30 km-es sugarú 

vonzáskörzetében érvényesül (megyei-regionális hivatalok, kórházak, kulturális köz-

pontok és oktatási létesítmények, egyetemek-főiskolák, stb.) 

b) Célforgalom, amely jellemző a megyei jogú városokra, megyeszékhelyekre, regionális 

központokra.  

c) A gócponti vasúti helyzet a hivatásforgalom mellett átszálló utasforgalmat is jelent a 

kiágazó mellékvonalakra vagy a folytatódó fővonalakon fekvő állomások felé. 

A Budapesthez legközelebb eső gócponti állomások Székesfehérvár és Szolnok. Ezek a bu-

dapesti vonzáskör határán fekszenek, de mivel megyeszékhely is egyúttal, ezért a saját von-

záskör hatása is érvényesül. 
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Ezen gócponti állomások fontosságát az a sajnálatos tény is igazolja, hogy a második világ-

háborús pusztítások során a lebombázott indóházakat a háború befejezését követően újra fel 

kellett építeni. Ennek során kb. 200.000 légköbméter új épülettérfogat létesült, többek között 

ennek során épült újjá Debrecen, Győr, Nyíregyháza, Székesfehérvár valamint Szolnok vá-

rosok vasúti utasfelvételi épületei, melyek között a szocreál, a hagyományos és a modernista 

építészeti törekvések egyaránt megtalálhatók. [35] 

2.6. AZ INDÓHÁZ MINT SAJÁTOS ÉPÜLETFAJTA KIALAKULÁSA 

2.6.1. AZ ÁLLOMÁSKÉP KIALAKULÁSA  

Az állomáskép kialakulása a vasúti építészet létrejöttével együtt történt. Ennek során kijelent-

hető, hogy a vasúti építészetnek az általános építészeti jellemzők mellett vannak eltérő és 

vannak sajátos vonásai. A vasút „veszélyes üzem”, ezért az előírásokat a vasút szakmai utasí-

tásokban foglalja össze. Az utasításokban foglaltakhoz az épületekkel még akkor is igazodni 

kell, ha emiatt a legkedvezőbb építészeti megoldás nem lehetséges. Ezek során azonban az ál-

lomáskép a gyakorlatban úgy alakul, hogy minden elkülöníthető épületegyüttesnek van egy 

főépülete, amely mellé vagy köré telepednek az együtteshez tartozó további épületek (pl. 

személypályaudvaron a felvételi épület az indóház, vontatási telepen pedig a mozdonyszín a 

főépület). 

Az együttesek közül a személypályaudvar épületcsoportja emelkedik ki. Uralkodó eleme az 

indóház, amely méreteivel és építészeti kialakításával az állomás és az állomási előtér legfon-

tosabb épülete. [35] 

2.6.2. A VASÚTI ÉPÍTÉSZET ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

Hazánk földrajzi elhelyezkedése és az ország határain belüli adottságok miatt, a hazai szerve-

zett személy- és teherszállítás legfontosabb és legnagyobb vállalata a MÁV. Ezen feladatai-

nak ellátására hatalmas eszközvagyont kellett létrehozni, melynek jelentős részét az épületek 

alkotják. 

A vasúti épületek jelentős része olyan speciális üzemi igényeket elégít ki, melyek az általá-

nosságban ismert épületeknél nem szerepelnek. Az elmúlt több mint százötven év alatt így jött 

létre a vasúti építészet, mint a közlekedés-építészet egyik ága, mely jól megfigyelhető általá-

nos és sajátos építészeti „akcentusokkal” rendelkezik. Megépítésük azonban kizárólag a szi-

gorú előírások és a speciális szabályok betartásával történhet. 
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2.7. SZABÁLYOK ÉS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

Ahogyan már a korábbi utalásból is kiderült, a vasút veszélyes üzem. Így tehát az ehhez szük-

séges épület megépítése előtt, mind a tervezési, mind pedig az engedélyezési eljárás során a 

kettős szabályozás érvényének kell megfelelni.  

Az általános előírásokat a korábbi évtizedekben az úgynevezett országos építésügyi sza-

bályzat foglalta magába. Napjainkban szintén országos érvényességgel, de más megnevezés 

alatt az Országos Településrendészeti és Építészeti Követelmények (OTÉK) szabályrendszere 

érvényesíti az általános előírásokat (253/1997 (XII. 20.) Korm. Rend.). 

A sajátos előírásokat viszont a vasút önmaga alakítja ki és ezeket a követelményeket és 

utasításokat egységes szerkezetbe foglalt rendszerben teszik közzé. Ezáltal a vasút a szakható-

ság szerepét is betölti és ebbéli véleményét az építésügyi eljárásokban az építésügyi hatóság is 

elfogadja, amennyiben úgy nyilatkozik, hogy az építmény terveit a saját szempontjából elő-

írásszerűnek minősíti. Ezek az előírások azonban nem lehetnek ellentétesek az Országos Sza-

bályzatban foglaltakkal. Ez a kettős eljárási rend egyúttal annak is biztosítéka, hogy az általá-

nos és szakhatósági előírások együtt érvényesülhessenek. Mindezek tették lehetővé, hogy fel-

épülhessenek azok a különös karakterű épületek, melyek a jelentős mennyiségüknél fogva a 

generációk és a szakemberek kitüntetett figyelmére váltak érdemessé. 

2.8. AZ ÉPÜLETEK NAGYSÁGRENDJE ÉS A TÍPUSTERVEZÉS 
KIALAKULÁSA 

Az épületek nagyságrendjét a vele szemben támasztott és az elemi igényekből összeállított 

kapacitás képessége határozza meg. Ennek a mennyiségi mértéknek az alapvető kifejezése az 

alapterületi és kubaturális megjelenés, amelyek egyúttal a bekerülési költségek mutatói is. A 

jelenséget különösképpen a vidéki helyi érdekű vasutak indóházainál lehet jól megfigyelni, 

ahol a tipizálás eredményeként négy osztályba sorolt felvételi épületrend alakult ki. A közvé-

lemény úgy tudja, hogy a XIX. század vasútépítésének hőskorában épült vasúti épületek 

mindegyike egyforma, de legalább is nagyon hasonlítanak egymásra. [35] 

Ezt a felfogást még a szépirodalmi és kultúrtörténeti alkotásokból kisugárzó gondolatiság is 

így tükrözi. Pedig a vasútállomások épületei nem csak országonként és vonalanként voltak 

mások, hanem ugyanazon a vasúttársaság fejlesztette, korszerűsítette és meg is változtatta az 

épületeinek a terveit. Ha akadt is hasonlatosság annak magyarázata a funkcionális követelmé-

nyek azonossága volt. De a vasúttársaság tőkeerejét, a település nagyságát, a regionális jel-

lemzőket és a vasúti csomópont rangját valamint, az építész tervező karakterisztikus voltát, az 

épületek eltérő és az igényekhez igazodó megjelenése rendszerint mindig jól visszatükrözte. 

Kialakult a tervezés rendszere, melynek során a jelentősebb vasúttársaságok saját tervező-

részlegekkel rendelkeztek és ezek feladatul kapták az ún. „tervcsaládok” kidolgozását. 

Ezek létrehozását az tette lehetővé, hogy az állomásépületek általában a település szélén he-

lyezkedtek el, így nem volt szükség a már meglévő épületekhez igazodni. Az így készült ter-

vekben az egyes építészeti részletek közös vonásai azonban valóban jól felismerhetőek. A ha-
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zai helyiérdekű vasutak – a főhatósági előírások miatt – többnyire az Államvasutak épületter-

veihez igazodtak. De a vasúti épületek jelentős száma és a feladatok ismétlődése következté-

ben ez világviszonylatban egy újfajta tervezési eljáráshoz, a „típusterv” létrejöttéhez és annak 

alkalmazásához vezetett. Így elfogadott szokássá vált, hogy egy-egy vasútvonal mentén pél-

dául ismételten felépítették ugyanazt az utasforgalmi épületet, így növelték a vonalépítés se-

bességét. Természetesen ügyeltek arra, hogy a helyszíni adottságokhoz igazodva kisebb vál-

toztatásokat végrehajtsanak. 

Ezzel az épülettervezési eljárással korábban csak elvétve lehetett találkozni, de ma már 

több, mint 100 éves hagyomány a MÁV-nál. Ettől kezdve azonban létrejött a típustervezés 

rendszere és ez a vasútépítéssel összefüggő jelentős építészettörténeti tényezőnek tekinten-

dő.[72] Ez a meghatározó korszak a vasútépítés kezdetétől az első világháború végéig tartott, 

hiszen ezen idő alatt épült fel mindazon épületek összessége is, mely végül is a jelen dolgozat 

témáját is megalapozta. Az így lehatárolt témakör remélhetőleg kirajzolja az építészeti ha-

gyományainknak ezt a gyakran elhanyagolt vagy figyelmen kívül hagyott műfaját. Egyúttal 

viszont ez adott témát is a most már elkövetkezett és a főcímben is meghatározott védelem oly 

fontos problémakörének. 

A kiemelkedő nagy fejállomások és gócponti állomásépületeken túlmenően (amelyekből 

csak kevésre volt szükség) többségében kisebb és általában négy osztályba sorolt felvételi 

épületek valósultak meg. 

Az I.-től a IV.-ik osztályig sorolt épületeken a könnyen elérhető fejlesztés, bővítés szelle-

mes példáit tanulmányozhatjuk Ezen építészeti-mérnöki alkotások legkisebb eleme az utas-

forgalommal és az alapvető igényeket kiszolgáló egy- vagy kétszintes középső centrális tömb 

volt, melyet a meghatározott építési helyszínre történő alkalmazás során a helyi vasútüzemi 

igények szerint két irányban lehetett bővíteni. Ezek az épületek egymáshoz képest is általában 

hasonló elvek alapján épültek meg: vagyis a központi utasforgalmat is magában foglaló tömb 

bővült a vasútüzemi és technológiai helyiségeket magába foglaló szárnyakkal aszerint, hogy 

azt a helyi igények miként kívánták meg. 

Alaptípusnak a IV. osztály tekinthető, amely csak kevés helyiséget foglalt magába. 

Egyszerű alaprajzú és tömegképzésű földszintes épület. 45º-os hajlásszögű nyeregtetős le-

fedéssel (pl. Függelék F2. ábra: 1905-ben épült nagyecsedi indóház). [73] 

A III. osztályú típus az előzőhöz képest valamelyest fejlettebb, emeleti részt is tartalma-

zó,szolgálati lakást is magába foglaló, kétszintes épület. Alaprajza és homlokzati tömegképzé-

se szintén egyszerű, problémamentes 45º-os hajlásszögű, egyszerű nyeregtetős lefedéssel. (pl. 

Függelék F3.ábra: 1859-ben épült Kocsola-Ódalmand indóháza) 

A II. osztályú típus: szintén emeletes, de az egyik oldalhiányban kétszintes bővítéssel. A 

még mindig egyszerű alaprajzú elrendezést nyeregtetőből álló kissé összetett tetőidom fedi 

le.(pl. Függelék F4. ábra: Magyarnándor 1896-ben épült felvételi épülete) 

Az I. osztályú típus a mindkét irányú bővítés eredményeként T-alaprajzi kialakítás jött létre, 

mely már teljes területén kétszintes változatot foglal magába, egymást keresztező nyeregete-

tős lefedéssel és négy irányban is látható oromfalas megoldással. (pl. Függelék   F5. ábra : 

Veszprém 1896-ban épült felvételi épülete) 
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5. ábra: A MÁV helyiérdekű vonalainak felvételi épületeinek áttekintő távlati képe 
(Kubinszky M.: Régi magyar vasútállomások, Corvina Kiadó 1983, 52.oldal) 

A típusépítmények egymástól eltérő különbözőségét többnyire az adott tájra jellemző eszté-

tikai és stiláris elemek építészet-művészeti megjelenése eredményezte. A típusok fejlődésénél 

mindinkább észrevehető törekvés a festőiség megjelenítése, mely az I. osztályú változatoknál 

már egészen feltűnő, egyedi megjelenést eredményez. Ilyen például az előbb említett veszp-

rémi indóház is. 

A megállókon létesülő technológiai épületek is a növekvő ház elve alapján épültek. Előfor-

dult, hogy egy eredetileg a HÉV-hez tartozó épületet építettek át a típustervek alapján. Ennek 

egyszerűsége azzal is magyarázható, hogy a HÉV-nél használt típustervek nagyban hasonlí-

tottak a MÁV-nál használatos típustervekhez, csak az osztályok minősége különbözött. Így pl. 

Pilisvörösvár ( Függelék - F7.ábra) állomásépülete eredetileg a HÉV II. osztályú típustervéhez 

tartozott, de később ezt a MÁV I-es osztályú típustervére bővítették. 

2.9. AZ OSZTÁLYOK FÖLÖTTI „NAGYOKRÓL”  –  RÖVIDEN 

A sort a három fővárosi és az égtájak szerint megjelölt főpályaudvar nyitja: 

• Keleti pályaudvar 
• Nyugati pályaudvar 
• Déli pályaudvar 
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Keleti pályaudvar 

1881-1884 között épült Rochlitz Gyula és Feketeházy János tervei szerint, de többszöri átépí-

tés (legutóbb 1965) után is, lényegében változatlan maradt. Az előcsarnok falfestményét Than 

Mór, a nyolc kisebb freskót pedig Lotz Károly készítette. A Bezerédy-féle szobrok viszont 

már nem találhatóak meg. 
 

 

6. ábra: Budapest Keleti pályaudvar korabeli képe 
(Kubinszky M.: Régi magyar vasútállomások, Corvina Kiadó 1983, 62.kép) 

Nyugati pályaudvar 

Az Osztrák-Magyar Államvasút-társaság vonalainak forgalmát bonyolította le. Nagyjából a 

régi pest első pályaudvara helyén épült 1874-1877 között a párizsi Gustav Eiffel és Társa iro-

da tervei szerint. Ma is Budapest legszebb és egyben Európa kiemelkedően szép pályaudvara. 

 

7. ábra: Budapest Nyugati pályaudvar korabeli képe 
(Kubinszky M.: Régi magyar vasútállomások, Corvina Kiadó 1983, 57.kép) 
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Déli pályaudvar 

Az 1861-ben a még önálló Buda is új vasútállomást épített, a mai déli pályaudvar helyén a 

magánvasút típustervei közül kiemelkedő egyedi megoldással, mely a főváros ostroma idején 

a II. világháborúban elpusztult. A mai Déli pályaudvar az 1969-es ill. 1970-75 években épült 

Kővári György Ybl-díjas építész tervei alapján  

 

8. ábra: Budapest Déli pályaudvar korabeli képe 
(Kubinszky M.: Régi magyar vasútállomások, Corvina Kiadó 1983, 54.kép) 

 

9. ábra: Budapest Déli pályaudvar mai képe 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Deli-palyaudvar-budapest.jpg) 

A XIX. és XX. század fordulója táján a jelentősebb települések és vasúti csomópontok régi 

állomásépületeinek a helyébe a Magyar Államvasutak már egy korszerűbb szemlélettel építet-

te föl az új indóházakat és reprezentatív felvételi épületeket. Gyakorlatilag minden nagyobb 

városunk ill. elágazásban fekvő csomóponti településünk ekkor kapta meg a ma is fellelhető 

jelentős állomásépületét. Köszönhető ez annak is, hogy - a Parlamentet is tervező Steindl Imre 
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építész tanítványa - Pfaff Ferenc építészmérnök akkoriban a MÁV magasépítési ügyosztályán 

vezetőként jelentős hatást tudott gyakorolni a rohamosan fejlődő vasúti építéskultúrára. Emi-

att alakult úgy, hogy Budapesten kívül az összes jelentős vidéki pályaudvar, melyet a háború 

nem tett tönkre, ma is jelentős városkép-formáló szerepet tölt be. Ezt a szerepet azonban a 

műemlékvédelem hatásos eszközeivel továbbra is erősíteni szükséges. 

2.10. BUDAPEST NEGYEDIK JELENTŐS FŐPÁLYAUDVARA –  
MAJDNEM!  

A Magyar Mérnök és Építész Egylet 1902. évi nagypályázatát a „Magyar Pályázatok” c. újság 

(I. évf. 1903., 8. szám) a pályázati kiírással és a pályaművek bemutatásával ismerteti: „Egy 

nagyvárosban, amely vasúti főgócpont, vasúti állomásépületet kell megtervezni.” [75] A ki-

írás fiktív volt, helyszíne pontosan nem volt meghatározva, de azt sejteni lehetett, hogy a ter-

vezett észak-déli vasúti összeköttetés pesti vonalán – talán a Városliget mögött – kellett volna 

felépíteni. A feladat szerint a vágányok (12 pár) hat méterrel az utca szintje felett haladtak 

volna és így egy szintben elválasztott vasúti forgalomra épülő pályaudvari épületet kellett ter-

vezni. A kiírás részletes megfogalmazásából a téma alapos ismerete derül ki és olyan pálya-

udvar (valószínűleg fővárosi) eszmei megoldását tűzte ki célul, amilyenről abban a korban 

legfeljebb csak álmodozni lehetett. De az első díjas terv a szokatlan alaprajzi megoldásaival 

valamint egyéb különös térkompozíció elképzeléseivel és az ebből levezethető festői szépségű 

homlokzatával a rangos zsűri elvárásának mindenben megfelelt. Az aranyérmet és a vele járó 

1200 koronát Vágó József építészmérnök (1877-1947) nyerte el egy olyan nagyszerű gondola-

ti világú elképzeléssel, melyhez hasonló még soha nem épült meg és így még inkább sajnál-

hatjuk, hogy ez a nagyszabású elképzelés nem valósult meg. Ennek ellenére mégis a fővárosi 

igényeket kielégítő pályaudvarok között kell számon tartanunk. 

 

 

10. ábra: Vágó József által tervezett homlokzat 
(Anne Lambrichs: Vágó József; Holnap Kiadó, 2005, 18.oldal) 
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11. ábra: Vágó József aranyéremmel kitüntetett pályaterve 
(Kubinszky M.: Régi magyar vasútállomások, Corvina Kiadó 1983, 59.oldal) 

A Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában jelentős értékű állomásépületek, üzemi épületek, 

csarnokok és irodaházak vannak. Ezek száma kb. 17000, de ezen kívül a 4 tartósan állami tu-

lajdonú kiemelt műemléképületnek a kezelői feladatát is ellátja. 

A négy kiemelt műemléképület: 

1. Budapest Keleti pályaudvar felvételi épület (indóház) 

2. Budapest Nyugati pályaudvar felvételi épület (indóház) 

3. Gödöllő állomás volt királyi váró (indóház) 

4. Budapest VIII. kerület , Múzeum u. 11. szám alatti volt Károlyi palota 
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12. ábra: Ybl Miklós tervezte Gödöllő állomás volt királyi várója 
(Sínek Világa. LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 6. oldal) 

A 162 éves vasút építészeti örökségét a kezdetek magán vasúttársaságai, a helyiérdekű vas-

utak, valamint az 1868-ban megalapított Magyar Államvasutak hagyta az utókorra. Közülük 

talán legjelentősebbek a XIX. és XX. század fordulóján megépült MÁV-indóházak, melyek 

nagymértékben meghatározták magának a vasútnak és olykor az azt körülvevő környezetnek, 

de nem ritkán a kisebb települések esetében magának a településnek is az arculatát. Emellett 

említésre méltóak még a többi társaság által létrehozott, sokszor kedvelt stílusban megjelení-

tett állomásépületek, melyek többségükben úgy vonultak be az emberek tudatába, hogy kizá-

rólagosan ezek jelentették a magyar vasútépületet. 

A második világháború azonban itt is elvégezte a „szörnyű munkát” és pl. Debrecen, Szol-

nok, Nyíregyháza szép állomásépületeit már nem lehetett megmenteni. Veszteségként köny-

velhetjük el azt is, hogy ennek az örökségnek kb. 30 %-a a korábban már megváltozott Ma-

gyarország határain kívülre került. 

Az 1968. évi közlekedési reform sem tett jót, mert majdnem 2000 km-en megszűnt a vasúti 

közlekedés és ezzel együtt a felhagyott indóházak sorsa is megpecsételődött. Az a kb. 17000 

vasúti épület (indóház, üzemi épület, fűtőház, őrbódé, őrház, kútház stb.), ami napjainkban is 

létezik viszont megkívánja az állandó és folyamatos gondoskodást, felügyeletet.  

Ehhez a munkához azonban naprakész információkkal kell rendelkeznünk az épületek pon-

tos helyéről, földrajzi elhelyezkedéséről, állapotáról, statisztikáiról. Ezen nagymennyiségű in-

formáció tárolásához, feldolgozásához, bővítéséhez egy adatbázis létrehozása vált szükséges-

sé. Később ezen adatbázist használom fel az indóházak optimális rekonstrukciós terveinek ki-

dolgozásához. 
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3 .  DINAMIKUS LÁNC LÉTREHOZÁSA VASÚTI 
INDÓHÁZAK OPTIMÁLIS ADATBÁZISÁNAK 

KIALAKÍTÁSÁRA 

Hazánkban a vasúti indóházak építészeti rekonstrukciója az elkövetkező évek fontos feladata 

lesz. Sajnos az elmúlt évszázad igen mostohán bánt ezekkel a szép ipari építészeti alkotások-

kal. Sok közülük elpusztult a háború viszontagságai alatt, mások ugyan újjáépültek, de nélkü-

lözve a szakszerű rekonstrukciót. Ugyanakkor a még megmaradt, illetve rekonstruálható in-

dóházak fontos alkotóelemét képezik Magyarország jelentős építészettörténeti kincsestárának. 

Helyreállításuk és megőrzésük elsődlegesen fontos kultúrtörténeti feladat, amely feladathoz 

természetes módon párosul országképünk folyamatos fejlesztésének és idegenforgalmi vonze-

rejének növelése is. 

Figyelembe véve, hogy az elmúlt évtizedben az ipari, közlekedési építészeti rekonstrukciók 

tervezése terén a korábbi időszakhoz képest viharos gyorsaságú fejlődés ment végbe, ezért 

ebben a fejezetben alkalmazom a korszerű számítástechnikai módszereket. 

Gyorsan kezelhető és fejleszthető adatbázisokat hoztam létre a vasúti indóházak adathalma-

zainak, statisztikájának tárolására. Ezek alkalmasak lesznek az optimális felújítási stratégiák 

kidolgozására, valamint az olyan világsikert aratott program adatokkal történő ellátására, mint 

az ARCHICAD tervezőprogram, amely kiválóan felhasználható meglévő építészeti tervek 

alapján az építészeti rekonstrukciós tervezésben. 

A korszerű adatbázist a file-kezelése révén igen rugalmasan építkező objektum-orientált 

programnyelvre támaszkodva hoztam létre. [56,100]. Kihasználtam a matematika nyelvezeté-

hez igen közel álló nyelvnek azt az adottságát is, hogy nagy adatbázisok kezelésére alkalmas a 

dinamikus adattárolási lehetőségek következtében. Az adatbázis létrehozásával kapcsolatos 

fontosabb lépéseket és fogalmakat is ismertetem. Az erre támaszkodó és a felújítási folyamat-

ban felhasználó gráfelméleti modellt és dinamikus programozási eljárást a későbbi fejezetben 

kívánom részletezni. 

A program létrehozásánál követtem azt a modern szemléletet, amely az objektumok alkal-

mazásán alapul továbbá igen rugalmas és tág lehetőséget kínál a program további fejlesztésé-

nél. 

3.1. AZ OBJEKTUM, MINT ALGEBRAI STRUKTÚRA 

Az objektum modern matematikai fogalom, amelyre a számítástudomány megalapozásakor 

támaszkodtak a szakemberek. 

Definíció: 

A Q nem üres halmazt objektumnak nevezzük, ha értelmezve van rajta:   

• S: Q → Q szelektor leképezések S véges halmaza, és 
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• k: Q x S x Q → Q konstrukciós leképezés. 

Megjegyzés: 

1. Az (S) szelekciós műveletek az adatszerkezetet annak részeire képezik le (pl. elemek 

kivétele szelekciós művelet a kivett elemet tekintve). 

2. A (k) konstrukciós művelettel lehet adatszerkezetet felépíteni, módosítani, adatszerke-

zetet egy hasonlóra leképezni. 

3.1.1. AZ OBJEKTUM ALAPVETŐ STRUKTÚRÁJA A 
SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYBAN 

Az objektum a programnyelvekben MEZŐ (adatok) és METÓDUSOK együttese. 

3.1.2. AZ OBJEKTUM NÉGY ALAPVETŐ TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZIK 

1. Adat és kód kombinációja (Mező + metódus). 

2. Öröklési tulajdonsága van. 

3. Polimorfizmus tulajdonsága van. 

4. Zártsági tulajdonsággal rendelkezik. 

3.1.3. AZ OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS (OOP) IDŐBENI EREDETE 

Az objektum orientált programozás (OOP) a számítástudomány történetében a 1970-es évek 

elejére nyúlik vissza. Az elsők között fejlődtek ki az alábbi programok: 

1. Xerox cég SMALLTALK Pr. (lassú volt) 

2. C++ (gyors, de nem teljes körű OOP) 

3. További programok (LISP, SIMULA, MODULA-2, ADA) 

4. Turbo Pascal 5.5 verzióban jelent meg először az OOP 

Ennek gondolatát Larry Tesler "Object Pascal Report" című munkájában 1985-ben fogal-

mazta meg, 1985: 5.5 verzió. Ez már gyors és teljes körű volt. 

3.2. AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE 

A modell n - db. indóházat tételez fel és alkalmas arra, hogy indóházanként tárolja az egyes 

indóházak felújítási költségeit, a felújítás várható időtényezőjét, az egyes felújításokból szár-

mazó közvetlen és közvetett hasznot, a tervezéshez szükséges műszaki rajz-adatokat és fizikai 

paramétereket, továbbá a feldolgozható szöveges információkat. Az adatbázis dinamikus lánc, 

amelybe további új láncelem bármikor beszúrható. 
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3.2.1. AZ ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ELJÁRÁS ÉS 
FONTOS TUDNIVALÓK, Ú.N. "MUTATÓ TÍPUSÚ - DINAMIKUS VÁLTOZÓK" 

ALKALMAZÁSA 

A statikus változók a feladat mérete miatt sajnos nem alkalmazhatóak a módszer végrehajtá-

sára, ezek alkalmazása ugyanis az alábbi hátrányokkal járna: 

• A statikus változók mérete a program fordításakor dől el. 
• A futás során a méret már nem módosítható. 

Az adatbázis létrehozásánál figyelembe vettem, hogy a Delphi Pascal kódrésze több szeg-

mensből áll és minden szegmens maximális mérete 64 Kbyte lehet. Ha tehát 64 Kbyte-nál na-

gyobb kódú programot kell írni, ezt csak akkor tehetjük meg, ha a programot részekre, modu-

lokra ) unit-okra bontjuk. 

Nagyon súlyos korlát ez esetünkben az adatszegmens 64 Kbyte-os határa. A program által 

használt statikus adatok (globális változók és típusos konstansok ) által használt memória nem 

haladhatja meg a 64 Kbyte-ot. Ezt a kötöttséget csak a dinamikus változók bevezetésével le-

hetett feloldani. 

A verem (stack) maximális mérete szintén 64 Kbyte, amely érték az eljárások és a függvé-

nyekben használt lokális változók mennyiségét korlátozza. 

A program ezzel szemben 640 Kbyte-os határig halomterülettel /heap/ rendelkezik! 

Tehát a hatékony memória-felhasználás érdekében szükség van arra, hogy bizonyos memó-

riaterülettel a program dinamikusan saját maga gazdálkodhasson. Ennek lényege: 

1. Ha szükség van valamely változónk számára memóriaterületre, akkor lefoglaljuk a 

memóriaterületet és használjuk, 

2. Ha pedig már nincs szükség a lefoglalt területre, akkor felszabadítjuk a memóriaterü-

letet. 

Ily módon megvalósíthatjuk a memória dinamikus felhasználását. A dinamikus változók 

számára rendelkezésre álló területet a Delphi Pascal-ban mint láttuk halomterületnek (heap) 

nevezzük. Ennek a területnek a mérete jóval meghaladja a program egyéb adatterületeinek 

méretét. Most már csak az a kérdés: hogy férhetünk hozzá a heap-területhez? Ehhez kell az új 

változótípus a mutató vagy pointer felhasználása. 

Definíció: A mutató olyan speciális /4 byte hosszú / változó, amely memóriacímet 

tartalmaz. A magyar nyelvű szakirodalom a mutató és a pointer szavakat egyaránt 

használja. 

3.2.2. A MUTATÓ DEKLARÁLÁSA: VAR P: ^INTEGER; 

A ^ jel után tetszőleges szabvány, vagy a felhasználó által definiált típus állhat. A p mutató a 

deklarálás után semmilyen meghatározott címet sem tartalmaz, tehát sehova sem mutat. A 

mutatónak többféleképpen lehet értéket adni, a legegyszerűbben a szabványos new eljárás 

használható erre, amely a lefoglalt terület címét a paraméterként szereplő mutatóba tölti: 
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new(p); 

Létezik egy előre definiált nil konstans is, amelyet a null pointer jelölésére használunk, így 

megengedett a: p:=nil; értékadás is. Ha a memóriafoglalás sikeres volt, a p "által mutatott" te-

rület felhasználása: 

Pl.:  p^:=77; 
p^:=p^+l5; 

Jól látható, hogy a pointer neve után álló ^ jel hatására nem a mutatóra, hanem az általa ki-

jelölt memóriaterületre hivatkozunk. Ha már nincs szükség a p^ egész típusú változóra, akkor 

a dispose eljárás hívásával törölhetjük azt: dispose(p);. A dispose eljárás hívása után, illetve a 

new eljárás hívása előtt a p^ hivatkozás programhibához vezethet. A mutatók lényeges tulaj-

donsága, hogy típussal rendelkeznek. Ez a típus azt jelöli ki, hogy a dinamikus helyfoglalás 

során mekkora területet kell a mutatóhoz hozzárendelni. Ennek előnye természetesen nem a 

néhány byte-os, hanem a több kbyte-os tömb változók használatakor mutatkozik. (Ha nincs 

elegendő hely a halomterületen, a programunk 203-as futás közbeni hibajelzéssel leáll: "Heap 

overflow error"). A hibajelzés elkerülhető, ha a new hívása előtt ellenőrizzük, hogy van-e ele-

gendő szabad terület a heap-en. Hasonlítsuk össze a maxavail függvény által visszaadott ma-

ximális szabad blokk méretét a példában szereplő integer változó tárolásához szükséges mé-

rettel: 

if maxavail < sizeof(integer) then halt else new(p); 

A memavail függvény segítségével a halomterületen található szabad területek összmérete 

is lekérdezhető. 

3.2.3. TÖMB A HALOMTERÜLETEN 

A "tömb" típusú tömböt /amelynek mérete 60.000 byte/ a "p" segítségével helyezzük el a 

heap-en. A tömb a p^ lesz míg az elemekre a p^[i] kifejezéssel hivatkozunk: 

program pltomb; 

type tomb = array [1. .10000] of real ; 

mutat=^tomb, 

var  p: mutat ; 

i: integer, 

begin 

new(p); 

for i: =1 to 10000 do p^[i]:=i*pi ; 

dispose(p) 

end. 

3.2.4. A "MUTATÓTÖMB" HASZNÁLATA 

Ha az előző típusú tömbből többet szeretnénk használni, mégpedig amennyi elfér a memóriá-

ban, akkor érdemes az egyedi tömbmutatók helyett a "mutatótömböt" bevezetni. Ezáltal: az i-

ik tömbre a p[i]^, míg az i-ik tömb j-ik elemére p[i]^[j] kifejezéssel hivatkozhatunk. 
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3.3. A LISTA TÁROLÁSI SZERKEZET, A DINAMIKUS LÁNC 

A dinamikus adatterületek optimálisan a lista struktúra segítségével kezelhetők. Delphi-Pascal 

nyelven történő megvalósításához rekord típus használható. Az így keletkező lista egy rekord-

lánc. A lista, listaelemekből áll, amelyek adatot és a következő listaelemre mutató pointert 

tartalmaznak. 

3.3.1. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A MUTATÓRÓL 

Definiálhatunk típusos és konkrét típus nélküli mutatókat is: 

var p1:^integer; {típusos} 
p2:pointer; {típus nélküli } 

Mindkét esetben értelmezettek az alábbi műveletek: 

Értékadás a mutató által definiált objektumnak: 

p1^:=57; 

Értékadás magának a mutatónak: 

p2:=nil; p1:=p2; 

Összehasonlítás: Az azonos típusú mutatók esetén használhatók az = és <> műveletek. 

A nil konstansmutató és a pointer típussal deklarált mutatók bármely más mutatóval összeha-

sonlíthatók: 

if (pl = p2) and (pl <> nil) then halt; 

3.3.2. AZ ADDR FÜGGVÉNY ÉS A @ OPERÁTOR HASZNÁLATA 

Az Addr függvény illetve az ennek megfelelő @ operátor segítségével bármely objektum 

függvény, címe lekérdezhető és tetszőleges típusú mutatóhoz hozzárendelhető. Pl.: 

var 

ip: ^integer, 

i:  integer, 

begin 

i:=5; 

ip:=@i; {vagy ip:=Addr(i);} 

ip^:=i+6; 

writeln(i); 

{A program által kiirt eredmény: 11,} 

end. 

3.4. AZ N INDÓHÁZBÓL ÁLLÓ ÖSSZESZERKESZTETT LISTA 
ELVÉNEK ISMERTETÉSE 

Az n indóházból álló összeszerkesztett listát az alábbi típus definícióval és az 13. ábrával 

szemléltethetjük. 
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type kapcsolat = ^indoház; 

indoház = record 

következô : kapcsolst; 

end; 

 

13. ábra: Összeszerkesztett lista 

A lista első elemére az "első" nevű, kapcsolat típusú változó mutat. Az utolsó indóház 

"kapcsolata" nil. Ha feltesszük, hogy az "input" fájl n db jellemző számot tartalmaz, a fenti 

láncot a következő kóddal is létrehozhattuk volna: 

var elsô, p: kapcsolat; i: integer; 

elsô:=nil; 

for i:= l to n do 

begin read(s); new(p); 

p^.következô:=elsô; 

p^.jellemző=s; 

elsô:=p; 

end. 

 

A fent felvetett feladat megoldásának programozásakor az első lépés egy mutatóváltozó be-

vezetése. Nevezzük ezt newp-nek. Ekkor, a 

new (newp); 

utasítással helyet foglalunk egy indóház típusú új változónak. A következő lépésben az új vál-

tozót - amelyre a newp mutató mutat, be kell iktatnunk a láncba, mégpedig a pt által kijelölt 

listaelem utáni helyre. (14. ábra.) 

 

14. ábra: Beiktatás előtt 

A beiktatás egyszerűen a mutatók átállításából áll: 

newp^.következô:=pt^.következô; 
pt^.következô:=newp; 
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Az eredményt a 15. ábra szemlélteti. 

pt

newp

új indóház  

15. ábra: Beiktatás után 

A pt segédmutatót követő elemet az alábbi egyszerű utasítással törölhetjük (hagyhatjuk el): 

pt^.következô:=pt.következô^.következô 

Gyakran célszerű egy listát két, egymást követő mutató segítségével feldolgozni. A törlést 

ilyenkor úgy érdemes megoldani, hogy az egyik, mondjuk pl jelű mutató az elhagyandó lista-

elem előtti pozícióra, a másik, p2 mutató magára az elemre mutat. 

A fejezetben áttekintettem a kidolgozott módszerhez szükséges ismereteket. Az alkalmazott 

módszer célja az, hogy a nagyméretű adatbázison igen gyors elérhetőséget biztosítson az in-

dóházak adataiból létrehozott rekordokon. 

A rekordok kép-adatokat, fizikai paramétereket, feldolgozható szöveges információkat stb. 

tartalmaznak. Az adatok a halomterületen létesített dinamikus láncban kereshetők, értékelhe-

tők és ezen kívül a lánc további elemekkel folyamatosan bővíthető. A módszer célja az adatok 

gyors elérésén túl az indóházak optimális felújítási stratégiájához szükséges adatbázis létreho-

zása. Az optimális felújítási stratégia kidolgozásához, megtervezéséhez azonban ismernünk 

kell a felújítandó indóházak sajátságos építészeti jellegét, kialakulásának menetét. Kalkulál-

nunk kell a már megkezdett és a még csak tervbe vett felújításokkal. Ezen elméleti alapokat 

ismertetem a következő fejezetben. 
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4 .  A REHABILITÁCIÓ ELMÉLETI ALAPJAI  ÉS 
GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

A vasút sajátságosan folyamatosan üzemelő és átmenetileg sem szüneteltethető tevékenységű 

szervezet. Ennél fogva szinte minden szegletében jelentős használat fedezhető fel, melynek 

következményei az idő előrehaladtával észlelhetőek. Ennek az eredményei jól megfigyelhetők 

az épületek állagában és függően az építés korától is, az erkölcsi és fizikai avulás jelei meg-

mutatkoznak. Igaz, hogy olykor a helyénvaló megállapítás igazságai is jól elkülöníthetők, 

mely szerint a régmúlt idők építészete, kivitelezése sokkalta időtállóbb. De ha a minél köze-

lebbi kor produktumait megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az összevetésben lehet, hogy 

alulmaradnak a korábbi elődök említett érdemeivel szemben. Így tehát bármelyikről is legyen 

szó, mindenképpen cselekedni szükséges. 

4.1. A MÁV TUDATOS MŰEMLÉKVÉDELMI GYÖKEREI 

A háborús pusztításokat követő rohammunkában elvégzett helyreállítások átmenetileg rendbe 

hozták a megsérült épületállományt, de ezek színvonala és megfelelőssége érthető módon 

nem mindig felelt meg a kor elvárásainak. Ugyanis a háborút követően már kezdett kibonta-

kozni egy széles körben kívánatosnak tartott szemlélet: a MŰEMLÉKVÉDELEM. Ez minő-

ségileg is egy új szintet jelentett és az élet egyéb területén már sikerrel történt alkalmazását 

követően a MÁV-on belül is elengedhetetlenül szükségessé vált. Első jelentős példaként a 

Nyugati pályaudvar 1976-ban történt igényes felújítása említhető, melyet egyúttal a vasút első 

jelentős műemléki felújításaként tartanak számon. Ezt követően 1987-ben a Magyar Állam-

vasutak, megalkotta az első saját „MÁV Műemlékvédelmi Szabályzat”-át is [79]. 

A szabályzat alapul veszi a korábban az egész országra kiterjedően elkészült műemlékvé-

delmi rendeletet, kiegészítve azokkal a speciális sajátosságokkal, amelyek a vasút jellegéből 

adódnak. A szabályzat pontos eligazítást nyújt a minősítés meghatározásában, a műemlékek 

kiválasztásában, rendszerbe foglalja a nyilvántartást, a szakszerű rekonstrukciók és felújítások 

megtervezését, a tervek jóváhagyását összhangban az egyéb vasúton kívüli hatóságok elvárá-

saival. Szabályozza az építési munkák kivitelezését és segít a jó karbantartási kötelezettség ér-

telmezésében. [79] Ezzel a nagyszabású eljárással példaértékű feladatot hajtott végre, hiszen a 

már említett országos szabályzáson kívül nincs még egy másik hasonló ilyen jellegű követel-

ményrendszer. 

4.2. A VASÚT VÉDETT ÉPÜLETEI 

A végrehajtott minősítési eljárásoknak megfelelően a MÁV Zrt. védett épületei három nagy 

csoportba sorolhatók: [103] 
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1. Országos műemlék épületek 

a. M I. 

b. M II. 

c. M III. 

2. Helyi védettséget élvező épületek 

3. Vasúti műemlék épületek 

Az épületek rendszerezett felsorolását – a funkciónak megfelelő csoportosításban – a II. táblá-
zat tartalmazza. 

2. táblázat: A MÁV épületeinek funkció és védettség szerinti eloszlása 

(Sínek Világa. LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 6. oldal) 

Védettségi fokozat 

Országos műemlék Helyi védettség Vasúti 

Épülettípusok 

M I .  M II.  M III. FM HV VM 

Felvételi épületek 3 7 2 4 9 64 

Egyéb üzemi épületek  2  1 1 15 

Nem üzemi épületek 1 2  1 1 1 

Lakóépületek      3 

Összesen 4 11 2 6 11 83 

Jelmagyarázat: FM-fővárosi védett, HV- egyéb védett, VM – vasúti műemlék 

„A kulturális örökség védelemről” szóló 2001. október 8-án életbe lépett 2001. évi LXIV. 

törvény sorolta az országos műemlékek M I. csoportjába az ott található négy darab épületet. 

Ezek mindegyike állami tulajdon és ez a státusuk várhatóan nem is fog változni. Korábbiak-

ban erre már történt utalás, de itt is fontos ezeket megnevezni név szerint, mivel ezek a legje-

lentősebbek: 

1. Budapest Keleti pályaudvar felvételi épület (indóház) 

2. Budapest Nyugati pályaudvar felvételi épület (indóház) 

3. Gödöllő állomás volt királyi váró (indóház) 

4. Budapest VIII. kerület Múzeum u. 11. szám alatti volt Károlyi palota 

Az M II. kategóriába 11 , az M III. kategóriába pedig 2 vasúti épület tartozik, melyek kö-

zött 9 indóház található. 

A ma helyi védettség alá tartozó épületeket az 1999. VIII. 13-án kihirdetett 66. számú FVM 

rendelet sorolta be ebbe a kategóriába. Ezt a besorolást 17 vasúti épület alkotja, melyek közül 

6 fővárosi védettséget élvez, ezek közül 13 indóház. Végül a harmadik csoportba (vasúti mű-

emlék) a 109.199/1987 szám alatt életbe lépett MÁV Műemlékvédelmi Szabályzata alapján 

minősített és igen nagyszámú, 83 épület tartozik. A vonatkozó szakirodalom alapján ez a 

szám eredetileg 91 volt, de időközben ezek közül 1 megsemmisült, 2 eladásra került és 6 pe-

dig a jegyzékből törölve lett. 
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A védett állomásépületek országos eloszlását a funkciónak megfelelő besorolásban a 16. 

ábra szemlélteti.  

 

16. ábra: A MÁV Zrt. védett felvételi épületei 
(Sínek Világa. LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 7. oldal) 

A MÁV Zrt. jelenleg 109 védett épületet jegyez, de az összes védettség 117, melyből 8 

épület többszörös védelem hatálya alá tartozik, azaz egyszerre országos és vasúti illetve helyi 

védett épület és vasúti műemlék is. A teljes védettségi lista megtalálható a Függelékben (FI. 

táblázat). 

A továbbiakban a III. táblázat az ez ideig még nem védett, de védelemre javasolt épületek 

listáját tartalmazza, elkülönítve egymástól a különböző funkciók szerint. 

3. táblázat: Védelemre javasolt épületek 

(Sínek Világa LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 13. oldal) 

 
Felvételi épületek 
Acsa-Erdőkürt Csárdaszállás Kétegyháza Pácsony felvételi 
Albertirsa Csengele Kétújfalu Pécsvárad 
Alcsút-Felcsút Csoma-Szabadi Kismarja Petőfiszállás 
Alsórönök Csugar Lajosmizse Putnok 
Áta Dunaújváros Lökösháza Sáránd 
Balástya Egervár-

Vasboldogasszony 
Magyarnándor Sávoly 

Balatonalmádi Egyházasdaróc Máriagyűd Sumony (belső falépcső) 
Balatonföldvár Enying Máriapócs Szécsény 
Balatonkeresztúr (nyári 
váró) 

Fegyvernek-Örményes Martonvásár Székesfehérvár 

Balatonszemes Füzesbokor Mátéházapuszta Szekszárd 
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Balatonszentgyörgy Galgaguta Monor Szerencs 
Balkány Harkány Mór Tápiógyörgye 
Balmazújváros Hódmezővásárhely Nép-

kert 
Nagyharsány Tápiószele 

Balotaszállás Ipolytarnóc Nagylak Taszár 
Bánréve Jászárokszállás Nagylapos Tura 
Barcs Kállósemjén Nagyoroszi Vásárosnamény 
Barta Kaposvár Nógrádkövesd Véménd 
Battonya Karcagi puszta Ócsa Zajta 
Bodrogolaszi Kecskemét Ohat-Pusztakócs  
Bőrönd felvételi épület Kenderes Örkény  

 
Egyéb üzemi épületek 
Acsa-Erdőkürt áruraktár Dombóvár GF 

szivattyúház 
Kisújszállás víztorony Püspökladány 

mozdonyszín 
Balmazújváros gabonaszín Dombóvár gurító II. 

váltóállító 
Komárom Déli pu. 
váltótorony 

Püspökladány VVF 
műhely 

Bánréve áruraktár Dombóvár Incze 
víztorony 

Komárom I. torony Sáp II. őrhely 

Báránd I. őrhely Fegyvernek-
Örményes I. torony 

Komárom VI. torony Sáránd I. őrhely 

Barcs áruraktár Gyöngyös áruraktár Komárom XII. torony Seregélyes 
áruraktár 

Barcs váltóállító torony Győr gyorsáruraktár Lökösháza áruraktár Szabadkígyós 
váltóállító 

Battonya előregyártott vb 
áruraktár 

Győr szertárfőnöki 
épület 

Lövő áruraktár Szentes motorkocsi 
garázs 

Bp. IV., Elem u. 5-7. 
Istvántelki Főműhely kocsi 
szerelő és mozdonyműhely 

Győr vontatási 
laktanya 

Magyarbánhegyes áruraktár Szikszó PGF épület 

Bp. X., Kőbányai út MÁV 
Északi JJ. szerkocsiműhely, 
mozdonyszerelde 

Györérkút őrház Mátészalka vonatkísérő 
laktanya 

Szolnok 28/b őrház 

Bp. XIV., Tatai út körfűtőház és 
víztorony 

Győr-Gyárváros 96. 
sz. őrhely 

Mezőkovácsháza 
előregyártott vb áruraktár 

Szolnok régi fürdő 
épület 

Budapest, Bécsi út 2. 
Szertárfőnökség épülete 

Hajduhadház 121. 
őrház 

Nagykanizsa körfűtőház Szolnok tanműhely 

Center I. sz. őrhely Hajdúszoboszló 
víztorony 

Nagylak áruraktár Szolnok VF 
irodaépület 

Csobád 206. őrház Jánkmajtis áruraktár Nagyoroszi áruraktár Tata vízház 
Debrecen 113. sz őrház Jászárokszállás 

tüzelőtároló 
Nagyszentjános áruraktár Tiszadob áruraktár 

Debrecen JJ. VI. osztály 
javítócsarnok 

Kaposvár II. 
váltóállító torony 

Nagyszentjános VVF épület Tiszalök víztorony 

Debrecen mozdonyszín Kimle VVF épület Öttevény régi váltótorony Tokaj 155. őrház 
Debrecen víztorony Kisújszállás I. őrhely Pásztó I. sz. váltóőrhely Vác PFT iroda 
Debrecen volt dinamikus II. 
torony 

Kisújszállás PGF Pécs ingatlankezelőség 
épülete 

Zajta áruraktár 

Debrecen vontatás TMK műhely 
(selejtezve?) 

   

 
Egyéb nem üzemi épületek Parkok 
Győr Hotel Szárnvaskerék 
Kaposvár nevelőintézet 
Pécs igazgatósági épület 

Balatonfenyves állomás park 
Balatonmária-fürdő állomás park 
Fonyódliget mh park 
Pécs Területi Igazgatóság kerítés, park 
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Ezekből az adatokból és információkból az is látható, hogy a fő funkciójú épületek védel-

mén túl, a MÁV Zrt. figyelme már a környezet felé is fordul és ennek során parkokat és fon-

tos, érdekes épületrészeket is a védelmi eljárás körébe fognak vonni. Ezzel együtt, azonban 

várható, hogy mindezen pozitív törekvéseknek a későbbiek folyamán jelentős anyagi kihatásai 

is lesznek. 

4.3. A RENDSZERVÁLTOZÁS (1990) UTÁNI FOLYAMATOK 
HATÁSA A VASÚTI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉRE 

(PRIVATIZÁCIÓ-SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS-TECHNIKAI 
FEJLŐDÉS) 

A műszaki technikai fejlődésnek a vasútra gyakorolt hatása vitathatatlanul jelentős változáso-

kat idéz elő a MÁV Zrt.-n belül is. [106,107,108]. A biztosító berendezések hihetetlen méretű 

korszerűsítése pl. a korábbi jelentős helyigénnyel járó berendezések lecserélését vonta maga 

után. [24,41,54,55,83] Ezek a változások olyan mértékűek voltak, hogy ennek következtében 

épületek váltak feleslegessé. [35] Amennyiben ezek az épületek az úgynevezett üzemi terüle-

ten belül voltak, úgy a vasúthoz illeszkedő funkciót már nehéz volt találni számukra, így egy 

idő után a sorsuk már megpecsételődött: lebontották vagy az idő elvégezte a dolgát. Köny-

nyebb volt a helyzet azoknál az épületeknél, amelyek nem az üzemi területen álltak (de ez 

egyúttal elég ritka is volt), mivel ezeket külső cégek vagy magánemberek részére bérbe lehe-

tett adni illetve el is lehetett adni. De az utóbbi eset egyúttal azt is jelentette, hogy a vasút 

számára ez az épület elveszett. Sokat segíthetne a helyzeten, ha az értékesebb épületeket a 

műemlékvédelem védőszárnyai alá lehetne besorolni, mivel megmentésüket ez biztosan ga-

rantálhatná. 

A XIX. és XX. század táján épült városi nagyállomások (Szombathely, Kaposvár, Pécs), 

irodaház a Pécsi Területi Igazgatóságon, illetve üzemi csarnokok pl. Északi Járműjavító Eif-

fel-csarnoka a várostörténeti jelentőségük alapján akár az országos (MI.) műemlékjegyzékbe 

is bekerülhetnének.[35] De amint ez tudható ez nem csupán akarat, hanem pénz kérdése is. 

4.4. A VASÚTI ÉPÜLETEK SORSA 

Amint az az előbbiekből is kitűnik a vasúti épületek sorsa nagyon is meghatározott, de az is 

elmondható, hogy korántsem egyforma.  

Míg a felvételi épületeknek, indóházaknak - ott ahol a vasút még mindig üzemben van - ál-

landó készenlétben kell várniuk a vonatot, addig bizonyos, mára már nem feltétlenül szüksé-

ges épületeknek (pl. kútház, őrbódé, váltóállító torony, stb.) a sorsa sajnos sok esetben már 

előre megmondható, amint a funkcióját elveszti.  

De komoly befolyásolási tényezőnek számítanak például a közelmúltban kezdődött és máig 

is zajló társadalmi és gazdasági változások folyamatai. Ennek során a feldolgozóipar termelé-

se jelentősen visszaesett, a nagyobb termelőszervezetek többségükben megszűntek. Az áru-
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szállítási igények átalakultak, lecsökkentek a rendszertelen időben jelentkező, kisebb tételek, 

melyek a közúti fuvarozás érdekkörébe kerültek át. A mezőgazdasági termelés szerkezete is 

átalakult, a nagyüzemileg termelt tömegáruk aránya jelentősen lecsökkent a fuvarpiacon. 

A régi értelemben vett tanyavilág felszámolódása fokozott ütemben folytatódott, így a ta-

nyaközpontok szerepét is betöltő kis állomások eddig sem jelentős személyforgalmuk nagy 

részét elvesztették. Az újhullámos „tanyavilág” a farmergazdaságok, valamint a lovas well-

ness-birtokok „tanyasi tulajdonosai” pedig egyébként is dzsipen járnak. Mindeközben a vas-

útüzemi technológia is folyamatos fejlődésen megy keresztül, mely egyúttal bizonyos vasúti 

épületek sorsát is megpecsételi. Így például a gőzmozdonyok eltűnésével a vízházak kerültek 

ki a használatból. Pedig a megtartásuk fontos volna, hiszen különösen a kisebb településeken 

a környezetük kommunális vízhálózatát tudnák kiszolgálni. A nagyobb településeken pedig a 

környező üzemek ipari víz ellátását segíthetnék.  

A mozdonyok teljesítményének növekedése, a szállítási struktúra átrendeződése, a vontatási 

telepek ritkulását vonta maga után. 

A vasúti biztosítórendszernek, mint a létérdekű legfontosabb elemnek a folyamatos és ug-

rásszerű fejlődése, az épületállomány jelentős változásához vezet. Az egyre korszerűbb állo-

mási biztosítóberendezések feleslegessé teszik a talán legjellegzetesebb vasúti épületeket, a 

váltóállító tornyokat és őrhelyeket, ugyanakkor új épületigénnyel jelennek meg. 

Az állomások - különösen vidéken - a munkaerőgondok megoldása és az alkalmazottak 

megtartása érdekében szolgálati lakásokkal is rendelkeztek. Az utóbbi időben azonban a pri-

vatizációs folyamat részeként a MÁV igyekezett ezeket is eladni, a bentlakó bérlők számára 

méltányos kedvezményekkel. Ez azért is volt fontos, mivel ez a vasút számára a fenntartáson 

túlmenően is igen sok gondot jelentett. Ezek az épületek ugyanis többnyire a vasút területén 

vagy annak közvetlen szomszédságában állnak, de a közművi ellátásuk többnyire csak a vasút 

hálózatáról volt megoldható. Így aztán ha már szervezetileg nem is, de valójában továbbra is 

szorosan kötődtek a vasúthoz.[103] Ezzel együtt a jelentősebb utasforgalmú állomásépületek, 

indóházak az elmúlt évek folyamán az előre eltervezett menetrendnek megfelelően átépültek 

vagy felújításra kerültek. Egy nemrégiben elkészült tanulmány pedig arra mutat rá, hogy a 

végképp használaton kívülre kerülő kisebb léptékű épületek (pl. őrbódék, őrházak) múzeumi 

jellegű bemutatása a vasúti skanzenben megőrizheti az utókor számára ezeket a többé már 

újonnan nem épülő, de igen jellegzetes épületeket. 

A vonali rehabilitációnak csak egyik célja lehet a vasút, a technológia korszerűsítése és a 

pályasebesség növelése. Legalább ilyen fontos az állomások biztonságának és a szolgáltatás-

nak a mai követelményszintre történő emelése. [43,44,45,46,71] Hasonlóképpen a 

magasépítményi rehabilitáció során sem lehet csak az épületekkel és különösen nem kizárólag 

a felvételi épületekkel foglalkozni. Viszont önmagában az ezzel való foglalkozás a téma ki-

emelt jellege miatt is külön fejezetet érdemel. Az elérendő cél tehát a még meglévő és meg-

menthető értékek minél szélesebb körének megtartása, új életre keltése és a szükséges kiegé-

szítések megépítésével a jövő elvárható színvonalának megfelelő vasút megteremtése. 

[23,61,76,130] 
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Az értékek megmentése és a silányság megszüntetése ugyanis nem csak kulturális, hanem 

jól felfogott gazdasági érdek is. A megszerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy csak az erők 

és források segítségével megfelelően megalapozott átfogó terv alapján végrehajtott komplex 

átépítés vezethet a kívánt eredmény eléréséhez. 

4.5. A MÁV ZRT. ÉPÜLETFENNTARTÁSI-REHABILITÁCIÓS 
STRATÉGIÁJA 

A MÁV épületvagyonának a számbavételét követően már 1977-ben a szervezeti korszerűsítés 

keretében meghatározták ezen vagyon fenntartásának feladatait.[35] A feladatok elvégzésére 

főnökségeket divíziókat - PHMSZ -t, vagyis akkori nevén Pálya-, Híd- és Magasépítményi 

Szakigazgatóságot - hoztak létre, melynek kapcsán elhatárolták a felelősségeket és meghatá-

rozták a szakmai vezetés valamint az irányítás szempontjait is. 

A divízióknak alapvetően két feladatcsoportot kell megoldaniuk:[35] 

1. A tervszerű fenntartás keretein belül végre kell hajtani az épületek - indóházak - tata-

rozását, felújítását és főjavítását. Ugyanakkor gondoskodni kell az állagmegőrzésről, 

meg kell akadályozni annak a romlását, sőt lehetőség szerint az állag szintet emelni is 

kell.  

2. Ahhoz hogy az üzemeltetés és az üzembiztonság megfelelő legyen, az ennek érdeké-

ben felmerülő munkákat soron kívül kell elvégezni. 

A felmerülő feladatok elvégzéséhez azonban elengedhetetlenül szükséges a vagyonra vo-

natkozó alapvető terjedelmi és minőségi adatok ismerete. [84,85,86,87,88,89,90,91, 92,111 

,112,113,114,116,121,122,123,124,125]. A megközelítően pontos felmérések szerint, a Pálya-

, Híd- és Magasépítményi Szakigazgatóság, a PHMSZ közel 13 millió épület - légköbméter 

állaggal rendelkezik. Ezen kívül további 6,0 millió lm3 épülettérfogatot az üzemeltetők saját 

maguk tartják fenn.  

A MÁV Zrt. teljes épületállománya kb. 33000 épületet és építményt foglal magába. Ezt egy 

átlagos építményre átszámítva kb. 400 légköbmétert jelent.  

A minőségi mutató, melyet többnyire az épület kora határoz meg, talán még ennél is fonto-

sabb és ennek alapján a következő csoportosítást lehet kialakítani.[35] 

4. táblázat: Vasúti épületvagyon korcsoportonkénti beosztása 

1. korcsoport - 1900-ig épült 26% 

2. korcsoport - 1900-1914-ig épült 13% 

3. korcsoport - 1914-1945-ig épült 19% 

4. korcsoport - 1945-1965-ig épült 23% 

5. korcsoport - 1965-től épült 19% 
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17. ábra: Vasúti épületvagyon korcsoportonkénti megoszlás és grafikus formában szemléltetve 
(dr. Erdélyi Tibor: Vasúti épületek , Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1983,88.oldal alapján) 

Az első korcsoport határa azért lett a századforduló évében meghatározva, mert a legutóbbi 

állagfelvétel (1977) idején ezek az épületek többségükben az erkölcsi és fizikai avulás határán 

álltak, sőt az akkori pénzügyi értékelés szerint - 1,3%-os leírási kulcs alapján - már vagyon-

tárgyat sem képeztek. Napjainkban viszont ennek a korcsoportnak az épületei már több, mint 

100-120 évesek. Felmerül a selejtezés gondolata is néhány esetben.  

A százéves átlag közelébe lévő második korcsoport az elöregedés határán áll. Számuk 

azonban nem olyan jelentős, mintegy fele csak az előző korcsoporténak.  

A harmadik korcsoport épületei lényegében a két világháború közötti időszakban létesül-

tek. Az akkoriban fellépett gazdasági válság eredményeképpen az időszakot magába foglaló 

három évtized alatt viszonylag kevés számú indóház építését lehet regisztrálni. A napjainkban 

átlag 70 éves épületek körében hatékony fenntartást kell végrehajtani.  

Az utolsó két - negyedik és ötödik korcsoport - a második világháború utáni időszak ered-

ményeit foglalja magába. A háborús pusztítások, valamint a korábban felvázolt avulási - selej-

tezési - szempontok következtében jelentős mennyiségű indóház építése történt, valamivel 

több mint az egész 41%-a. Így tehát ezek az épületek 30-40 éves átlagéletkorral bírnak. 

Látható tehát, hogy a rehabilitációs munka jelentős részét a harmadik korcsoport képezi, 

míg az ennél korosabb épületek esetében a szinten tartás és veszélyelhárítás a legfontosabb 

feladat.  

A vasút tervszerű fenntartási-rehabilitációs rendszere kétféle lehet: 

• vonalas vagy gócponti (nem jellemző módszer) 
• ciklikus rehabilitáció (jellemző módszer) [35] 

A ciklikussal érdemes foglalkozni, mivel ez kb. 33 éves időközönként bekövetkezik és fő 

jellemzője a főjavításos, fenntartás-rehabilitáció. Ide tartozik az épületállomány 3%-a éves 

bontásban, mely ez alkalommal jelenthet teljes átépítést is, és ennek során a funkcionális és 

szerkezeti korszerűsítést is általában elvégzik. Amennyiben ennek során az elhasználódás 

mértékének olyan jelei mutatkoznak, amelyek gazdaságossági megfontolásokkal nem tekint-
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hetőek rentábilisnak úgy az épület sorsáról is dönteni szükséges. Előfordulhat tehát: a bontás 

és építés is. Ez azonban védett épületek esetében nem történhet meg, mivel a műemlékvéde-

lemről szóló törvény többek között ezeknek a megmentését teszi kötelezővé. 

A veszély azonban mégis fenyeget. Figyelemmel az ország teherbíró képességére, valamint 

a vasúti személyszállításban bekövetkezett jelentős visszaesésekre a kormány döntése alapján 

2007. március 03-tól - kb. 500 km-nyi hosszon megszüntette a MÁV mellékvonalainak egy 

részén a személyszállítást. [57] A megszűnt mellékvonalakat a 18. ábrán a vastag vonalak jel-

zik. 

 

18. ábra: A MÁV megszűnő mellékvonalai 
(http://www.khem.gov.hu/data/cms1188790/szolgaltatovaltas_terkeppel.pdf) 

Ez a döntés mintegy 14 vonalat érint, és az utasok szállításáról ettől kezdve autóbuszokkal 

gondoskodnak. Az ebből keletkező megtakarításokból 2,0 milliárd forintot vár a kormány. A 

síneket azonban sehol sem szedik fel, de ahol teljesen leáll a vasúti közlekedés és a személy-

forgalmat követően a teherszállítás is megszűnik, ott az állami vasút leszereli az értékes esz-

közeit - pl. a fénysorompók akkumulátorait - a rongálások, lopások megelőzése érdekben. En-

gedély azonban ehhez is kell, és a leszerelés is csak utána kezdődhet. 

De mi fog történni a teljesen magukra hagyott indóházakkal? 

Azoknak az indóházaknak a sorsa, amelyek a védettségi listán nem szerepelnek, egy hosszabb 

idő után megpecsételődni látszik. Az idő és a sors elvégzi feladatát és ez rajtuk számon sem 

kérhető. 
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A védett indóházak esetében azonban ez az út nem járható. A MÁV-nak jogi kötelessége 

lesz ezekről gondoskodni (hatályos építési törvény, valamint az OTÉK rendeletei alapján). 

Vagy saját hatáskörében, vagy a helyi önkormányzatokkal közösen, vagy pedig a privatizáció 

lehetőségét megragadva megoldást kell találnia a megmentésükre. Ugyanis a megszüntetett 

vonalakon a jelenleg érvényes védelmi lista alapján öt védett indóház található: 

• Kunszentmiklós-Tass: M II. országos műemlék 

• Kisterenye vasútállomás: vasúti műemlék 
• Kalocsa vasútállomás: vasúti műemlék 
• Nyíradony vasútállomás: vasúti műemlék 
• Sellye vasútállomás: helyi védettség 

A ciklikus felújításra visszatérve, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ciklus alkalmá-

val rendszerint, még nincs szükség mélyreható szerkezeti átépítésekre. A második ciklus, te-

hát 66 év elteltével azonban mindenképpen főjavításos korszerűsítést igényel (pl. födémcsere) 

és ezek a költségek tekintetében is jóval meghaladják az első ciklus költségeit még az ará-

nyosság és az infláció figyelembevételével is. 

Mindezek alapján az alábbi szempontrendszerek lehetőségeit kell figyelembe venni:[35] 

1. Selejtezés pótlás nélkül: az épület erkölcsileg és műszakilag (fizikailag) teljesen el-

avult, funkciója megszűnt, pótlása nem szükséges. 

2. Az épület funkciója megszűnt: állaga még megfelelő és egyéb funkcionális felhaszná-

lása más módon még szóba jöhet, a szükséges főjavítással egyetemben 

3. Az épület funkciója megmarad: amennyiben az indóház továbbra is indóház funkció-

ban marad, úgy a szükséges korszerűsítést és ha igény van rá a bővítést is meg kell ol-

dani. 

Ez utóbbi két esetben az alábbi lehetőségek állnak fenn: 

• indóház alaprajzi korszerűsítése alkalmával a födémcsere is elkészül, mint főjavítás 
• az indóház kizárólag esztétikai felfrissítésen esik át, melynek során a belső megjelenés 
változtatását követi a homlokzati megújulás 

Az irányelvek ilyen irányú szigorú betartása elsősorban össztársadalmi, népgazdasági ér-

dek, mivel eredményét tekintve ez jelentős nemzeti vagyon megmentésével jár. Ezen belül 

azonban ez külön vasúti érdek is, mivel: 

• a vasút rendkívül állóeszköz-igényes szervezet és a gazdálkodását jelentősen befolyá-
solja ezek helyzete 

• az időtávlat miatt és a II. világháború pusztításai következtében az indóházak sok 
esetben rendkívüli károkat szenvedtek és így amortizációjuk az átlagosnál gyorsabb 

• az elsődlegesnek számító vasúti pályafenntartás mellet az indóházak sokszor háttérbe 
szorultak 
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4.6. GAZDASÁGI SZEMPONTOK 

A gazdasági szempontok meghatározó tényezői az erkölcsi és a fizikai avulás. [35] 

Bár a rehabilitáció-felújítás fogalma inkább az erkölcsi avulás témaköréhez kötődik, az 

igény általában mégis a fizikai avulás tényszerű megállapításából vezethető le. Sajátos módon 

a fizikai avulás pontosabban körülhatárolható felderítése nyomán kerülnek felszínre az erköl-

csi avulással összefüggő igények is. Ez az ellentmondás onnan adódik, hogy megítélését az 

egyéni vélemények és a körülmények nagymértékben befolyásolják.  

A meghatározó tényezők egybevetésével veheti kezdetét a rehabilitációs folyamat. 

[47,48,49,50,51,52,53] A döntést így is olyan további tényezők befolyásolhatják, melyek a 

költségekben nehezen vagy egyáltalán nem fejezhetők ki. Ezek a következők: 

• Vasútüzemi kötöttségek miatt egy esetleges új épület csakis a régi helyén építhető fel. 
A munkavégzés csak a teljes kiköltözés árán valósítható meg. A teljeskörű rehabilitá-

ció is azonos problémákat vet fel.  

• Amennyiben a rehabilitáció során bővítési igény is felmerül, ez rendszerint vagy a 
műemlékvédelmi kötöttségek vagy a rendelkezésre álló területen kialakult helyszűke 

miatt nem valósítható meg. 

• Egyéb helyi jellegű tényezők: építési idő elhúzódása, esztétikai-, tömegformálási-, 
homlokzati megoldások és a műemlékvédelmi szempontok nehézkessége. 

Mivel lehetőség szerint el kell kerülni a mindenáron új épület építésére való törekvést, ezért 

a rehabilitáció előtérbe helyezését a számszerűsíthető helyi adottságok gyakorlati tényezőinek 

egybevetésével kell megerősíteni. 

A vasút szokatlan helyzetben van azzal, hogy az általa létesítette épületeket saját magának 

kell fenntartania, mivel ezekkel az épületekkel nem lehetséges időközben ingatlanpiaci manő-

vereket végrehajtani. Ezért a gazdaságossági kérdések az átlagostól eltérően sokkal szélesebb 

összefüggésben vetődnek fel. 

A gazdaságossági szempontok az épületek létesítése és élettartama során: 

• vasútüzem 
• az építés és 
• a fenntartás vonatkozásában merülnek fel. [35] 

A vasútüzem üzemi hatás-eredményei széles körűek lehetnek, melyek befolyásolják pl. az 

arányos fejlesztés elméletét is. Az építés gazdaságossági mutatója azonban nagyban függ az 

épület méreteitől, szerkezeteitől, és a felhasznált anyagok igényességétől. Az építés ugyan 

egyszeri tevékenység, de annak hiányosságai a későbbi időkben tartósan jelentkezni fognak. 

Ezért az építés és fenntartás (rehabilitáció, felújítás) általában egymás ellen hatnak, hiszen a 

felhasznált értékesebb, időtállóbb, drágább anyagok emelik az építési-kivitelezési költségeket, 

viszont csökkentik a fenntartási költségeket. A megállapítás azonban fordítva is igaz. Jól lát-

ható tehát, hogy a gazdaságosság igen fontos tényező, mely az értékelés és a döntés közös ne-

vezőjeként kell, hogy létrejöjjön. [35] 
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4.7. ÉPÍTÉS –  FELÚJÍTÁS –  FENNTARTÁS 

A vasúti épületek létrehozása, majd ezt követően azok fenntartása, felújítása különös tekintet-

tel a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő rehabilitáció és rekonstrukció végrehajtására 

teljesen speciális feladatokat ró a Magyar Államvasutakon belül működő Pálya-Híd és 

Magasépítményi Szakigazgatóság szervezetére. [35]  

Az építési-, fenntartási tevékenység megvalósítása körüli sajátságos nehézségek az alábbi-

akban foglalhatók össze: a vasút veszélyes és folyamatos üzem. Ennek ellenére a munkálatok 

végzése gyakran a menetrendszerűen igénybevett üzemelő vágányok közelében történik, sőt 

előfordul, hogy a vágányok közötti munkavégzést kell végrehajtani. Mindezt úgy, hogy a vas-

úti üzemszerű működését a legkevésbé sem zavarhatja. Emiatt a következő főbb problémakö-

rökkel kell számolni: 

• A jelentősebb átalakítások, átépítések során ritkán van lehetőség a felvételi épület tel-
jes kiürítésére. Ilyenkor a munkafolyamatokat szakaszolni szükséges és több egymást 

követő munkafázist kell meghatározni az üzem és az utasforgalom egyidejű fenntart-

hatósága érdekében. 

• Visszatérő problémaként szokott jelentkezni, hogy a rendelkezésre álló munkaterület 
igen szűkös. Emiatt nehézkes az anyagszállítás, a felvonulás és anyagtárolás, a kisebb 

települések esetében előfordul, hogy az állomásépület igen messze esik magától a te-

lepüléstől. És sokszor maga a munkaterület is nehezen megközelíthető. 

• A különféle építéstechnológiák szerint szakosodó vállalatok általában ragaszkodnak a 
saját kivitelezési módjukhoz. Ezek azonban gyakran nem alkalmasak vagy csak igen 

nagy költségek árán az ilyen speciális vasúti műemléképületek - különösen az indóhá-

zak - elvárt színvonalú felújítására, főként a műemlékvédelmi sajátságos szempontokat 

illetően. 

Jelen dolgozat témájának megfelelően a védett típusok tekinthetők a fontosaknak. De a vé-

delem (műemlékvédelem, helyi védelem, vasúti védelem) nem csak a hagyományos értelem-

ben vett műemlékeket illeti meg, hanem a fogalomkörbe be kell vonni mindazon épületek kö-

rét, amely esztétikai minőségében nem rontja a környezetet, emellett valamilyen sajátságos 

„vasúti” vagy helyi stílust képvisel. Ezeknek a gondosan előkészített rehabilitációját oly mó-

don kell végrehajtani, hogy az a mai kor igényeinek funkcionálisan és műszakilag egyaránt 

megfeleljen. A sajnálatos módon kialakult gyakorlat szerint ezekre a rehabilitációs-

felújításokra azonban általában már csak akkor kerül sor, amikor a biztonságos üzemeltetésü-

ket a leromlott műszaki állapot már végképp lehetetlenné teszi. Ekkor azonban már nem ele-

gendő a karbantartásszintű gondoskodás, hanem alaposan átgondolt stratégia mentén kell el-

dönteni. Nagyon gyakran már csak ekkor derül ki, hogy a láthatón túl az épület főbb tartó és 

egyéb fontos szerkezeteihez is hozzá kell nyúlni. És ezen a ponton könnyen lehet kísértésbe is 

esni, mivel ilyenkor a bontás és az új építése gazdaságosabbnak tűnik, mint a régi felújítása. 

De védett épületek esetében ez a megoldás fel sem merülhet. Ezt a tényt még tovább erősíti a 

vasút üzem folyamatos fenntartásának kötelezettsége, valamint a vágányhálózatból adódó el-
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helyezési lehetőségek kötöttsége. A meglévőtől jelentősen távolabbra ugyanis nem helyezhető 

el az esetleges új épület sem, sőt a biztosító berendezés miatt sokszor még ideiglenesen sem 

telepíthetők át egyes helyiségek, mivel ezeknek folyamatosan üzemelniük kell. Amennyiben 

ezeket az adottságokat a védelem szempontjából vizsgáljuk, akkor a döntés még inkább a 

bontásra érett épület megtartása mellett szól. És ha már megmarad, érdemes megfontolni az 

épület eredeti tömegarányainak homlokzati-esztétikai megjelenésének a megtartását illetőleg 

annak visszaállítását. A kivitelezés szempontjait azonban két fő kategória határozza meg: 

• organizációs szempontok 
• műszaki szempontok 

Mivel a részletes tervdokumentációk, valamint a szükséges hatósági engedélyek meglétét 

eleve adottnak kell tekintenünk, ugyanúgy kell gondolkodni a pénzügyi fedezet biztosítottsá-

gáról is. Így tehát a felsorolt két kategóriából - a végeredmény szempontjából - a műszaki ka-

tegória tekinthető fontosabbnak, de a kettő mégsem választható szét. 

Az organizáció feladata főként arra irányul, hogy a kivitelezés időtartama alatt is biztosítsa 

a folyamatos vasútüzem és utasforgalom zavartalanságát. 

De fontos megtalálni azokat a műszaki megoldásokat is, melyekkel a felújítások a legkisebb 

zavart okozzák a vasúti üzemben. Ezen nemcsak azt kell érteni, hogy a megtervezett szerkeze-

tek gyorsan, egyszerűen beépíthetőek legyenek, hanem azt is, hogy az egész felújítás 

teljeskörű tervdokumentációja a rendelkezésre álljon és legyen jóváhagyva a kivitelezés kez-

detéig, mert csak így tervezhető meg az az organizációs megoldás, amivel a legkisebb zavart 

okozza a felújítás-kivitelezés. 

A rehabilitációs felújítás buktatói még ennek ellenére sem azonosak az „új építés” problé-

máival. Pedig főként a sorozatban egymás után történő azonos típusok esetében, a korábban 

már méltatott típustervezés - építés előnyei itt is tetten érhetők. Hiszem tömegesen le lehet 

gyártani a korabeli típustervezésnél sorozatban alkalmazott szerkezeteket (nyílászárókat, fe-

délszéket, áthidalót, lépcsőt, burkolatot, stb. ….), melyek természetszerűleg a ráfordítás költ-

ségének csökkentésében kell jelentkeznie. Úgyszintén hasznos az azonos technológiák alkal-

mazása is, valamint az egyidejűség megszervezése, mely szintén költségcsökkentő tényező-

ként szerepel. 

A felújítások zöme azonban mégsem egy átfogó fejlesztési elképzelés alapján indul, hanem 

egyes szakterületeknek a többitől kissé elszigetelt fejlesztési terve alapján. Nehéz úgy egy vá-

gányfelújítást elképzelni, hogy a tervezés előtt ne lenne tisztázva a sebesség, a tengelynyo-

más, vagy egy fénysorompó telepítése, vagyis hogy ne lenne ismert mindezek függvényében a 

pálya sebesség. Ezért azt kell elérni, hogy a jól elkészített rehabilitációs-felújítás az eredetileg 

tervezett költséghatárokon belül megvalósítható legyen, így elkerülhetőek a többnyire valami-

lyen olcsóbb – tehát igénytelenebb – műszaki megoldások, melyek utólag majd mindig többe 

kerülnek a kelleténél.  
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4.8. A MŰEMLÉKVÉDELEM HATÁSA A FELÚJÍTÁSI ÉS 
REKONSTRUKCIÓS MUNKÁKRA 

Összhangban az Európa Uniós folyamatokkal, hazánkban is újból hangsúlyosan előtérbe ke-

rült a vasút fejlesztése a kulturált személyszállítás kialakítása. Új szolgáltatások is megjelen-

tek: a MÁV Zrt. és a páneurópai közlekedési folyosók valamint a törzshálózati vonalak men-

tén megindult a hálózat rehabilitációja. 

Ennek köszönhetően 1998-ban (akkori nevén) a MÁV Rt. Magasépítményi Divíziója elké-

szítette a 10 éves állomási rehabilitációs programját, melynek keretén belül a műemléki vé-

dettséget élvező indóházak különösen nagy hangsúlyt kaptak.[103] Ezen belül is előnyt él-

veznek a fővárosi fejállomások és a megyeszékhelyi állomások, valamint néhány további ál-

lomás felvételi épületének a teljes körű felújítása, korszerűsítése a szükséges 

műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével. A 19. ábrából kiolvasható, hogy a MÁV 

arányaiban egyre több pénzt próbál fordítani az építési jellegű munkákra és azon belül is a re-

habilitációra. 

2124

3218

4005

2362

5324

3642

6805

9326

11239

8981

102 91 231 108 29

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1996 1997 1998 1999 2000

(m
ill

ió
 F

t)

építés gép (belföldi és import összesen) egyéb
 

19. ábra: A MÁV felújításainak teljesítményértéke 
(MÁV Rt. Statisztikai Zsebkönyv 1996-2000,105.oldal) 

Az elkészített programban eredetileg 25 indóház szerepelt. Közülük 5 országos műemlék, 2 

helyi védelmet élvez és 5 pedig vasúti műemlék. Három évvel később 2001-ben ez a program 

további 8 épülettel kiegészült, melyek közül 2-2 műemlék illetve helyi védettséggel rendelke-

ző indóház. Az átfogó programból jól kiolvasható, hogy a védett épületek közül folyamatosan 

megújul a Budapest Keleti Pályaudvar 1996-ban megkezdett felújítása a II. ciklussal. De ha-

sonló a helyzet Szeged, Szombathely, Sátoraljaújhely, Miskolc Tiszai pályaudvar vagy Deb-

recen város állomásépületével is. 

Ez a szinte példa nélkül álló program is azt jelzi, hogy a MÁV történetében eddig még soha 

nem tapasztalt indóház-felújítási program komoly műemléki előkészítést feltételez. Ennek so-
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rán valamennyi védett épület esetében elengedhetetlenül szükséges a tudományos dokumentá-

ciónak az elkészítése. A tervezésnek és a kivitelezésnek egyaránt igazodni kell az építészeti 

értékek védelméhez. Meg kell őrizni az épület eredeti tömegarányát, a homlokzat jellegzetes 

díszeit, de indokolt esetben még az alaprajzi funkcionális elrendezés hangsúlyait is vissza kell 

állítani. Itt különösen fontos összhangba hozni azokat az elveket, amelyek viszont már a kor-

szerűség igényével is jelentkeznek, mert pl. utasforgalmi épületeknél eközben törekedni kell a 

jó tájékoztatásra, a magas színvonalú szolgáltatásokra és a kultúrált munkafeltételekre. Fontos 

és ma már egyre fontosabb a belsőépítészeti tervezés elfogadása, amely lehetővé teszi a sokfé-

leségen belül is, hogy a MÁV egységes arculata a belső terekben is töretlenül érvényesüljön. 

Természetesen a védett épületek esetében is nagyon fontos szempont a komplexitás, vagyis 

hogy közel azonos időben menjen végbe a pálya-rehabilitáció, a peronfelújítás, az állomási 

környezet rendbetétele és a csatlakozó közlekedési kapcsolatok korszerűsítése. Ezen felül le-

hetőség szerint ne feledkezzünk meg az egyébként máshol nyilvántartott fűtés, pénztár, utas-

WC stb. korszerűsítési feladatokról sem. 

Ezen komplex műszaki-műemlékvédelmi feladatok megtervezéséhez és megoldásához, a 

források elosztásához és kezeléséhez alkalmazható stratégiai modelleket a következő fejezet-

ben szemléltetem. 
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5 .  INDÓHÁZAK REKONSTRUÁLÁSÁNAK 
OPTIMÁLÁSI  PROBLÉMÁJA 

Amint láttuk, a történelmi Magyarország ipari fejlődésében a vasúti indóházak jelentős mű-

szaki és építészeti műemlék értéket képviselnek. Helyreállításuk, megőrzésük és újra haszno-

sításuk elsődlegesen fontos kultúrtörténeti feladat, amely feladathoz természetes módon páro-

sul országképünk folyamatos fejlesztésének és idegenforgalmi vonzerejének növelése is. Az 

elmúlt évszázad igen mostohán bánt ezekkel a szép ipari építészeti alkotásokkal. Sok közülük 

elpusztult a háború viszontagságai alatt, mások ugyan újjáépültek, de nélkülözve a szakszerű 

rekonstrukciót. Ugyanakkor, a még megmaradt és rekonstruálható indóházak fontos alkotó-

elemét képezik Magyarország építészettörténeti kincsestárának.  

Az elmúlt évtizedben az ipari, közlekedési építészeti rekonstrukciók tervezése terén viharo-

san gyors fejlődés ment végbe. 

Az előző fejezetekben áttekintettük, azokat a konkrét területeket és kérdéseket, amelyek 

komplex analízist igényelnek: 

1. Valójában hány indóház van Magyarországon, amely felújításra ill. rekonstrukcióra 

szorul? Átlag mekkora értéket képvisel egy indóház? 

2. Mire terjedjen ki a felújítás? (Épület, technikai felszerelések? Homlokzat-

jellegmegőrző teljes, vagy részleges csere? Belsőépítészeti megoldások kérdései?) 

3. Átlagosan mekkora költség-vonzattal jár és milyen tételekből tevődik össze egy indó-

háznak a felújítása? 

4. Milyen nemzeti értékek vesznek kárba a felújítás elmaradása, ill. keletkeznek a meg-

történte esetén? 

5. Milyen hatása van az idegenforgalomra, a nosztalgia-utazásokra és egyéb műszaki-

ipari vonatkozásokra? 

6. Milyen felújítási stratégiák jöhetnek számításba? (A felújítandók körre? Melyikkel 

célszerű, vagy kell kezdeni? Ezt követően melyikkel célszerű folytatni? Meghatározó-

ak a költségek, ill. szükségszerűségek, továbbá milyen haszon származik egyes rész-

felújításokból, ill. a teljes felújításból, amely szintén figyelembe veendő a stratégiá-

ban.) 

Végül fontos kérdés, hogy: 

Az optimális felújításukhoz milyen matematikai modellek jöhetnek számításba? 

A munka korszerű matematikai [67,68,69,70,109,110,118,119,120], , továbbá számítás-

technikai módszereket igényel, pl. gyorsan kezelhető és fejleszthető adatbázisok létrehozását 

a vasúti indóházak adathalmazainak tárolására, erre utaltunk az előző fejezetben. Munkám so-

rán támaszkodtam a közlekedési hálózatok korszerű matematikai modellezése terén 

[94,95,96,97,98,99]elért új eredményekre. Ezeket az optimális felújítási stratégiák kidolgozá-

sánál és - az olyan világsikert aratott program, mint - az ARCHICAD tervezőprogram adatok-
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kal történő ellátásánál alkalmaztam, amely kiválóan felhasználható a meglévő építészeti ter-

vek alapján az építészeti rekonstrukciók megtervezésében. 

Az indóházak optimális felújítási stratégiájához alkalmazott matematikai modell egy gyors 

dinamikus programozási eljárás kifejlesztését igényelte, amely figyelembe veszi az egyes in-

dóházak felújítási rész-költségeit is, valamint az egyes felújításokból származó közvetlen és 

közvetett hasznot is. Ezáltal erre a célra, olyan rendkívül gyors és hatékony gépi számítást tu-

dunk alkalmazni, amely meggyőzően szemlélteti az optimális stratégia hatékonyságát is. 

5.1. OPTIMALITÁSI TÉTEL 

Áttekintve a témakörben alkalmazott eljárásokat megállapítható, hogy a gráfelméleti modellt 

alkalmazó és a Richard Bellman-elvre épülő dinamikus programozási módszerek igen elter-

jedtek [1,2,3,4,5,6,7,13,14,15]. Ez az egyik leghatékonyabb eszköz a gazdasági jelenségeknél 

előforduló célfüggvények optimumának megkeresésére, amely Bellman amerikai matemati-

kus nevéhez fűződik. Igen érdekes és kiemelendő, hogy ezt az eszközt nemcsak a gazdasági 

problémák megoldásánál lehet felhasználni, hanem ugyanolyan eredményes a fizikai, vagy 

tiszta matematikai kutatásokban és elemzésekben is. [7]. 

A Bellman által kifejtett módszer alapja egy „optimalitási elv", amely a gyakorlati alkalma-

zásban ezen a néven ismert. [8,9,10,11,12]. Mivel a matematikában nem elveket, hanem axi-

ómákat és tételeket használunk, ezért pontosabb inkább „tételnek" nevezni. Ez az 

„optimalitási tétel" olyan egyszerű, hogy majdnem evidensnek látszik! Fontossága és az általa 

életre keltett szekvenciális optimálási módszerek hatékonysága igen sok területen megmutat-

kozik, mivel számos gazdasági probléma valódi természete szekvenciális jellegű. Amikor a 

problémák természete következtében diszkrét változókkal van dolgunk, a módszer alkalmazá-

sakor leggyakrabban gráfokat használunk. (A folytonos változók esetében különböző mate-

matikai nehézségek merülhetnek fel és szükségessé válnak olyan levezetések, amelyeket a 

diszkrét esetekben el tudunk kerülni.) A dinamikus programozás, a rendszerek matematikai 

modelljeinek olyan optimálási módszere, amelyben fázisonként vagy szekvenciálisan járunk 

el. [16,17,18,19,20,21,22]. A módszernek tehát kiindulópontja az „optimalitási tétel", amelyet 

igen sok formában be lehet mutatni, és amelyet legáltalánosabb alakjában úgy is megfogal-

mazhatunk, mint egy elvet. 

5.2. OPTIMALITÁSI TÉTEL, DISZKRÉT ÉS DETERMINISZTIKUS 
RENDSZEREKNÉL 

Tekintsük rendszerünket, amelynek állapota az egyes k fázisokban - döntés következtében -

megváltozhat. Az egyes k fázisokban (k = 0, 1, 2, ..., N) a rendszer véges vagy végtelen, de 

megszámlálható számú állapotban lehet. „Politikának" nevezzük a döntések egy bizonyos so-

rozatát, k = 0-tól N-ig. „Alpolitikának" nevezzük a kapcsolódó döntések sorozatát, amely va-

lamely politikának része. Ha ebben az esetben az állapotváltozásoktól függő értékfüggvényt 
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veszünk fel és ezt a függvényt optimálni kívánjuk, akkor igaz Bellman-tétele, miszerint: egy 

optimális politika, csak optimális alpolitikákból állhat. (A bizonyítás igen egyszerű: ugyanis 

nézzünk egy alpolitikát, amely valamely optimális politika része. Ha ez az alpolitika nem len-

ne optimális, akkor lenne egy jobb alpolitika, amely - kiegészítve a vizsgált politika fennma-

radó részével - lehetővé tenné a politika javítását, ez pedig ellentétben lenne hipotézisünkkel. 

Ez a tétel természetesen kiterjeszthető arra az esetre is, amikor folytonos változók definiálják 

a szóban forgó állapotokat.) 

Bellman az előbbi tételt általános elv alakjában fogalmazta meg: „Valamely politika akkor 

optimális, ha egy adott periódusban — akármilyenek voltak az előző döntések — a hátralevő 

döntések optimális politikát alkotnak, figyelembe véve az előző döntések eredményét." Ez a 

tételt közvetlenül igen egyszerűen alkalmazható szekvenciális problémák megoldásánál. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen területeken kereshetjük az indóházak optimális felújítási 

stratégiájához alkalmazható matematikai modelleket? 

5.3. AZ OPTIMÁLÁS ALKALMAZÁSAI 

5.3.1. A SZEKVENCIÁLIS OPTIMÁLÁS ALKALMAZÁSA  

Tipikus alkalmazás az autósztráda építése: Autósztrádát akarunk építeni A és N között. Ez az 

országút különböző városok közelében halad el és pl. öt szakaszból álljon. Mindegyik szakasz 

számára megvizsgálták és megbecsülték a különböző változatok költségét. Ez a költség figye-

lembe veszi a szoros értelemben vett útépítési munkákat, a szükséges épületeket, a terület ki-

sajátítását, a társadalmi költségeket stb. Feltételezve, hogy a számításokban A-ból indulunk ki 

és N felé tartunk, keressük A és N között a minimális költségű utat. 

Nevezzük x0, x1, x2, x3, x4 és x5-nek az egyes útszakaszokra vonatkozó döntési változó-

kat. Ezek az x0,x1,x2,x3,x4,x5 változók nem számszerű értékeket vesznek fel, hanem bizo-

nyos kívánt állapotokat. Az egyes változókhoz pl. egymás után a következő ponthalmazok 

tartoznak: 

x0:{A} 
xl:{B,C,D} 
x2:{E,F,G} 
x3:{H,I,J,K} 
x4:{L, M} 
x5:{N} 

Nevezzük vI(x0, x1)-nek az I szakasz költségét. Ez a költség nyilván azoktól az „értékek-

től" függ, amelyeket x0 és x1 fölvehetnek, ebben az esetben x0 csak A lehet, de más is lehetne 

a helyzet, ha az autóút kiindulópontja is megválasztható volna. Hasonlóképpen legyen vII(x1, 

x2) a II szakasz költsége. Ez a költség x1-től és x2-től függ. Éppúgy definiáljuk vIII(x2, x3)-

at, vIV(x3, x4)-et és vV(x4, x5)-öt. Ekkor, az országút összes költsége:  

F(x0,x1,x2,x3,x4,x5) = vI (x0, x1)+vII(x1, x2) +…+ vV (x4, x5). (3) 
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Bellman-tétel alapján az optimálást úgy végezzük el, hogy keressük meg először az I sza-

kasz minimális költségét, e szakasz B, C és D végződései esetében. Jelöljük most fI(x1)-el a 

minimális költséget. Hasonlóan az I és II-szakaszokon együtt a minimális költséget fI,II(x2)-

vel, I,II-III, -szakaszokon együtt fI,II,III(x3)-al, I,II-III, IV-szakaszokon együtt 

fI,II,III,IV(x4)-al, végül, I,II-III, IV,V -szakaszokon együtt fI,II,III,IV,V(x5)-el jelöljük. 

Bizonyos problémák számítása sokkal egyszerűbb, ha a szekvenciális optimálást valamely 

előnyösebb irányban vagy egy bizonyos fázisból kiindulva végezzük. [G. B. Dantzig: 

26,27,28,29,30,58,59] Minden azoktól a funkcionális összefüggésektől függ, amelyek össze-

kapcsolják az egyes állapotváltozókat a vizsgált rendszerben. Akármilyen módon végezzük is 

a szekvenciális optimálást, az a fontos, hogy az alkalmazott gondolatmenet az optimalitási té-

telre támaszkodhassék. Az optimálások kombinatorikai, mátrixelméleti és a játékelméleti 

módszerekkel történő megközelítése terén igen sok fontos eredmény született és a területen 

meghatározóak a magyar matematikusok eredményei. [42,60,62,63,82,101,102]  

5.3.2. KOMBINATORIKAI PROBLÉMA - BERUHÁZÁSOK SZÉTOSZTÁSA 

Ebben az esetben a fázisok vizsgálatának sorrendje teljesen közömbös. Legyen pl. négy gaz-

dasági régiónk: I, II, III és IV. Ezekben erőfeszítéseket akarunk tenni a forgalom, ill. értékesí-

tések növelésére. Van egy bizonyos „A” összegünk beruházásokra, ezt az összeget kell a négy 

régió között szétosztani. Ismertnek feltételezzük az egyes régiókban elérhető nyereségeket a 

beruházások függvényében (V.táblázat). Tegyük fel, hogy az A összeg 100 millióval vagy - 

az egységet tízmilliónak véve, - 10 egységgel egyenlő.  

Így például a következő politikát lehet alkalmazni: I-ben 3, II-ben 1, III-ban 5, IV-ben 1 

egység. Az V. táblázat alapján a nyereség ebben az esetben:0,651+0,251+0,620+0,201=1,723. 

Ez a probléma kombinatorikus jellegű és meg lehetne oldani a lehetőségek felsorolásával. 

A megvizsgálandó politikák száma azonban igen nagy, pontosan: 286.  

5. táblázat: Nyereségek az egyes régiókban a beruházások függvényében 

Beruházás Nyereség 

 I II III IV 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 0,281 0,251 0,153 0,201 
2 0,452 0,419 0,255 1,000 
3 0,651 0,552 0,401 0,422 
4 0,783 0,651 0,500 0,481 
5 0,910 0,752 0,620 0,535 
6 1,024 0,809 0,732 0,565 
7 1,132 0,852 0,822 0,587 
8 1,234 0,887 0,901 0,601 
9 1,327 0,901 0,962 0,603 
10 1,381 0,901 1,000 0,604 
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Legyen xl, x2, x3, x4 a beruházás tízmilliókban (oszthatatlan egész egységben) kifejezve az 

I, II, III és IV régiókban. Legyen v1(x1), v2(x2), v3(x3) és v4(x4) a nyereség a megfelelő ré-

giókban, az összes nyereség pedig: 

F(x1, x2, x3, x4) = v1(x1)+v2(x2)+v3(x3)+v4(x4)  

az alábbi korlátozó feltétellel: Σxi = 10. Tudva azt, hogy a négy változó csak a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9,10 lehet, ebben a mérettartományban a szekvenciális megoldás a Bellman tételt még 

igen jól kezeli! Ezt még el lehetne végezni, de ha a választott oszthatatlan beruházási egység 

az 1 millió lenne, akkor a lehetséges politikák száma kezelhetetlen nagyságúvá válna. Az in-

dóházak nagy száma miatt is látható, hogy az eddig tárgyalt - egyébként széles alkalmazási 

körrel rendelkező és ismert- kiváló módszerek nem adnak megfelelően gyors eljárásokat az 

optimálási problémánkhoz. 

5.4. NEMLINEÁRIS DINAMIKUS PROGRAMOZÁS,  BERUHÁZÁSOK 
OPTIMÁLIS SZÉTOSZTÁSÁRA 

Tekintsünk egy, a célra orientált rendkívül hatékony módszert, amelyet gyorsasága miatt az 

első helyen javasolunk. 

A felújításra kiválasztott indóházak számát jelölje n. Jelölje a műszaki felmérésekből meg-

határozott felújítási költségeket az egyes esetekben K1, K2, K3… Kn,. Legyen a felújításra 

rendelkezésünkre álló keret A, ahol a tényleges keret kisebb, mint az összes szükséglet: 

A < K1 + K2 + K3 +… + Kn 

Keressük az optimális szétosztási politikát, amelynél x1, x2, x3… xn változók jelölik az is-

meretlen optimális költségértékeket, amelyek majd a ténylegesen elvégzett felújítások költsé-

geit fogják jelölni. 

A felújításból származó összes hasznot az f(x1, x2, x3… xn) haszon-függvény jelöli, amely 

egyúttal az optimálandó (maximalizálandó) célfüggvény is. Mivel a haszon minden felújítás 

esetében külön jelentkezik, adott esetben az f egység-konstansokkal alkotott lineáris kombi-

nációja az egyes felújításból származó haszon-függvényeknek: 

 := ( )f , ,x
1
x
2
x
n ∑

 = i 1

n

( )f
i
x
i

 

Ezeknek az fi(xi) parciális haszon-függvényeknek pontos és korrekt meghatározása alap-

kérdés minden egyes felújításnál, mivel várható, hogy nem fog rendelkezésre állni mindenütt 

a teljes keret. Ezért pontosan ismerni kell, hogy milyen eredményességre vezet a rész-felújítás 

is, illetve mekkora minimális felújítási költségtől kezdve lehet elindítani az adott esetben a 

felújítást? 

Nyilván a parciális haszon-függvények monoton növekvő, felülről korlátos függvények, 

mivel szükségtelen a tényleges Ki felújítási költség fölé menni, mert a Ki feletti költségek már 

nem hoznak további hasznot. 

Feltesszük még, hogy fi(xi) az xi szerint differenciálható függvény (i=1,2,…,n). 
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A g(x) függvény jelöli a források korlátos voltát: 

 := ( )g x  − 








∑

 = i 1

n

x
i

A
 

Ahol, x vektort jelöl és az x1, x2, x3… xn értékek alkotják a koordinátáit: 

x[x1, x2, x3… xn]. 

Végül a h(x,λ) függvényt képezzük és az optimális programozási feladathoz tartozó Lag-

range-féle multiplikátoros módszert alkalmazzuk a feltételes szélsőérték-probléma megfogal-

mazására: 

 := ( )h ,x λ  − 








∑

 = i 1

n

( )f
i
x
i

λ










 − 








∑

 = i 1

n

x
i

A
 

h -t rendre az xi változók szerint deriválva felírjuk az i=1,2,…,n-ik egyenleteket: 

 := e
i

 = 
∂
∂
x
i











 − 








∑

 = i 1

n

( )f
i
x
i

λ










 − 








∑

 = i 1

n

x
i

A 0
 

A h-t λ szerint deriválva, megkapjuk az n+1-ik egyenletet, amely a korábbi korlátozó felté-

tel volt:
 
 

 := e  + n 1
 = 

∂
∂
λ










 − 








∑

 = i 1

n

( )f
i
x
i

λ










 − 








∑

 = i 1

n

x
i

A 0
 

Végrehajtva a deriválást az i=1,2,…,n-ik egyenletek, a következő alakúak: 

 := e
i

 =  − 







∂

∂
x
i

( )f
i
x
i

λ 0
 

Az n+1-ik egyenlet pedig az alábbi: 

 := e  + n 1
 = −  + 









∑

 = i 1

n

x
i

A 0
 

A nemlineáris parciális haszon-függvények leírására jól alkalmazható az alábbi exponenciá-

lis függvény, amely megfelel a fentiekben leírt követelményeknek. 

A függvényben szereplő 0≤βi tényező a haszonosulás mértékére jellemző paraméter.  

 := ( )f
i
x
i

β
i
K
i
( ) − 1 eeee

( )−c
i
x
i

 

Behelyettesítve egyenleteinkbe a fenti függvényeket és végre hajtva a deriválásokat: 

 := e
i

 =  − β
i
K

i
c
i
eeee
( )−c

i
x
i

λ 0
 

Minden i-ik egyenletből kifejzve az xi ismeretlent: 

 := x
i

−
 − ( )ln λ ( )ln β

i
K

i
c
i

c
i  
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Az xi –re vonatkozó kifejezést behelyettesítjük az n+1-ik egyenletbe:
 

 := e  + n 1
 = −  + 









∑

 = i 1

n 1
c
i

( )ln λ








∑

 = i 1

n ( )ln β
i
K

i
c
i

c
i

A
 

Az n+1-ik egyenletből nyerjük az ln(λ) –ra vonatkozó összefüggést: 

 := ( )ln λ −

−  + 








∑

 = i 1

n ( )ln β
i
K
i
c
i

c
i

A

∑
 = i 1

n 1
c
i  

Az ln(λ)-ra kapott összefüggést visszahelyettesítve az xi-re kapott egyenletbe, közvetlen 

formulát kaptunk minden optimális xi-re: 

 := x
i

−  +  + 








∑

 = i 1

n ( )ln β
i
K

i
c
i

c
i

A ( )ln β
i
K

i
c
i









∑

 = i 1

n 1
c
i

c
i









∑

 = i 1

n 1
c
i  

A függvényben szereplő ci konstanst oly módon célszerű megválasztani, hogy az xi=Ki ese-

tén az fi(xi) függvény már legfeljebb 1% hibával közelítse meg a Ki értékét, βi=1 esetén: 

 := c
i

( )ln 100
K

i  

Megállapítható, hogy az eljárás nagy előnye az, hogy a bonyolult nemlineáris dinamikus 

programozási feladatot numerikus analízis nélkü – zárt alakú formát használva – direkt össze-

függés alapján oldja meg, ezáltal rendkívül gyorsan szolgáltat eredményt és korlátlanul nagy n 

- méretű problémák megoldását teszi lehetővé. 

Ez a módszer az exponenciális parciális haszon-függvények alkalmazására támaszkodik. 

Ha más jellegű empirikus parciális haszon-függvényeket alkalmazunk, akkor az esetek nagy 

részében a probléma megoldása n+1 egyenletből álló nemlineáris függvény-egyenletrendszer 

megoldását igényli numerikus módszerek alkalmazásával. 

A módszer: 

K1 + K2 + K3 +… + Kn = A 

esetén, triviálisan visszaadja az: 

x1 = K1, x2= K2, x3= K3, … , xn= Kn 

értékeket, viszont tényleges korlátozás esetén: 

A < K1 + K2 + K3 +… + Kn 

már a βi súlyok és Ki költségtényezők játszanak szerepet a haszon-függvény optimálásában. 
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Az eredmény összefoglalása 

Megvizsgáltuk a témakörben igen elegáns Bellman-tétel alkalmazási lehetőségét. Megállapí-

tottuk, hogy a beruházások optimális elosztására alkalmazott kombinatorikai módszer - bár 

igen ötletesen alkalmazza a szekvenciális megoldást és a Bellman tételt - problémánk esetén 

nem hozott áttörő eredményt. 

Kisebb probléma, hogy „egész” egységgel dolgozik, viszont jelentősebb hátránya, hogy az 

indóházak nagy száma miatt, már nem ad megfelelően gyors eljárást. 

További hiányossága, hogy a gyakorlati esetekben a felújításokra rendelkezésünkre álló 

tényleges keret általában kisebb, mint az összes szükséglet és ez már egy feltételes optimum-

számítási eljárást igényel. 

A most bemutatott módszer exponenciális parciális haszon-függvényeket alkalmaz. Az eljá-

rás fő előnye az, alábbi: 

• A bonyolult nemlineáris dinamikus programozási feladatot numerikus analízis nélkül 

direkt összefüggés alapján oldja meg és ezáltal rendkívül gyorsan szolgáltat eredmé-

nyeket. 

• Korlátlanul nagy n - méretű problémák megoldását teszi lehetővé. 

5.5. MÁV ADATOKRA VONATKOZÓ SZÁMÍTÁSOK EREDMÉNYEI, 
BERUHÁZÁSI FORRÁSOK OPTIMÁLIS SZÉTOSZTÁSA,  

INDÓHÁZAK FELÚJÍTÁSÁNÁL 

A matematikai módszert a vasúti felvételi épületek rehabilitációs programja 2001-2010 első 

évi szétosztási adatain szemléltetem. A felújításra kiválasztott indóházak számát jelölje n. Je-

lölje a műszaki felmérésekből meghatározott felújítási költségeket az egyes esetekben K1, K2, 

K3, … ,Kn. Legyen a felújításra rendelkezésünkre álló keret A, ahol a tényleges keret kisebb, 

mint az összes szükséglet: 

A < K1 + K2 + K3 + … + Kn 

Keressük az optimális szétosztási politikát, amelynél x1, x2, x3… xn változók jelölik az is-

meretlen optimális költségértékeket, amelyek majd a ténylegesen elvégzett felújítások költsé-

geit fogják jelölni. A felújításból származó összes hasznot az f(x1, x2, x3… xn) haszon-

függvény jelöli, amely egyúttal az optimálandó (maximalizálandó) célfüggvény, amely az 

alábbi alakot veszi fel: 

 := ( )f , ,x
1
x
2
x
n ∑

 = i 1

n

( )f
i
x
i

 

Tehát pl. szinergikus hatásokat közvetlenül nem vesz figyelembe a modell. A fi(xi) parciá-

lis haszon-függvényekről megállapítható, hogy egy bizonyos növekvő beruházási értékéig 

növekvő haszon kapcsolódik, és ez a kapcsolat nemlineáris. Megfigyelhető ugyanis, hogy ha a 

minimálisnál nagyobb, de a szükségesnél kisebb összeg áll rendelkezésre, ez olyan kényszer 

ami a beruházót általában jóval nagyobb takarékosságra és hatékonyságra ösztönzi. Ha vi-
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szont korlátlanul állna rendelkezésre forrás, akkor is szükségtelen a tényleges Ki felújítási 

költség fölé menni, mert a Ki feletti költségek már nem hoznak további hasznot. Nyilvánvaló 

tehát, hogy a parciális haszon-függvények monoton növekvő, felülről korlátos nemlineáris 

függvények. Feltesszük még, hogy fi(xi) az xi szerint differenciálható függvény (i=1,2,…,n). 

A nemlineáris parciális haszon-függvények leírására a már tárgyalt alábbi exponenciális 

függvény alakot használom: 

 := ( )f
i
x
i

β
i
K
i
( ) − 1 eeee

( )−c
i
x
i

 

A MÁV által 1998-ban elkészített felvételi épületek rehabilitációs programja 10 milliárd fo-

rintos előirányzatot tartalmazott. Ez az összeg azonban nem érte el a tartalom szerinti 25 épü-

let rehabilitációs összköltségének a felét sem. A viszonylag magas költségek megállapítása 

során figyelembe kell azt is venni, hogy a jelentős nagyságrendű budapesti fejállomások M I. 

osztályú országos műemlékek, melyeknek az ebből eredeztethető és a műemlékvédelemmel is 

összeegyeztethető költségigénye rendkívül magas (Pl. Budapest Keleti pályaudvar költségigé-

nye 10 milliárd Ft, Budapest Nyugati pályaudvar költségigénye 2 milliárd Ft). De a fentiekből 

levezethető módon Szeged, Pécs, Szombathely, Sátoraljaújhely, Miskolc Tiszai és Miskolc 

Gömöri pályaudvarok kiugróan magas rehabilitációs költségeit is ez teszi érthetővé. 

A indóházak rehabilitációjához szükséges összeget a MÁV 2001-ben 24 500 000 000 Ft-

ban állapította meg, azzal, hogy az összeget évente aktualizálni szükséges. Példaként a 2001-

évre betervezett kiosztást fogjuk vizsgálni. Fontos megjegyezni, hogy adott esetben igen lé-

nyeges a hálózati szemléletet is figyelembe venni. Ez matematikai megfontolásokkal dinami-

kus hiper-gráfok analízisére vezet. Módszerünket alkalmazva megvizsgáljuk , hogy az első 

évi szétosztásnál milyen eredményt hozott volna, ha ezt a matematikai módszert alkalmazzák, 

összevetve a ténylegesen megtörtént felosztás eredményével. 

Két eset különböztetünk meg. Az első esetben (A.) azt tételezzük fel, hogy a MÁV terüle-

tén bárhol történő indóház rehabilitációjánál ugyanakkora a βi, hasznossági ráta minden i-re, 

tehát ez ugyanakkora β konstans. A második esetben (B.) viszont függ attól, hogy hol történik 

a felújítási beruházás, tehát a βi, hasznossági ráta minden i-re különböző konstans lesz. 

A. Eset 

Az optimáláskor azonos fontosságot/hasznot feltételező stratégiát követve βi =0,20 

(i=1,2,…,n) hasznossági rátát vettünk fel. (Ez azt jelenti, hogy ha az i -ik esetben elérnénk a 

tényleges Ki költséget, akkor ennek a keletkezett haszna 20%.) 

Ilyen esetben megfigyelhető, hogy az optimális szétosztás, a tényleges igények szerinti sú-

lyok szerint történik. Ezt matematikai vizsgálattal is egyszerűen bizonyíthatjuk. Az xi megol-

dás alábbi alakját korábban már meghatároztuk: 

 := x
i

 − ( )ln β
i
K
i
c
i

( )ln λ

c
i  

Ezt felhasználva, tekintsük az xi és xj ≠0 megoldásokat (i ≠j, i, j=1,2,…,n), az alábbi formá-

ban: 
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 := x
i









ln

β
i
K
i
c
i

λ
c
i  

 := x
j









ln

β
j
K
j
c
j

λ
c
j  

Jelölje r az xi és xj arányát: 

 := r
x
i

x
j  

 := r









ln

β
i
K
i
c
i

λ
c
j

c
i
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β
j
K
j
c
j

λ  

Használjuk fel, hogy: 

 := c
i

( )ln 100
K

i  
 

 := c
j

( )ln 100
K
j  

Ez alapján: 

 := r









ln

β
i
( )ln 100

λ
K
i









ln

β
j
( )ln 100

λ
K
j
 

Továbbá βi = β és βj = β, (i, j =1,2,…,n) konstans hasznossági rátát felvéve : 

 = 
x
i

x
j

K
i

K
j  

Ez alapján beláttuk, hogy az optimális szétosztás, a tényleges költségigények szerinti súlyok 

szerint történik. Ha még az is teljesül, hogy 

K1 + K2 + K3 +… + Kn = A, 

 

a számítások, triviálisan visszaadják az: 

x1 = K1, x2= K2, x3= K3, … , xn= Kn 

megoldásokat. Eredményeinkből látható az is, hogy a matematikai optimálás globálisan sok-

kal jobb eredményt nyújt, mind a szubjektív döntések. A javulás 33,288 % volt. 
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A VI. táblázat foglalja össze a βi=β=0,2 értéknél kapott eredményeket. Az „Igény Ki” osz-

lop tartalmazza az egyes igénylők teljes költség igényét. A „Megkapott xi” oszlop tartalmaz-

za az egyes igénylők által a 2001-évben ténylegesen megkapott összegeket. A „Parciális ha-

szon” oszlop tartalmazza a ténylegesen megkapott összegek felhasználása által kapott ered-

ményeket. Az „Optimális xi” oszlop tartalmazza az általam ismertetett optimálási módszer 

szerint kiosztott összegeket az egyes igénylőknek. Az „Opt. Parciális haszon” oszlop tartal-

mazza az optimális összegek felhasználása által kapott eredményeket. Az optimálás alkalma-

zása az összesített eredményeknél 33,28% haszon-növekedést eredményezett a tényleges költ-

ség-felhasználásokhoz képest. 

6. táblázat: Eredményesség az A esetben 

  

Igénylők Igény  
Ki 
 MFt 

Megkapott  
xi 
 MFt 

Parciális 
haszon MFt 

Optimális  
xi  
MFt 

Opt. Parciális 
haszon  
MFt 

β 

1 Bp. Déli P.u. 950 25 21,69 81 61,67 0,20 
2 Bp. Keleti P.u. 8 000 300 253,77 682 519,31 0,20 
3 Debrecen 320 5 4,44 27 20,77 0,20 
4 Miskolc Tiszai P.u. 650 246 107,25 55 42,19 0,20 
5 Nyíregyháza 450 150 70,61 38 29,21 0,20 
6 Szeged 825 25 21,49 70 53,55 0,20 
7 Szolnok 350 60 38,21 30 22,72 0,20 
8 Záhony 320 200 60,40 27 20,77 0,20 
  Összes: 11 865 1 011 577,86 1011 770,20   
      33,28% % 

 

Esetünkben a 20. ábra szemlélteti a költségekhez tartozó parciális haszonfüggvényeket. 

Természetesen a legkiugróbb értékek a legnagyobb beruházási költségeket felmutató Bp. Ke-

leti P.u. parciális haszonfüggvényénél jelennek meg. 

 

20. ábra: A költséghez tartozó parciális haszonfüggvények A. esetben 
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B. Eset 

Ebben az esetben feltételeztük, hogy a szétosztáskor olyan arányszámokat alkalmaztak, amely 

arányszámok ténylegesen optimálisak voltak! 

Tehát a βi hasznossági rátákat a Megkapott xi/ Igény Ki, az-az xi /Ki, (i=1,2,…,n) arány-

számok alapján, alábbiak szerinti normálással vettem fel: 

 := β
i

n β x
i

K
i











∑
 = k 1

n x
k

K
k  

Ahol β az A. esetben felvett érték és n az igénylők száma, jelen esetben n=8. Ekkor megfi-

gyelhető, hogy az optimális szétosztás már nem csupán a tényleges igények szerinti súlyok 

szerint történik. Ez esetben már valóban megkülönböztetjük az egyes beruházások eredmé-

nyességét (hasznát) is. 

Ekkor is megmutatkozott, hogy a matematikai optimálás globálisan jobb eredményt nyújt. 

Természetesen, mivel a megtörtént döntéseket tekintettük optimálásnak és a βi paramétereket 

ezek alapján – visszafele - számoltuk ki, ezáltal sokkal kevésbé volt kiugró az optimálás 

eredménye az eredeti szétosztáshoz viszonyítva: 2,98 %. 

A VII. táblázat foglalja össze a különböző βi értékeknél kapott eredményeket. A táblázat 

felépítése azonos az VI. táblázatéval. 

7. táblázat: Eredményesség a B esetben 

  Igénylők 
Igény  
Ki  
MFt 

Megkapott 
xi  
MFt 

Parciális ha-
szon  
MFt 

Optimális xi  
MFt 

Opt. Parciális 
haszon  
MFt 

βi 

1 Bp. Déli P.u. 950 25 3,80 6 0,95 0,035 

2 Bp. Keleti P.u. 8 000 300 45,92 106 17,17 0,036 
3 Debrecen 320 5 0,76 1 0,11 0,034 
4 Miskolc Tiszai P.u. 650 246 195,85 335 215,27 0,365 
5 Nyíregyháza 450 150 113,57 219 129,44 0,322 
6 Szeged 825 25 4,18 24 4,00 0,039 
7 Szolnok 350 60 31,61 120 45,99 0,165 
8 Záhony 320 200 182,15 200 182,11 0,603 
  Összes: 11 865 1 011 577,84 1011 595,04   
      2,98%  
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21. ábra: A költséghez tartozó parciális haszonfüggvények B esetben 

A bemutatott módszer esetében, tehát igen fontos volt a βi paraméterek egyes komponense-

inek a vizsgálata, ugyanis pl. haszon keletkezik értéknövekedésből, de úgy is, hogy a felújítás 

megelőz egy későbbi nagy kárt, amelynek - a beruházás következtében - az elmaradása is ha-

szon. Komponens, a felújítás következtében fellépő energiamegtakarítások pénzügyi hatása is 

és az utazási forgalom növekedésére ható humán tényezők szerepe, továbbá, a beruházásnak a 

foglalkoztatásra és régiós fejlődésre gyakorolt hatásai is. Ezen tényezők becslése független 

szakértői munkát igényel és ez elvégzendő minden konkurenciára bocsátott beruházásnál.
 A módszer alkalmazását egy konkrét rehabilitációs programra vonatkozó számításokkal 

szemléltettem. Az alkalmazás 3% - 33% haszonnövekedést eredményezett a tényleges költ-

ségfelhasználásokhoz képest. 

Hasznot eredményez természetesen még az újrahasznosításból, új célokat megvalósító fel-

újító beruházás is. Ekkor a belépő új funkciók hasznát, gondos piaci elemzésekkel kell megál-

lapítani és ezek eredményeit szintén a fentiek alapján lehet figyelembe venni az optimális be-

ruházási költségek meghatározásánál. Ezáltal természetesen a financiális megoldásoknál a 

magántőke bevonásával, ún. PPP megoldásokkal új funkciók is behozhatóak a rendszerbe. 

5.6. NEMLINEÁRIS MODELL A RÉSZFELADATOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK OPTIMÁLIS MEGTERVEZÉSÉHEZ,  

KORLÁTOS FORRÁSOK MELLETT 

Ebben a fejezetben a módszert, egyetlen épület felújítási projektjének tervezésére használom, 

ahol a részfeladatokhoz kapcsolódó források (szükséges keretek) optimális megtervezése a 

feladat. Általában a siker egyik kulcskérdése ezen a szinten a szükséges információk integrált 

vizsgálata és tárolása, majd a részmunkákhoz kapcsolódó források megállapítása és ezeknek a 

részprojektek közötti optimális szétosztása. Ez az előkészítés fázisában soktényezős döntést és 



 61 

nagy körültekintést igénylő feladatot jelent a beruházást megtervezők számára. Ebben a feje-

zetben a célra orientált hatékony módszer alkalmazását mutatom be, amely elsősorban ez 

esetben is a gyorsasága miatt javasolható. A matematikai eljárás az ismertetett Lagrange-féle 

multiplikátoros módszert alkalmazza a nemlineáris dinamikus programozási feladat megoldá-

sára és a matematikai módszert egy beruházási szubprojekt erőforrásainak szétosztási adatain 

szemléltetem. 

A számítások eredményei 

Ennek a beruházási projektnek az előzetesen tervezett pénzügyi kerete 100 millió forintos elő-

irányzatot tartalmazott. A részletes felmérések és pénzügyi analízisek nyomán kiderült azon-

ban, hogy ez az összeg nem érte el a tényleges tartalom szerinti összköltségének a felét sem. 

A viszonylag magas anyagköltségek megállapítása során figyelembe kellett azt is venni, hogy 

a tervezett szakipari munkák és az ebből eredeztethető tényleges költségigény magasabb az 

előzetesen megtervezettnél. Így a beruházási projekt összes költségét 240 millió Ft-ban állapí-

tották meg. Ehhez további pályázatból és saját forrásból az első évben 60 millió forint – a 

tényleges költség 25%-a - állt rendelkezésre. Végül, a beruházási projektet 4 éves időszakban 

határozták meg és évente 60 millió forintban állapították meg a keretet azzal, hogy az összeg 

szétosztását a 8 részterületen végrehajtott projektekre évente aktualizálni szükséges. Ezzel 

kapcsolatban vizsgáljuk meg a betervezett részprojektekre a beruházó által alkalmazott kiosz-

tást, továbbá módszerünket alkalmazva megvizsgáljuk, hogy a szétosztásnál milyen ered-

ményt hozott volna az, ha ezt a matematikai módszert alkalmazzák és ezt vetjük össze a tény-

legesen megtörtént felosztás eredményével. 

Három eset különböztetünk meg: 

Az első esetben (I.) egy éves kiosztást vizsgálunk és azt tételezzük fel, hogy a beruházás terü-

letén bárhol történő elvégzett munkáknál ugyanakkora a βi, hasznossági ráta minden i-re, te-

hát ekkor minden parciális haszonfüggvénynél ugyanakkora a β konstans. 

A második esetben (II.) szintén egy éves kiosztást vizsgálunk, és azt tételezzük fel, hogy 

már megtörtént egy optimális szétosztás és kiszámoljuk az ehhez a kiosztáshoz tartozó βi 

hasznossági rátákat, majd ezek szerint újra végrehajtjuk az optimálást, megvizsgálva módsze-

rünk stabilitását. 

A harmadik esetben (III.), a teljes négy éves időszakot vizsgáljuk, és évente újra értékeljük 

az egyes részprojektek eredményességét és ez alapján választunk βi, hasznossági rátákat min-

den i-re.  

I. Eset 

Az optimáláskor azonos fontosságot/hasznot feltételező stratégiát követve, egy reálisnak te-

kinthető βi =0,20 (i=1,2,…,n) hasznossági rátát vettünk fel. (Ez azt jelenti, hogy ha az i -ik 

esetben elérnénk a tényleges Ki beruházási költséget, akkor ennek a keletkezett tényleges 

haszna 20%.). 

Ilyen esetben megfigyelhető, hogy az optimális szétosztás a tényleges igények szerinti sú-

lyok szerint történik. Ezt korábbi matematikai vizsgálattal is bizonyítottuk. 



 62 

 := x
i









ln

β
i
K
i
c
i

λ
c
i  

 := x
j









ln

β
j
K
j
c
j

λ
c
j  

Jelölje r az xi és xj arányát: 
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Továbbá azt, hogy βi = β és βj = β, (i, j =1,2,…,n) konstans hasznossági rátát alkalmazva. Ez 

alapján: 
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Tehát, az optimális szétosztás a tényleges költségigények szerinti súlyok szerint történik. 

A VIII. táblázat foglalja össze a βi = β=0,2 értéknél kapott eredményeket. 

Az „Igény Ki ” oszlop tartalmazza az egyes részprojekthez (P1, … ,P8) igényelt teljes költ-

séget. A „Megkapott xi” oszlop tartalmazza az egyes részprojekthez ténylegesen megkapott 

összegeket. Ez esetben a szétosztás a tényleges költségigények szerinti súlyoknak megfelelő-

en történt. 

A „Parciális haszon” oszlop tartalmazza a ténylegesen megkapott összegek felhasználása 

által kapott eredményeket. 

Az „Optimális xi” oszlop tartalmazza az általunk ismertetett optimálási módszer szerint ki-

osztott kutatási összegeket az egyes részprojekthez. Az „Optimális parciális haszon” oszlop 

tartalmazza az optimális összegek felhasználása által kapott eredményeket. Nyilván az opti-

málás alkalmazása a fent levezetettek szerint azonos eredményt hozott a tényleges kutatási 

költségfelhasználással. 

8. táblázat: Eredményesség az I. esetben 

Rész-
projektek 

Ki igény 
4 évre 
MFt 

Adott évre eredeti-
leg tervezett 
xi MFt 

Parciális haszon, 
eredeti értékeknél 
MFt 

Adott évre op-
timális xi MFt 

Optimális parci-
ális 
haszon MFt 

Adott évre 
β 

P1 10 2,50 1,37 2,50 1,37 0,20 
P2 20 5,00 2,74 5,00 2,74 0,20 
P3 32 8,00 4,38 8,00 4,38 0,20 
P4 65 16,25 8,89 16,25 8,89 0,20 
P5 12 3,00 1,64 3,00 1,64 0,20 
P6 82 20,50 11,21 20,50 11,21 0,20 
P7 10 2,50 1,37 2,50 1,37 0,20 
P8 9 2,25 1,23 2,25 1,23 0,20 
Össz: 240 60,00 32,82 60,000 32,821 1,600 
     0,00 %  
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Esetünkben a 22. ábra szemlélteti a költségekhez tartozó parciális haszonfüggvényeket. 

Természetesen a legkiugróbb értékek a legnagyobb részprojekt költségeket felmutató parci-

ális haszonfüggvényénél jelennek meg. 

 

22. ábra: A költséghez tartozó parciális haszonfüggvények I. esetben 

II. Eset 

Ebben az esetben feltételeztük, hogy a beruházáson a szétosztáskor olyan arányszámokat al-

kalmaztak, amely arányszámok már ténylegesen optimálisak voltak! 

Ez alapján a βi hasznossági rátákat a Megkapott xi/ Igény Ki, az-az xi /Ki, (i=1,2,…,n) 

arányszámok alapján, alábbiak szerinti normálással vettük fel: 

 := β
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n β x
i

K
i











∑
 = k 1

n x
k

K
k  

Ahol β az I. esetben felvett érték és n, a részprojektek száma, jelen esetben n=8. 

Ekkor megfigyelhető, hogy az optimális szétosztás már nem csupán a tényleges igények 

szerinti súlyok szerint történik, és ebben az esetben már valóban megkülönböztetjük az egyes 

részprojektek várható eredményességét (hasznát) is. 

Eredményeinkből látható, hogy mivel a megtörtént döntéseket tekintettük optimálásnak és a 

βi, paramétereket ezek alapján – visszafele - számoltuk ki, ezáltal természetesen sokkal ke-

vésbé kiugró az optimálás eredménye az eredeti szétosztáshoz viszonyítva: 0,08 %. A IX. táb-

lázat foglalja össze a különböző βi értékeknél kapott eredményeket. A táblázat felépítése azo-

nos az VIII. táblázatéval. 
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9. táblázat: Eredményesség a II. esetben 

Rész-
projektek 

Ki igény 
4 évre MFt 

Adott évre eredeti-
leg tervezett 
xi MFt 

Parciális haszon, 
eredeti értékeknél 
MFt 

Adott évre 
optimális xi 
MFt 

Optimális parci-
ális 
haszon MFt 

Adott 
évre 
β 

P1 10 1,220 0,63 1,246 0,64 0,146 
P2 20 2,218 1,06 2,078 1,01 0,133 
P3 32 3,367 1,55 2,959 1,40 0,126 
P4 65 19,148 17,05 20,543 17,60 0,353 
P5 12 1,131 0,48 0,823 0,37 0,113 
P6 82 30,710 30,26 30,190 30,07 0,449 
P7 10 1,109 0,53 1,039 0,51 0,133 
P8 9 1,098 0,57 1,122 0,57 0,146 
Össz: 240 60,00 52,13 60,00 52,17 1,600 
     0,08%  

 

III. Eset 

Ekkor az összehasonlítás alapját ugyancsak az I. eset szerinti szétosztás képezi, viszont min-

den évben újra értékelve, meghatároztuk az optimálási célokat szolgáló βi hasznossági rátákat, 

és ezek alapján számítottuk ki az optimális xi értékeket. 

Itt már jól látható, hogy a matematikai optimálás minden évben globálisan jobb eredményt 

nyújtott, mind a szubjektív döntés! 

10. táblázat: Eredményesség a III. esetben 

1. év 
Ki igény 
4 évre 
MFt 

Adott évre  
eredetileg tervezett 
xi MFt 

Parciális haszon, 
eredeti értékeknél 
MFt 

Adott évre op-
timális xi MFt 

Optimális parci-
ális 
haszon MFt 

Adott 
évre 
βi 

P1 10 2,50 0,65 0,220 0,091 0,095 
P2 20 5,00 1,23 0,218 0,088 0,090 
P3 32 8,00 2,28 1,367 0,595 0,104 
P4 65 16,25 21,04 24,148 25,209 0,473 
P5 12 3,00 0,74 0,131 0,053 0,090 
P6 82 20,50 31,85 33,710 39,565 0,568 
P7 10 2,50 0,61 0,109 0,044 0,090 
P8 9 2,25 0,55 0,098 0,040 0,090 
Össz: 240 60,00 58,95 60,000 65,685 1,600 
     11,42%  
 

2. év 
Ki igény 
4 évre 
MFt 

Adott évre eredetileg 
tervezett 
xi MFt 

Parciális haszon, 
eredeti értékeknél 
MFt 

Adott évre op-
timális xi MFt 

Optimális parci-
ális 
haszon MFt 

Adott 
évre 
βi 

P1 10 2,50 3,24 5,283 4,318 0,473 
P2 20 5,00 1,23 3,354 0,968 0,090 
P3 32 8,00 12,43 18,174 16,848 0,568 
P4 65 16,25 4,21 11,626 3,453 0,095 
P5 12 3,00 0,74 2,013 0,581 0,090 
P6 82 20,50 5,84 16,363 5,133 0,104 
P7 10 2,50 0,61 1,677 0,484 0,090 
P8 9 2,25 0,55 1,509 0,436 0,090 
Össz: 240 60,00 28,85 60,000 32,221 1,600 
     11,69%  
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3. év 
Ki igény 
4 évre 
MFt 

Adott évre eredetileg 
tervezett 
xi MFt 

Parciális haszon, 
eredeti értékeknél 
MFt 

Adott évre op-
timális xi MFt 

Optimális parci-
ális 
haszon MFt 

Adott 
évre 
βi 

P1 10 2,50 0,61 1,910 0,526 0,090 
P2 20 5,00 6,47 11,033 8,721 0,473 
P3 32 8,00 1,97 6,113 1,684 0,090 
P4 65 16,25 4,21 13,142 3,728 0,095 
P5 12 3,00 0,74 2,293 0,632 0,090 
P6 82 20,50 5,84 18,276 5,480 0,104 
P7 10 2,50 0,61 1,910 0,526 0,090 
P8 9 2,25 3,50 5,321 4,777 0,568 
Össz: 240 60,00 23,95 60,000 26,074 1,600 
     8,86%  
       

4. év 
Ki igény 
4 évre 
MFt 

Adott évre eredetileg 
tervezett 
xi MFt 

Parciális haszon, 
eredeti értékeknél 
MFt 

Adott évre op-
timális xi MFt 

Optimális parci-
ális 
haszon MFt 

Adott 
évre 
βi 

P1 10 2,50 0,61 2,014 0,544 0,090 
P2 20 5,00 1,23 4,028 1,087 0,090 
P3 32 8,00 1,97 6,445 1,740 0,090 
P4 65 16,25 4,21 13,815 3,841 0,095 
P5 12 3,00 3,88 6,744 5,254 0,473 
P6 82 20,50 5,84 19,125 5,622 0,104 
P7 10 2,50 3,88 6,016 5,325 0,568 
P8 9 2,25 0,55 1,813 0,489 0,090 
Össz: 240 60,00 22,18 60,000 23,902 1,600 
     7,76%  

 

 
23. ábra: A költséghez tartozó parciális haszonfüggvények 1., 2., 3. és 4. évben III. esetben 
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11. táblázat: Optimális szétosztás a teljes időszakra a III. esetben 

  
Ki igény 
4 évre MFt 

1. Év 
MFt 2. Év MFt 3. Év MFt 4. Év MFt 

Optimálás után javasolt 
Összes MFt 

P1 10 0,220 5,283 1,910 2,014 9,428 
P2 20 0,218 3,354 11,033 4,028 18,633 
P3 32 1,367 18,174 6,113 6,445 32,099 
P4 65 24,148 11,626 13,142 13,815 62,731 
P5 12 0,131 2,013 2,293 6,744 11,180 
P6 82 33,710 16,363 18,276 19,125 87,475 
P7 10 0,109 1,677 1,910 6,016 9,713 
P8 9 0,098 1,509 5,321 1,813 8,741 
Össz: 240 60,00 60,00 60,000 60,000 240,000 

 

A 24. ábrán látható a XI. táblázat eredménye, miszerint mennyiben változik a 4 évre igé-

nyelt (Ki) összeg az egyes részprojekteknél, ha exponenciális parciális haszonfüggvényekkel 

végezzük az optimálást. Így az egyes részprojekteknél költségek takaríthatóak meg ( különö-

sen P1,P2,P4,P5 esetén), amelyek átcsoportosíthatóak a nagyobb költségigényű ( pl. P6) sza-

kaszokra. 
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24. ábra: Az egyes részprojektek esetén a 4 évre igényelt  
összeg és az optimálás után javasolt összegek közötti eltérés 

Ebben az esetben is látható, hogy igen hasznos volt, hogy a tárgyalt módszer exponenciális 

parciális haszon-függvényeket alkalmaz és ezáltal, a bonyolult nemlineáris dinamikus prog-

ramozási feladat numerikus analízis nélkül, direkt összefüggés alapján oldható meg.  

Ezáltal rendkívül gyorsan szolgáltat eredményeket a beruházás illetve fejlesztési projektek 

pénzügyi tervezéséhez és korlátlanul nagy n - méretű problémák megoldását teszi lehetővé. 

Ez esetben is ki kell emelni, hogy az alkalmazott fi(xi) parciális haszon-függvényeknek a 

pontos és korrekt meghatározása alapkérdés mindenegyes részprojektnél. 

Látható, hogy igen fontos a βi paraméterek egyes komponenseinek a vizsgálata. Pl. haszon 

keletkezik, ha eleve (kalkulált) értéktermelő a beruházás, de az értéknövekedésből is, ill. az 
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által is, hogy a beruházás megelőzhet valamilyen későbbi nagyobb kárt v. kársorozatot, 

amelynek a beruházás következtében történő elmaradása a haszon! 

További komponensek, a beruházás következtében fellépő energiamegtakarítások és kör-

nyezeti károsodások megelőzésének pénzügyi hatásai, továbbá a beruházásnak a foglalkozta-

tásra és régiók fejlődésre gyakorolt hatásai is.  

A βi paramétereknél célszerű figyelembe venni a szinergikus hatásokat is: tehát azt, hogy 

bármely βi és βj együttes változása milyen együttes hatást gyakorol a projekt eredményessé-

gére? 

Ezen tényezők becslése természetesen – igen részletes - független szakértői munkát igényel 

és ez elvégzendő minden konkurenciára bocsátott rész projektnél. 

A módszer alkalmazását bemutatva, végrehajtottunk egy konkrét beruházási programra vo-

natkozó számítást. 

Megállapítást nyert, hogy esetünkben már az eredeti felosztás is igen szakszerű, reális és 

kedvező volt! Így a matematikai módszer alkalmazása csupán 7,76 - 11,42 % haszonnöveke-

dést eredményezett a tényleges költségfelhasználásokhoz képest. 

Természetesen, egy kevésbé sikeres kezdeti felosztáshoz viszonyított optimálás, ennél je-

lentősebb várható haszonnövekedést eredményezett volna. 

Ugyanakkor, ezek az eredmények megnyugtatóan igazolták a matematikai módszer korrekt 

alkalmazhatóságát és megbízhatóságát. 
Ezek után tekintsük meg, hogy a gyakorlatban hogyan valósultak meg ezen felújítások és ho-
gyan lehetne optimalizálni a terveket a jövőre nézve. 
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6 .  GYAKORLAT 

Az előző fejezetben áttekintettük, hogy milyen matematikai módszerek, modellek alkalmaz-

hatóak a felújítások során a költségek hatékonyabb elosztására. Ebben a fejezetben pedig sor-

ra kerül a gyakorlatban is megvalósult és a jövőben sorra kerülő rehabilitációs programok. 

A korábbi fejezetekben már említett eredeti rehabilitációs program 2001-ben további nyolc 

fontos épülettel kiegészítésre került. Ennek köszönhetően a személyszállítás szempontjából 

legfontosabb fővárosi, megyeszékhelyi valamint a halaszthatatlan állagvédelmi beavatkozást 

igénylő műemlék indóházak is besorolásra kerültek. 

6.1. A FELÚJÍTÁSRA VÁRÓ LEGFONTOSABB VASÚTI 
INDÓHÁZAK 2001-2010-IG TARTÓ REHABILITÁCIÓS 

PROGRAMJA 

6.1.1. A PROGRAM ÖSSZETEVŐI 

Mivel a MÁV indóházainak egy része műemléki védettség körébe tartozik ezért szükséges a 

műemlékek védelmének jogszabályi ismerete is. 

Magyarországon jelenleg két törvény foglalkozik a műemlékek védelmével: 

• az 1997. évi CXL.törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről 
illetve az ezt módosító 2001. évi LXIV.törvény (2001.október 08.)  

• valamint az 1997. évi LIV.törvény a műemlékvédelemről 

A műemlékvédelemről szóló törvény hatálya kiterjed többek között: 

• a műemlékekre, a műemlék jelentőségű területekre és a műemlékvédelmi környezetre 

• a műemlékek fenntartására, a műemlékek veszélyeztetése esetén az ezt megelőző és a 

műemlékek fennmaradását biztosító munkálatok elrendelésére. 

Az említett törvényhely szellemében műemléknek tekintendő minden olyan épület, épít-

mény, létesítmény vagy egyéb ingatlan jellegű alkotás, valamint azok rendeltetésszerűen ösz-

szetartozó együttese vagy annak része, amely hazánk múltjának kiemelkedő jelentőségű építé-

szeti, történelmi, tudományos vagy műszaki (technikatörténeti) emléke, annak rendeltetéssze-

rűen szerves történeti alkotórészéivel , tartozékaival, berendezéseivel, valamint a hozzá 

tartozó, vagy valaha hozzá tartozott, részben vagy egészben még létező melléképületekkel és 

ingatlanterületekkel együtt, amely ezen értékei miatt a védelemre és megtartásra érdemes és 

amelyet ilyenként védetté nyilvánítottak. A műemlékvédelemről szóló törvény melléklete tar-

talmazza a műemlék és műemlék-együttesek jegyzékét. 
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Ebben a jegyzékben A MÁV-hoz köthető M I-es kategóriájú országos jelentőségű mű-

emléképületek az alábbiak: 

• Budapest Keleti pályaudvar 
• Budapest Nyugati pályaudvar 

• Gödöllő állomás, volt királyi várója 

• Budapest VIII. kerület Múzeum utca 11, volt Károlyi palota 

2000. szeptember 11 és 13. között a Magyar Gallup Intézet közfigyelmet érdemlő felmérést 

végzett a lakosság közt. a műemlékek védelme körében. A felmérés megállapította, hogy or-

szágunk műemlékeinek és műemlék jellegű épületeinek az állapota rossz és a karbantartásu-

kért elsősorban a tulajdonosokat tartják felelősnek.[103] Az összes megkérdezett 71%-nak a 

véleménye szerint a műemlékek védelme komoly, vagy nagyon komoly gondot jelent. Figye-

lemre méltó különbség van azonban a különböző típusú települések lakói közt: fővárosban 

82%, városokban 74%, a falvakban 62% tartotta valamilyen mértékben gondnak a műemlékek 

védelmét. A műemléképületek karbantartásának, felújításának, korhű megőrzésének finanszí-

rozását a válaszadók elsődlegesen az állam, illetve a tulajdonosok feladatának tekinti. 

Ami a műemlékeket használó látogató állampolgárok felelősségének a megítélését illeti, ve-

lük kapcsolatban 84% vélekedett úgy, hogy valamilyen mértékben őket is terheli felelősség a 

műemlékek megőrzéséért. 

A véleményekből egyértelműen kihallik a végkövetkeztetés: a műemlékeket használó láto-

gató emberek nem vigyáznak eléggé a műemlékekre. 

A 2001-től 2010-ig tartó rehabilitációs program keretében a MÁV indóház hálózatának jó 

része felújításra illetve állagjavításra kerül. Az ehhez szükséges tőkét nagyrészt költségvetési 

forrásból, kisebb részt önkormányzati támogatásból, vállalkozói tőkebevonással és vissza nem 

térítendő forrásokból fedezik. Ennek megoszlását a későbbiekben ismertetem ( XII. táblázat). 

A programba bevont indóházakat és a rehabilitáció mértékét az alábbi térképen követhetjük 

nyomon. 
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25. ábra: Felvételi épület-rehabilitációs és pénztárkorszerűsítés a MÁV Zrt. Állomásain 
(Sínek Világa. LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 27. oldal) 

Az alapos elemzést és a körültekintő előkészítést követően a programba azok kerültek be, 

ahol a műszaki szükségesség, az üzletpolitikai igények, valamint a munkakörülmények haté-

kony javítása volt az alapvető szempont. A program részét képezi az arculattervezés is, mely-

nek célja a tönkrement épületszerkezetek felújítása, az utasterek és munkahelyek állapotjaví-

tása-komfortosítása, a felvételi épületek - indóházak – különösképpen az utasterek új, korsze-

rű építészeti arculatának megfogalmazása. Erre a célra a MÁV Zrt. külön ún. Arculati 

Bizottságot hozott létre, mely a mellette működő építészeti albizottsággal együtt közösen fele-

lős a kitűzött célok megvalósításáért [6]. Például mára már érvényes előírások alkalmazásával 

készülnek az utas WC-k átépítései, felújításai. Az előírások alkalmazása és folyamatos beve-

zetése napi teendő. De a rehabilitációs programban még nem szereplő, de már az új utasfor-

galmi követelményeknek megfelelően jó néhány felvételi épület felújítása is végbement, ne-

vezetesen: Vasvár, Somlóvásárhely, Szerencs, Vásárosnamény, Nagyecsed, Pácsony. 

Ahogy korábban már jeleztem a felújítások tőkeigényét a MÁV nem csak saját forrásaiból 

teremti elő, ahogy ez a XII. táblázaton nyomon követhető. 
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12. táblázat: A felvételi épületek rehabilitációs programja (2001-2001) II. változat 

(Sínek Világa LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 28. oldal) 

Épület megnevezése 
Becsült 
költsége 
M Ft 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Békéscsaba 450       90 200 160         

Budapest-Déli 950 25   150 300 100 300 75       

Budapest-Kelenföld 500     200 300             

Budapest-Keleti 8 000 300 700 2 500 2 200 2 000 300         

Budapest-Nyugati 2 000   200 300 1 000 500           

Debrecen I. ütem befejezése 320 5 165 150               

Eger 260           10 100 150     

Győr 600     80 220 300           

Kaposvár 400           20 300 80     

Kecskemét 400       40 100 260         

Mezőhegyes 300               10 200 90 

Miskolc-Gömöri 500     20 80 100 300         

Miskolc-Tisza 650 246 304 100               

Nyíregyháza 450 150 200 100               

Pécs 680     20 250 310 100         

Salgótarján 150               70 80   

Sátoraljaújhely 480   150 150 180             

Szeged 825 25 300 300 200             

Székesfehérvár II. ütem 110   15 95               

Szekszárd 250               100 150   

Szolnok I. ütem 350 60 10 280               

Szombathely 750   250 300 200             

Veszprém 500               100 200 200 

Záhony 320 200 120                 

Zalaegerszeg 430     30 150 250           

Gödöllő 400           200 200       

Dombóvár 500           20 250 230     

Celldömölk 495           20 225 250     

Nagykanizsa 600               25 375 200 

Füzesabony 460           30 230 200     

Hatvan 400               20 180 200 

Cegléd 620               20 300 300 

Dunaújváros 400               10 200 200 

Összesen 24 500 1 011 2 414 4 775 5 210 3 860 1 720 1 380 1 265 685 1 190 

ebből önkormányzati támogatás   35 200 100 50 50 50 30 30 50 20 

vállalkozói tőkebevonás   100 300 2 000 2 300 1 200 30 50 50 50 20 

Resti Rt-rész becsült költsége   100 80 200 400 150 30 30 40 80 20 

vissza nem térítendő támogatás   30 80 200 100 100 15 30 20 20 10 

Maradvány   746 1 784 2 275 2 360 2 360 1 595 1 240 1 125 1 485 1 120 

ebből költségvetési forrás   325 700 1 200 1 200 1 200 500 200 100 400 100 

Összes saját forrásigény   421 1 084 1 075 1 160 1 160 1 095 1 040 1 025 85 1 020 
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Időközben azonban fény derült bizonyos ellentmondásokra is, mivel bizonyos munkálatok 

összehangolását mégsem lehetett a „komplexitás” elvei szerint teljes egészében összehangol-

ni. Ez történt például a fűtés-korszerűsítési források döntő többsége esetében is, mivel ezek a 

PHARE, illetve az ún. „harmadik-feles finanszírozás” eredményeként előbb is rendelkezésre 

álltak. Ezzel szemben viszont az épület műemlékvédelmi-rehabilitáció megvalósításához 

szükséges pénzeszközök elmaradnak a kívánt mértéktől és ez sok esetben lehetetlenné teszi az 

egyidejű megvalósítást. 

Így tehát a kívánt felújítási munkálatok sorrendje sokszor megfordul: Budapest Déli pálya-

udvar, Budapest Nyugati pályaudvar, Szolnok, Győr, Szombathely, Kaposvár, Debrecen, 

Veszprém, Salgótarján, Záhony, Eger, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Mezőhegyes, Szeged, 

Kecskemét, Szekszárd, Pécs. Az időbeli sikeres összehangolásnak köszönhetően Budapest 

Keleti pályaudvaron (2003-2004), Miskolc Tiszai pályaudvaron (2001-2002) és Miskolc Gö-

möri pályaudvaron (2005) a teljes védelmi rekonstrukció az eredeti időrend szerint történt. 

Budapest Kelenföld és Zalaegerszeg felvételi épületeinél viszont már az elfogadott rehabilitá-

ciós program szerint kell a fűtést is korszerűsíteni. 

Tehát bizonyos körülmények jelentősen megnehezítik az egyébként jelentős értéket képvi-

selő részben védelemben is részesített épületállomány, minden részletre kiterjedő, igényes és 

egységes építészeti arculatának a kialakítását. Az épületeket használó és üzemeltető különféle 

szakágak, melyek rendelkeznek ugyan bizonyos beruházási fejlesztési forrásokkal, de átfogó, 

összehangolt döntések nélkül nehéz az egység megteremtése. A határállomások mentén épült 

indóházak a határrendészeti szerveknek is helyet biztosítanak, így az ezekre érvényes schen-

geni szabályozásoknak megfelelően kell felújítani-átalakítani a felvételi épületet. ( pl. Záhony 

- Függelék F8.ábra) Tovább bonyolítja a helyzetet a különböző időtartamú bérleti szerződések 

problémája, valamint a felvételi épületek melletti feleslegessé váló területek értékesítése, vagy 

a helyi önkormányzattal történő cseréje, melyek mind-mind olyan jogi kötöttségeket teremte-

nek, melyek időnként gátolják vagy lassítják a később végrehajtandó „vasút-érdekű” elgondo-

lásokat. 

Az elfogadott program mielőbbi végrehajtását az utazóközönség, az önkormányzatok és a 

társadalmi szervezetek részéről érkező a MÁV Zrt.-re nehezedő jelentős nyomás is indokolja. 

Ennek érdekében például az önkormányzatok még anyagi eszközökkel is támogatnák a 

megvalósulást, mivel saját bőrükön is közvetlenül érzik az élhető lakókörnyezetnek a lakos-

ság által visszajelzett pozitív hatásait. És ebbe a körülménybe a MÁV-nak komoly beleszólása 

van, mivel sikeres, kultúrált részvételével stimulálni képes a település hangulatát. Így az eddi-

gi tapasztalatok szerint elmondható, hogy az Önkormányzatok a felújítási összköltség 10-

15%-ig szoktak a MÁV-nak segítséget nyújtani. Ennek során külön említést is érdemel, pél-

dául a kiemelkedően magas 58 millió forintos támogatást nyújtó Székesfehérvár Önkormány-

zata, illetve Nyíregyháza (40 millió Ft), Miskolc (15 millió Ft) és Sátoraljaújhely, ahol pénz-

beli támogatás helyett 6 lakás pótlásával járult hozzá a képviselőtestület a felújításhoz. 

Az eredeti program indításakor - eltérően a tervezettől - például Székesfehérvár önkor-

mányzata 2-szer 29 millió forintos hozzájárulást tett a MÁV Zrt. részére. 1999-ben az ennek a 

segítségével kezdődött meg a felvételi épület felújítása. 
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Érdekes megfigyelni, hogy az önkormányzatok és más segítő hivatalos fórumokon ( pl. EU- 

pályázatok, stb.) túlmenően az üzleti versenyszféra is komoly érdeklődést mutat a rehabilitá-

ciós folyamatban való részvételre. Ez azonban nem is csodálható, hiszen a pályaudvar az a 

hely, ahol nap mint nap hatalmas embertömeg fordul meg és melynek elvileg minden tagja 

potenciális „pénzköltő”. 

Ennek a leendő sikeres együttműködésnek a reményében jött létre az a megállapodás Győr, 

Debrecen, Nyíregyháza állomás épületei esetében, miszerint vállalkozói közreműködéssel bő-

vítsék az utazóközönség részére biztosított szolgáltatásokat. 

Sajnos azonban ellenpéldaként kell megemlíteni, hogy a MÁV Zrt. részére nem túl szeren-

csés a Resti Rt.-vel megkötött további megállapodás - a Resti Rt. haszonélvezeti és kizáróla-

gossági joga miatt -, így az együttműködés hatékonysága jelentősen korlátozottá vált ( pl. Bu-

dapest Déli és Keleti pályaudvar, Szombathely és Zalaegerszeg nem túl sikeres egyeztetési kí-

sérletei). [103] Ennek ellenére az együttműködés jónak mondható például Székesfehérváron, 

melyhez talán párosul még Nyíregyháza, Záhony és Miskolc Tiszai pályaudvar is. 

Az 1998-ban elkészült felvételi épületek rehabilitációs programja 10 milliárd forintos elői-

rányzatot tartalmazott. Ez az összeg azonban nem érte el a tartalom szerinti 25 épület rehabili-

tációs összköltségének a felét sem. A viszonylag magas költségek megállapítása során figye-

lembe kell azt venni, hogy a jelentős nagyságrendű budapesti fejállomások országos műemlé-

kek, I. osztályúak, melyeknek az ebből eredeztethető és a műemlékvédelemmel is 

összeegyeztethető költségigénye rendkívül magas (Budapest Keleti pályaudvar 10 milliárd Ft, 

Budapest Nyugati pályaudvar 2 milliárd Ft). De a fentiekből levezethető módon Szeged, Pécs, 

Szombathely, Sátoraljaújhely, Miskolc Tiszai és Gömöri pályaudvarok kiugróan magas reha-

bilitációs költségeit is ez teszi érthetővé. A rehabilitációs program szerint a költségek előte-

remtése két fő forrásból történik: részben az állami költségvetés ide jutó részéből, részben a 

működési gazdálkodás ide jutó eredményéből. Ez azonban azt jelenti, hogy évente kb. 3-4 

épület rehabilitációját lehet végrehajtani. A indóházak rehabilitációjának ez az üteme azt 

eredményezi, hogy egyrészt nem hajtható végre a teljes program, másrészt a már felújított és 

műemlékvédelemmel is ellátott épületek szakmai szempontból kívánatos - a korábbi 33 éves 

ciklussal ellentétben - 15 évenkénti ciklikus „újra-felépítési-védelmi” igénye újból jelentke-

zik. Ez a jelenség egyúttal rontja a MÁV Zrt. által egyéb területeken is végrehajtandó új szol-

gáltatások (személygépkocsipark korszerűsítés, pálya rehabilitáció, stb.) minőségjavulásának 

az ügyfelek általi pozitív megítélését, amire viszont égetően szükség volna. 

A munkák folytatását azonban néha nem csak anyagi, hanem jogi jellegű bonyodalmak is 

hátráltatják. Közben tovább folytatódott a Budapest Keleti pályaudvari rekonstrukció II. üte-

me is. A tervezési munkák befejezése előtt azonban a tervezéssel megbízott építész váratlanul 

elhunyt és a szerzői jogi problémák rendezése miatt a tervezési tevékenység majdnem egy 

éven keresztül szünetelt. 

A különböző anyagi források együttes kiaknázására jó példa Nyíregyháza. A várossal közös 

megállapodás alapján 1999-ben építészeti tervpályázat kiírására került sor, az indóház 

teljeskörű átépítésére-rehabilitációjára. Ennek során a városi önkormányzat 40 millió forinttal 

és az állomás területén lévő bérleményeket üzemeltető vállalkozás 100 millió forinttal támo-
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gatta a rehabilitáció sikerét. A MÁV Zrt. ezzel egyidejűleg pályázatot nyújtott be a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Tanácshoz, melynek eredményképpen 55,8 millió 

forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Szintén sikernek könyvelhető el, hogy a Resti 

Rt. is részt vállalt a feladatok megvalósításában és mindezek együtt tették lehetővé, hogy a 

rehabilitáció megvalósítása a tervezetthez képest 5 évvel korábban megvalósuljon. 

Hasonlóan bíztató a Szegedi és Szombathelyi Önkormányzatokkal való együttműködés, 

melynek eredményeképpen 100-100 millió forint juthat a városi indóház rehabilitációjára. 

Nem így a Budapest Kelenföldön, ahol a helyi védettséget elrendelő kerületi önkormány-

zattal elhúzódó tárgyalások miatt a felvételi épület rehabilitációját nem sikerült elkezdeni. 

Reményre ad okot azonban a 4-es metró munkálatainak közelmúltban történt megindítása, 

melyet egy nemrég lezajlott és e témában (indóház) kiírt sikeres építészeti tervpályázat köve-

tett. Mivel a kormányzati és a fővárosi szándék is ezen a területen egy új városközpont kor-

szerű-modern vízióját kívánja itt megvalósítani, így remélni lehet, hogy az összefogás a MÁV 

részére is sikerrel fog végződni. 

Az eredeti rehabilitációs program megvalósításában időközben olyan körülmények jelent-

keztek, melyek szükségessé tették a program átdolgozását. Az állandó áremelkedések és 

egyéb nehézségek következtében újra kellett hangolni a már megkezdett és a már előkészített 

épület rehabilitációkat, és összhangba kellet hozni a MÁV Zrt. teherbíró képességével. Szem 

előtt kellett tartani az olyan szempontokat is, hogy mit vár el a társadalom, számára mi a sike-

res és javítani kellett a társaság társadalmi „közérzet”- alakító képességén is. Ennek megfele-

lően az indóházak rehabilitációs programját két újabb változatban dolgozták át: 

I. változat 

A fent leírtak alapján, nyilvánvalóvá vált, hogy az eredeti programmal összhangban lévő kö-

zéptávú fejlesztési tervben a 2001-re tervezettel szemben (1625 millió Ft) a rendelkezésre álló 

forrásokból (500 millió Ft költségvetési és 425 millió Ft saját bevétel) csak Budapest Keleti , 

a Budapest Nyugati, Záhony, Nyíregyháza és a Miskolc Tiszai pályaudvarok felvételi épülete-

inek a rehabilitációja folytatható.[35] A körülmények, melyek miatt a program módosítása el-

kerülhetetlenné vált: 

• elkezdett és folyamatban lévő rehabilitációs felújítások (Budapest Keleti, Miskolc Ti-

szai pályaudvar, Szolnok és Záhony) 

• sikeres megállapodások az önkormányzatokkal: Sátoraljaújhely (6 lakáspótlás), Nyír-

egyháza ( 40 millió Ft) 

• várhatóan beérkező önkormányzati támogatások (Szeged, Szombathely 100-100 millió 
Ft) 

• megkezdett, de be nem fejezett rehabilitációk (Debrecen, Székesfehérvár) 

• váratlanul bekövetkezett életveszélyes szerkezeti meghibásodások (Budapest Déli pá-
lyaudvar, Budapest Keleti pályaudvar, Budapest Kelenföldi pályaudvar) 

• szakszerű műemlékvédelmi követelmények érvényre juttatása (Budapest Keleti pálya-

udvar, Budapest Nyugati pályaudvar, Miskolc Tiszai pályaudvar, Miskolc Gömöri pá-

lyaudvar, Mezőhegyes, Szeged) 
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• jelentkező munkavédelmi problémák ( Pécs) 

• jelentősebb fejlesztések kapcsolódása (Budapesti Nyugati pályaudvar-Zalaegerszeg) 

• az indóház állékonyságát veszélyeztető jelentősebb hibák megjelenése ( Debrecen, 
Mezőhegyes, Budapest Nyugati pályaudvar, Miskolc Gömöri pályaudvar) 

A fentiekben felsorolt, illetve a programban szereplő további felvételi épületek igen jelen-

tős utasforgalmat bonyolítanak le. A számuk együttesen a becslések alapján havi 10 millió 

utast feltételeznek, amely Magyarország összlakosságával egyenlő. Tehát, statisztikailag a 

magyarok közül havonta egyszer mindenki elmegy valamilyen állomásra, hogy onnan utazzon 

valahová. Az I. változat sikere azonban továbbra is függ a Resti Rt. által vállalt kötelezettsé-

gek korrekt teljesítésétől. 

II. változat 

A felvételi épületek rehabilitációs programja további nyolc állomással egészül ki (Dunaújvá-

ros, Füzesabony, Hatvan, Gödöllő, Cegléd, Celldömölk, Nagykanizsa, Dombóvár). Ez azon-

ban kb. 1/5-el növeli a program költségeit. Így viszont majdnem teljes az üzletpolitikai és a 

műszaki szempontok szerinti legszükségesebb felújítások köre. Hangsúlyozandó a legszüksé-

gesebb, mivel továbbra is érvényben marad az, hogy minden indóház felújítására nem áll ren-

delkezésre megfelelő anyagi keret. (A II. változat teljes időrendi beosztását a XII. táblázat tar-

talmazza) 

Alapos megfontolások után, a fentiek figyelembevételével 2001-ben a MÁV Zrt. rangso-

rolva a fontos szempontokat a 2010-ig tartó időszakra - az e tárgyra vonatkozó - döntését 

meghozta:[103] 

1. A felvételi épületek - indóházak - rehabilitációját a II: változat alapján 24,5 MrFt-ban 

állapította meg, azzal, hogy az összeget évente aktualizálni szükséges. 

2. A rehabilitációs és fejlesztési programok összehangolására tanulmányterveket kell ké-

szíteni. 

3. A munkálatok zavartalan végzése érdekében létesítményfelelősöket kell megnevezni. 

4. A rehabilitációs program épületeiben lévő bérleményekre általában csak határozatlan 

idejű szerződés köthető. (Lásd Resti Rt.-vel kapcsolatos problémák) 

6.1.2. A REHABILITÁCIÓ MÁR MEGVALÓSULT ÉS MÉG TERVBE VETT 
PROJEKTJEI (RÉSZLETEK) 

A 2001-ben elfogadott rehabilitációs program előtt is sikeres felújításokat hajtott végre a 

MÁV. Bár jóval szűkösebb anyagi keretek álltak rendelkezésre komplex felújítást vittek vég-

be Szerencs állomásépületének (Függelék F9.ábra) 1997-től 2000-ig tartó felújítása során: 
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„A szerencsi állomás komplex átépítése volt az első, a teljes épületre kiterjedő re-

habilitáció, amely még a program elfogadását megelőzően indult. A műemlékvé-

delmi gondossággal helyreállított homlokzat mögött teljes mértékben átalakították 

az épület utasforgalmi helyiségeit: a pénztárcsarnokot, a várótermeket, a pénztá-

rakat, az utas-WC-t és az egyéb szolgáltató egységeket. Az épületben lévő vasúti 

munkahelyeket korszerűsítették. A beruházás kiterjedt az épület közvetlen környe-

zetének felújítására is, amelyhez kapcsolódott az önkormányzat tulajdonában lévő 

út és az autóbusz kapcsolatot biztosító buszmegállók átépítése. A beruházás össz-

értéke mintegy 300 millió forint volt.” 

(Szemelvények a MÁV Főépítészeti Hivatalától kapott rehabilitációs program-

beszámolóból) 

Az időközben elkezdett rehabilitációs programnak megalapozott döntéseinek már eredmé-

nyei is vannak. A Magyar Építőművészet - a Magyar Építőművészek Szövetségének kulturá-

lis folyóirata - a 2007/2. számában Kubinszky Mihály lelkes tudósításában arról számol be, 

hogy a rehabilitáció 2006-os szakaszának lezárásával két kiemelkedő vidéki felvételi épület 

teljeskörű műemlékvédelmi rehabilitációja elkészült. [77]. Ennek során Szeged és Szombat-

hely állomásépületei most már teljes pompájukban várják az utazóközönséget. 

Szeged állomásépületét Pfaff Ferenc (a vasút kiemelkedő építésze) építészmérnök tervezte 

1902-ben, aki az 1859-ben épült eredeti állomásépületet igazította a már megnövekedett for-

galomhoz, valamint a város arculatához jobban illő középületeként. Az átépítés-rehabilitáció 

terveit pedig Bokor Mihály építészmérnök, vezető tervező készítette el 2006-ban. 

A MÁV hivatalos beszámolója alapján a következő változtatások történtek: 

„Az állomásépület rekonstrukciója két ütemben valósult meg. Első ütemben 

(2005. április 15 - 2005. december 10.) elkészült a központi épülettömb felújítása, 

új pénztárcsarnok és pénztárak kialakítása a peronszinten, a pénztárak háttér-

üzemi helyiségeinek kiépítése, utascsarnok kialakítása a Resti étterem helyén, 

utascentrum megépítése, váróterem átalakítása, homlokzat felújítás. Második 

ütemben (2005. december 10. - 2006. december 10.) a perontető és bal-jobb oldali 

épületszárnyak felújítása, tető felújítása, homlokzat felújítás, kijárati lépcsőház 

átépítése, üzemi funkciók (irodák, szociális blokkok) átalakítása, az itt lévő épület-

szerkezetek felújítása, utastájékoztató feliratok, vizuális utastájékoztató, mozgó-

lépcső, peron burkolat, volt üzemi konyha átalakítása, tetőterasz felújítása történt 

meg. A rehabilitáció teljes összege mintegy 1,3 milliárd forint volt. Szeged Város 

Önkormányzata 100 millió forinttal járult hozzá a rekonstrukció költségeihez.” 
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26. ábra: Szeged állomásépülete 1859-ben és ma 
(Magyar Építőművészet, A Magyar Építőművészek Szövetségének Kulturális folyóirata, 

2007/2. szám, 52.oldal) (http://www.derbt.hu/assets/indohazter.jpg) 

Szombathely állomásépületét szintén 1902-ben Posel Gusztáv építészmérnök készítette. A 

felújítás-rekonstrukció engedélyezési terveit a MÁVTI Kft. építésze, Bokor Mihály készítette, 

ezt követően pedig a módosított engedélyezési tervek a RENOTERV Kft-n belül készültek és 

az építésztervező Tölgyesi Ernőné volt. Újabb váltás után a kiviteli terveket a MÁVÉPCELL 

Kft. neve alatt jegyezték. Ezzel az állomással Közép-Európa egyik legpatinásabb magánvasút-

jának a Budát és Bécset egyaránt a trieszti kikötőkhöz kapcsoló Rotschild érdekeltségű Déli-

vasút 1865-ben építette, elsőre szolid, mai végső formájában viszont már szép architektúrájú 

rehabilitált műemlék-felújítással emelte rangjára a nyugati határvidék ideillő vasúti mércéjét. 

„A vasúti műemlék épület 2001-ben megkezdett belső rekonstrukciója, teljes mo-

dernizálása 2006-ban befejeződött. Új pénztárak létesültek, az utazóközönség jobb 

kiszolgálása érdekében pénztárcsarnok és váróterem került kialakításra. Megújult 

az utas WC, a poggyásztároló, az épület központi utascsarnoka, korszerűsítve let-

tek az állomási irodák és az utastérhez kapcsolódó üzletek. Az utastérből elérhető 

szolgáltatások akadálymentesen vehetők igénybe. A beruházás II. ütemének, az 

épület homlokzatának eredeti állapotba való helyreállítása is megtörtént. A beru-

házás értéke mintegy 1,3 milliárd forint volt. Szombathely Város Önkormányzata 

100 millió forinttal járul hozzá a rekonstrukció költségeihez.” 

 

27. ábra: Szombathely állomásépülete 1902-ben és ma 
(http://www.vasutallomasok.hu/kepek/s/szbh0502.jpg); 
(http://www.vasutallomasok.hu/kepek/s/szbheloz.jpg) 
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Székesfehérvár állomás épületének felújításában közvetlen szerepe volt a székesfehérvári 

Önkormányzatnak. 1999-ben - még a rekonstrukciós program indulása előtt - a helyi költség-

vetés 59 millió Ft-os támogatást adott a MÁV-nak. Ennek köszönhetően valósult meg az I. 

ütemben a teljes külső homlokzat és az utasterek felújítása, valamint a fűtéskorszerűsítés is 

(Függelék F10.ábra). 

„A projekt keretében új, a főperonra nyíló várótermet és a mozgáskorlátozottak 

által is használható, korszerű utas WC-t alakítottak ki. A személypénztárakat tel-

jesen átépítették, az Európában alkalmazott, legmodernebb technológia befoga-

dására alkalmas pénztárpultok döntő mértékben megváltoztatták a munkahelyi 

feltételeket, és korszerű jegyváltási lehetőséget biztosítanak. Az utasok jobb ki-

szolgálását és tájékoztatását szolgálja az új információs iroda és poggyászraktár. 

2000-ben az ideiglenes utastájékoztató-rendszert egy korszerű, elektronikus rend-

szer váltotta fel. A projekt összköltsége mintegy 310 millió forint volt a fűtéskor-

szerűsítéssel együtt, melyet kiegészített a RESTI Rt. és LAPKER Rt. által finanszí-

rozott szolgáltatáskorszerűsítés.” ( MÁV Főépítészeti Hivatalának beszámolójá-

ból. 

A felújításoknak azonban nincs vége. Jelen pillanatban is zajlanak többlépcsős felújítási 

tervek, melyek egy részénél az ütemezés a vége felé halad. Erre jó példa , a szintén Pfaff Fe-

renc tervezte Miskolc Tiszai-pályaudvar (Függelék F11.ábra), ahol a felújítást 2000-től kez-

dődően V. ütemre osztották. Ebből az alábbi négy ütem már megvalósult: 

I. ütem 

„Nyolc pénztárt és két darab információs egységet magába foglaló, új pénztár-

csarnok kialakítása a hozzá kapcsolódó korszerű munkahelyi háttérrel. 

II. ütem 

A közel 230 m2 alapterületű központi utascsarnok felújítása (Elvira-torony, új tí-

pusú információs táblák, bankjegy automata, nyilvános telefonok), valamint a pe-

ronokon és az aluljáróban is a komplex utastájékoztató rendszert alakítottak ki. 

III. ütem 

A váróterem, a szolgáltató egységek felújítása 

IV. ütem 

A tető felújításával a rekonstrukció 2004-ban fejeződött be teljes egészében. A be-

ruházás értéke 800 millió Ft volt.” 

Az V. ütem az ügyfélszolgálati iroda felújítását és az automatikus poggyászőrző létrehozá-

sát tervezi, amire nemrég írtak ki közbeszerzési pályázatot. 

Szintén jelentős felújítási lépések történtek Budapest Keleti pályaudvar rekonstrukciója 

során. A 2001-2010- ig tartó rehabilitációs program anyagi keretének 1/3-a erre a felújítás lett 

betervezve. A hivatalos MÁV beszámoló szerint: 
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„Az állami tulajdonban lévő műemlék állomásépület rekonstrukciójának első üte-

me (a vonatfogadó csarnok felújítása) még 1999-ben befejeződött A további fej-

lesztések (oldalszárnyak felújítása, aluljáró szintjén, a teljes épület alatt korszerű 

utasforgalmi, utas kiszolgáló létesítmények kialakítása) az elmúlt években nem 

kezdődtek meg. Jelentős állagvédelmi munkák megvalósítására került sor azonban 

a műemlék épület két oldalcsarnokának felújításával. A Thököly úti ún. érkezési 

csarnokban megtörtént Lotz Károly és Than Mór nagy értékű faliképeinek restau-

rálása és megtörtént az oldalfalak díszítőfestés helyreállításának és a padlóburko-

lat cseréjének teljes előkészítése. A beruházás értéke mintegy 600 millió forint.” 

Ahogy az előző fejezetben két példán keresztül bemutattam a 2001-es évi költségelosztást 

látható volt, hogy mennyivel lehetne növelni az optimálási tételek alkalmazásával a haszon-

növekedést. A 20.ábrán látható volt, hogy a Budapest Keleti-pályaudvar esetén - ahol a leg-

magasabb a beruházási költség értéke – a parciális haszonfüggvény is ennek megfelelően ala-

kult.  

A 2010-ig tartó program elkövetkező éveiben kerül sorra ( l. XII. táblázat) többek között 

Mezőhegyes, Szekszárd, Salgótarján , Nagykanizsa, Hatvan, Cegléd és Dunaújváros indóhá-

zainak felújítása. Ezek mellett természetesen folytatódnak az eddig megkezdett, de még be 

nem fejezett rekonstrukciók is ( pl. Eger, Kaposvár, stb.). 

A MÁV jövőbeli felújítási tervei között szerepel Budapest-Kelenföld és Józsefvárosi pá-

lyaudvarok felújítása és városközponti résszé alakítása a környék beruházásaival együttmű-

ködve. A felújítások során már láthattuk, hogy a MÁV saját erőforrásain kívül uniós, állami 

és önkormányzati segítségre is számíthat. Ezek mellett a vállalkozói szféra közreműködése is 

elengedhetetlen a felújítások, átépítések folyamán. 

A fejlődéshez elengedhetetlenül hozzátartozik újabb indóházak felújítása is. Az általam ki-

dolgozott adatbázis képes az összes indóház rendszerben való tárolására, az aktuálisan szük-

séges adatok gyors előhívására, valamint ezek más programokba történő beillesztésére. Az 5. 

fejezetben bemutatott optimálási modellek a jövőben segítséget nyújthatnak a felújítások 

megtervezésénél és a költségek tervezett elosztásában. Így növelhető a hatékonyság és az 

együttműködés műemlékvédelmi, pénzügyi és vasúti téren. 

Társadalmunk szemlélete a közlekedés vonatkozásában: az egyre fejlettebb légiközlekedés 

és gyorsforgalmú Eurocity-Intercity vasúthálózatok mellett is alapvetően a gépjárműforgalmat 

preferálja. 

Ennek ellenére mégis a vasúté a nagy lehetőség, hogy régi szép, értékes épületeinek rehabi-

litációjával műemlékvédelmi rangra érdemes építészeti értékeket tudjon gazdaságosan meg-

menteni. Ezzel is eleget téve a mai kor igényeinek, miközben a kialakult és megszeretett 

városenteriört is képes megőrizni. 

Szombathely és Szeged jól sikerült indóház-rehabilitációja a legjobb példák közé kell, hogy 

bekerüljön. 
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6.2. A VÁLTOZÓ VILÁG ÉS A JÖVŐ UTOLÉRÉSE 

A jövő kutatása, amennyiben nem vész a távoli idők végeláthatatlan ködébe és sikerül azt em-

beri léptéknek megfelelő időintervallumba beilleszteni, ekkor válhat mindennapi életünk ér-

dekfeszítő izgalmas eseményévé. Ma már matematikai módszerek is rendelkezésre állnak a 

változások vizsgálatára. [80,81,129] A világ soha nem látott méretű fejlődése és a minőségi 

lépcsők ugrásszerű emelkedése sokszor a lehetséges határokon is túlmutatnak. 

A 150 éves vasút történetében Európában az első világháborúig szinte minden fontosabb 

esemény megtörtént és maradandó értékét mutatja, hogy jórészt a mai napig is szinte változat-

lanul a földrész vasúti közlekedésének alapját képezi. Ez tehát meglévő adottságnak tekinthe-

tő és belátható időn belüli lényeges változása ennek nem valószínűsíthető. A magyarországi 

viszonyok azonban az összeurópai helyzettől nem függetleníthetők és így az áttekintést is az 

európai kontinens szegletéig kell tudni értelmezni. 

6.2.1. INDUL AZ INDÓHÁZ 

A vasúti épületek, a vasút üzemrészeit képezik, és a vasút fejlődési irányaiból lehet a vasúti 

építészet változásait is megfigyelni. Ez az elmélet sokáig tartotta is magát, mígnem a változá-

sok szelei egy idő óta más irányokból is elkezdtek már fújni. A végbemenő urbanizációs vál-

tozások azonban az indóház és a város közötti megszokott kapcsolat újraértelmezését vetették 

fel. Figyelemreméltó európai példával először Párizs szolgált.  

A Szajna bal partján 1900-ban felépült és Victor Laloux építész által tervezett 32 méter 

magas vasvázas szerkezetű csarnok nem egészen 40 évig Gare d’Orsay néven szolgálta a 

francia vasúti közlekedést. Telepítése állítólag eleve elhibázott volt, mivel körülötte Párizs 

elegáns palota negyede már készen volt. A világháborút követően sorsára hagyták, de előtte 

még a háborúból hazatért hadifoglyok átmeneti elszállásolását szolgálta. Vasúti funkciója 

végelegesen megszűnt. Csak a művészvilág járt vissza, mert az elhagyott építészeti érték fil-

mes forgatások, érdekes kulisszájaként igen keresetté váltak, pl. Orson Welles a Per c. Kafka 

adaptációt 1962-ben itt forgatta, de Jean Louis Bassault francia pantomimes színházi előadá-

sait is feljegyezte az 1968 utáni krónika. Ezek végülis alapjául szolgáltak a gondolatnak : mű-

vészetnek legyen az otthona. Előtte még 1970-ben egy kósza elgondolás szerette volna lebon-

tani, de az 1978-as védetté nyilvánítás már végképp eldöntötte a jövőt. A múzeumi átalakítás-

ra kiírt pályázat sikeres lett és a Musee d’Orsay létrehozásával nem csak az épület menekült 

meg, hanem világhírű múzeumok sora is gazdagodott.  
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28. ábra: Gare d’Orsay egykor  és Musee d’Orsay-ként ma 
(www.metro-pole.net/actu/IMG/jpg/orsay.jpg) (http://photos-libres.fr/wp-

content/uploads/blogger/blogger/5915/1917/1024/Interieur-du-musee-d-orsay-004.jpg) 

Másként alakult a madridi Atocha pályaudvar sorsa, de a változás itt is bekövetkezett. Ki-

tolták a vágányokat a csarnokból és a helyükön hatalmas mediterrán füvészkertet alakítottak 

ki buja növényzettel, sétányokkal, szecessziós hangulatú közösségi teret hoztak létre. (Függe-

lék F12.ábra) 

Az 1990-es évek derekán új indóház rehabilitációs elméletek során főleg Gerkan német épí-

tésznek köszönhetően, új áramlatok kezdtek el terjedni, melynek a lényege, hogy az indóhá-

zak váljanak újból a városok központi élhető tereivé. Ugyanis a második világháború befeje-

zését követően az újjáépítések során rendszerint komor, jellegtelen pályaudvarok épültek, 

másrészt a meglévő pompás építészeti adottságú pályaudvarok barátságtalan elhanyagoltsága 

és nem megfelelő színvonalú rehabilitációja nem tette vonzóvá az emberek számára az ott tar-

tózkodást. 

De ez az áramlat felénk is elindult. A közelmúltban a kormányzat akkori elhatározása sze-

rint, az új kormányzati negyed felépítésének helyszínéül a Nyugati pályaudvar melletti, vágá-

nyokkal és elhanyagolt rozsdafoltokkal teli területeket jelölték ki. Az elképzelés szerint a vá-

gányokat kitolták volna a csarnokból, hogy egyvonalba kerüljenek a jelenlegi külső sínpárok-

kal és az egészet a Ferdinánd hídig lefedték volna. A funkciójától megszabadított indóházba 

azután újfajta városi közteret telepítettek volna, kávéházakakkal, éttermekkel, kulturális in-

tézményekkel, hogy ezzel egy a kor igényeinek megfelelő tartalommal töltődjön meg a Gus-

tav Eiffel által tervezett csarnok: mely még ma is méltó az Európa ékszerpályaudvara büszke 

cím viselésére. De mindenközben tartja magát az a másik vélemény, amely ellenzi a sínek fel-

szedését és ragaszkodik, hogy a műemlékvédelmileg is szükséges és indokolt rehabilitáción 

túlmenően - még az érdemi korszerűsítéseket is beleértve, - a pályaudvar őrizze meg az erede-

ti funkcióját. És ez is több, mint a semmi, mivel az 1970-es években - a MÁV tudatos műem-

lékvédelmi korszakát megelőzően - komolyan felvetődött az a szélsőséges elgondolás, mely a 

Nyugati pályaudvar épületének elbontását illetve más célra való felhasználását próbálta kez-

deményezni. [103] Szerencsére nem valósult meg és egyre erősebb a hangja azoknak, akik a 
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felelősöktől azt kérik, hogy: tolhatják bárhova, csak el ne tolják. Ne bontsák meg! Ne alakít-

sák át! Ne akarják modernné tenni! Ne akarják kijavítani! 

Ha a vasútét nem is, de a méreteiben is kisebb BKV és távolsági autóbusz-pályaudvarok 

funkció-váltással érintett rehabilitációját már meg lehet tekinteni, sőt közülük az egyik már 

megváltozott funkciójában sikeresen üzemel. 

A budai Kosztolányi Dezső téren, a Feneketlen-tó szomszédságában egy karakteres 

bauhaus művészkávézó két és fél éves sikeres múltra tekinthet vissza. Busz-végállomás volt, 

mely akként viszont nagyon rosszul szolgált, de a rehabilitációt követően új funkciója és von-

zó architekturális megjelenése sikeressé tette a vendégek körében. 

 

29. ábra: Kosztolányi Dezső téri Művészkávézó 
(HVG, 2007. április 28.,”Indul az indóház” 52.oldal) 

A pesti oldalon az Erzsébet téren, a hajdani távolsági busz-pályaudvar megszűnésével az 

indítóház épülete üresen hátramaradt. A modern építészeti áramlat egyik korai példáját 1940-

ben Nyiri István építészmérnök tervezte. Az időben sikerült védelmi eljárást követően De-

sign-Center funkciót kapott az átépítés-rehabilitáció során. Sajnálatos azonban, hogy elkészül-

te ellenére - különféle indokok miatt - a nagyközönség számára mind a mai napig nem nyílt 

meg. 

6.2.2. MÁV-NOSZTALGIAVONALAK ÉS AZ IDEGENFORGALOM 

A Magyar Államvasutak története tehát mintegy 150 évre tekinthet vissza. Ez alatt az idő alatt 

minden olyan fontos megtörtént a vasúttal, ami a napjainkban megtehető visszaemlékezést le-

hetővé teszi. Ennek a gondolatnak a mentén hozta létre a MÁV a saját Vasúttörténeti Parkját 

is Budapesten Zuglóban a Tatai út 95. szám alatt. Elsősorban gépészeti emlékeket őriz, de ez 

a nosztalgia rendezvények számára is kitűnő körülményeket biztosít. Ezen a helyen össze-

gyűjtötték és rendszerezték, valamint olyan valósághű környezetbe helyezték azokat az emlé-

keket, amelyek még ebben az állapotukban megmaradtak és amelyek nélkül a magyar vasút 

nem is létezett volna. Hiszen a vasutat, a vasút kellékeit, eszközeit, a vasút sajátossága és 
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egyedi volta miatt semmilyen üzletben megvásárolni nem lehetett, mivel azok mindegyike a 

sajátságos célnak megfelelően „kizárólag ide terveztetett és gyártatott”. Így válik követhetővé 

és szemléletessé a bejárt út: mivel a ma már játékszernek tűnő kezdetleges masinától és a fa-

vázas (fach-werk stílusú) indóházaktól, napjaink korszerű berendezéséig minden változás jól 

lemérhető. A berendezések többsége működésképes és üzem közben ki is próbálható. De ven-

dégként néha ellátogat ide –bár csak rövid időre - az öreg kontinens ünnepelt királynője is, a 

legendás múltú: Orient Express vonat is. És aki részese is lehet a kitüntetett pillanatnak, az be-

lépődíj ellenében belülről is megtekintheti. 

De a múltnak nincs még vége, mert a MÁV Zrt. azt is lehetővé tette, hogy az a napjainkban 

is folytatódjék. Felismerve a rendkívüli fontos turisztikai és idegenforgalmi jelentőségét, kor-

hű vonatokon nosztalgia-járatokat üzemeltet határainkon belül és egy kicsit még azon is túl. 

A jelenlegi négy fontos nosztalgia-járat: 

• Budapest-Vác-Szob (május eleje-július eleje-szeptember eleje) 

• Gödöllő-Bécs és Budapest 

• Budapest-Esztergom (június elejétől augusztus elejéig) 
• Balaton körül (június végétől augusztus végéig) 

Általánosságban ezek a „gőzfelhős nosztalgiautazások” május elejétől szeptember elejéig 

tartanak és minden hónap első szombatján, melytől a balatoni járat kissé eltér, mivel Keszt-

helyről Badacsonyba kedden-csütörtökön-szombaton 9.50-kor indul a vonat, de csak június 

végétől augusztus végéig. 

 

30. ábra: Magyarországi MÁV nosztalgiavonatok népszerűsítő kiadványa 
(„Az újjászületett vasúti járművek Magyarországon füzet címlapja) 
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A vonaton MÁV másodosztályú menetjeggyel és nosztalgia pótjeggyel lehet utazni. Egész 

napos programjegy is váltható, amely az oda-vissza utazás költségén kívül tartalmazza az 

ebédet, a busztranszfert és a múzeumi belépőket, illetve a vonaton felszolgált ásványvizet és a 

kávét. Mind a hazai lakosság, mind pedig a hazánkba látogató külföldi turisták (különösen 

pedig a schengeni határnyitás óta) számára ezt a lehetőséget elérhetővé kell tenni, mivel az or-

szág megismerésén és az érzelmi kötődésen túl ez komoly gazdasági érdek is. És ennek a fon-

tos érdeknek az érvényesülését komolyan segíti az a kötelező feltétel is, hogy amerre a kor-

rektül rendben tartott és korhű nosztalgia-vonatok járnak, ott ennek a múltnak a fontos építé-

szeti emlékeit, tartozékait- az indóházakat- is a szakszerű rehabilitáció eredményeképpen 

ezzel egyenrangúan odaillőnek lehessen ítélni. 
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7 .  ÖSSZEFOGLALÓ 

A 150 éves vasút történetében Európában az első világháborúig szinte minden fontosabb ese-

mény megtörtént és maradandó értékét mutatja, hogy jórészt a mai napig is szinte változatla-

nul a földrész vasúti közlekedésének alapját képezi. Ez tehát meglévő adottságnak tekinthető 

és belátható időn belüli lényeges változása ennek nem valószínűsíthető. A magyarországi vi-

szonyok azonban az összeurópai helyzettől nem függetleníthetők és így az áttekintést is az eu-

rópai kontinens szegletéig kell értelmezni. 

A vasút sajátságosan folyamatosan üzemelő és átmenetileg sem szüneteltethető tevékeny-

ségű szervezet. Ennél fogva szinte minden részében jelentős használat fedezhető fel, melynek 

következményei az idő előrehaladtával észlelhetőek. Ennek az eredményei jól megfigyelhetők 

az épületek állagában és függően az építés korától is, az erkölcsi és fizikai avulás jelei meg-

mutatkoznak. Így tehát bármelyikről is legyen szó, mindenképpen cselekedni szükséges. A 

háborús pusztításokat követő rohammunkában elvégzett helyreállítások átmenetileg rendbe 

hozták a megsérült épületállományt, de ezek színvonala nem mindig felelt meg akkor született 

műemlékvédelem elvárásainak. Ez minőségileg is egy új szintet jelentett és az élet egyéb terü-

letén már sikerrel történt alkalmazását követően a MÁV-on belül is elengedhetetlenül szüksé-

gessé vált. 

 

1. Tézis. A vasúti indóházak optimális felújítási stratégiájának kialakításához megvizs-

gáltam az indóházak speciális kialakulásának és létesítésének folyamatát. Leírtam a ha-

zai vasúti indóház-struktúra sajátosságait, a struktúra kvalitatív és kvantitatív jellemző-

it, kitérve az ipartörténeti, vasúti, jogi, vonatkozásokra, valamint a hálózati és gazdasá-

gi jellemzőkre is. [3. P.I.] 

 

A magyarországi vasútépítés kezdetétől (1846) a kiegyezésig (1867), tehát 21 év alatt 2341 

km hosszúságú vasúti hálózat épült ki [1], ami 1918-ig ez majdnem a tízszeresére, 22 870 km-

re növekedett. A statisztikai átlagot tekintve, ez azt jelenti, hogy az első világháborúig az ak-

kori Magyarország területén mintegy 1500 vasútállomás épült, ennek alapján a becsült beépí-

tett térfogat kb. 3 millió m3 lehetett. A 2001. évben közzétett statisztikai zsebkönyv adata sze-

rint 7784,8 km építésű hosszúságú vasúti pálya létezik ma Magyarországon [78]. Teljes körű 

felmérés és összesítés az indóházakról jelenleg nincsen, de azok száma nagy pontossággal 900 

darabra becsülhető, ami az jelenti, hogy azok átlagosan 8,66 km-re vannak egymástól. Ez az 

átlag majdnem fele a háború előtti 15 km-es mutatónak!  

A vasút sajátosságaiból adódóan az indóházak és a pályaudvarok általában nem a város kel-

lős közepén épültek fel, hanem a város, a település tangenciális részén. Sajátságaiból adódóan 

kiemelkedően fontos építmények, mert: 

• Egyetlen épületfajta, amelyik az utazóközönséggel kapcsolatban áll. 



 86 

• Bonyolult rendszerű, összetett funkciójú és nem sorolható egyetlen szakszolgálati ág 

kizárólagos épületei közé. 

• A település és a vasút elválasztó, illetve összekötő vonalán áll, térfalképző szerepe mi-
att a településnek és a vasútnak is fontos középülete. 

• Az indóház a település és a vasút közötti kapcsolat meghatározó eleme, és ez a funkció 

túlmutat magán az épületen. 

• Helyszínrajzilag a vasúti oldalt tekintve a vágányhálózat követelményeihez igazodik, a 

településoldaláról nézve viszont az állomási előtér megfelelő lezárását jelenti. 

Megépítésük azonban kizárólag a szigorú előírások és a speciális szabályok betartásával 

történhet, ezért is kell a kettős szabályozás érvényének megfelelnie. Az általános előírásokat a 

Országos Településrendészeti és Építészeti Követelmények (OTÉK; (253/1997 (XII. 20.) 

Korm. Rend.)) szabályrendszere érvényesíti, míg a sajátos előírásokat viszont a vasút önmaga 

alakítja ki. Ez a kettős eljárási rend egyúttal annak is biztosítéka, hogy az általános és szakha-

tósági előírások együtt érvényesülhessenek. 

A magyarországi indóházak nagyságrendjét az utasforgalom létszáma, valamint az állomás 

regionális és vasúti helyzetének jelentősége határozza meg. Ezek a különbségek egyúttal két 

fő csoportot képeznek: fejállomások és gócponti állomások, melyeket kisebb közbenső indó-

házak hálózata fog egybe. 

Az indóházak általános kialakulásának vizsgálata után áttekintettem a speciálisan ezekre az 

épületekre jellemző szempontokat. 

 

2. Tézis. Meghatároztam vasúti indóházakra, az optimális felújítási stratégia gazdasági 

szempontjait. Elemeztem az állagmegőrzés, a funkció- és kulturális örökség megőrzés, 

ill. az alkalmassá tétel új funkciókra kérdését, és az ipar, a kereskedelem, az idegenfor-

galom vonatkozásait. Rámutattam arra, hogy a vasúti indóházak létesítésekor alkalma-

zott modul jellegű típustervezés figyelembe vétele, különleges előnyökkel jár ma is az 

optimális felújítási stratégia kialakításakor. [7. P.I.] 

 

A MÁV Zrt. épület-fenntartási rehabilitációs stratégiája tartalmazza egyrészt az indóházak 

folyamatos tatarozásét, felújítását és főjavítását, valamint a soron kívül felmerülő munkákat.  

A rehabilitációban nem szereplő illetve funkciójukat vesztett indóházak esetén megvizsgál-

tam a fennmaradó lehetőségeket. Az indóházak egy részét értékesíteni lehetett, így növelve az 

esélyeket a minél korszerűbb felújítási munkálatokra. A megmaradó indóházak egy részét 

funkció váltással lehet újra hasznosítani, erre mutattam külföldi és hazai példákat egyaránt. 

Az idegenforgalom növeléséhez jó példa a MÁV vasúttörténeti parkjának létrehozása Buda-

pesten, ahol valósághű környezetben lehet megtekinteni a régi vasút emlékeit. 

A megmaradó indóházak folyamatos szinten tartáshoz tervszerű rendszerre volt szükség, 

így minőségi mutatók alapján – aminek nagy részét az épülete kora képezi – 1977-ben osztá-
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lyozták a MÁV épületállományát. ( l. IV. táblázat). Ezek alapján kétféle fenntartási-

rehabilitációs rendszert alkottak: 

• vonalas vagy gócponti (nem jellemző módszer) 
• ciklikus rehabilitáció (jellemző módszer) [35] 

A rehabilitációs lépések következő állomása a 2001-2010 között megvalósuló indóház re-

habilitáció. Mivel a MÁV épületállományán többféle védettség-besorolású műemléki épületek 

(II. táblázat) is vannak, ezért a felújítások folyamán nem tekinthetünk el a műemlékvédelmi 

szempontok figyelembevételétől. Az egyes műemlékvédelmi típusok: országos védelem ( 

MI., MII., MIII.), helyi védettség (fővárosi és egyéb helyi védettség), vasúti védettség, más-

más jellegű szabályozások alá tartoznak, így a felújítások során más igényeket támasztanak. A 

mindezekhez szükséges anyagi forrásokat a MÁV az önerőn kívül kormányzati, pályázati, 

uniós és vállalkozói segítségekből valósította meg. A XII. táblázatban bemutattam a program-

ban résztvevő épületeket és ezek anyagi forrásainak megoszlását.  

Az indóházak tervezésénél megvizsgáltam a típustervek létrejöttének okait. Megállapítot-

tam, hogy a kezdeti munkálatok során eredményesnek bizonyult a tipizálás, mivel a megépí-

tendő vasúti épületek jelentős száma, azok hasonló funkciója és az ismétlődő feladatok miatt 

létrejött egy újfajta tervezési rendszer: a típusterv. Az épületek nagyságrendjének alapvető 

mennyiségi kifejezése az alapterületi és kubaturális megjelenés. Ezek alapján sorolták négy 

osztályba a felvételi épületeknek a terveit. Az osztályok a „növekvő ház „ rendszere szerint 

építkeztek és habár megjelenésükben az egyes osztályokon belül nagyon hasonlítottak egy-

másra az épületek, mindig próbáltak az adott helyi viszonyokhoz igazodni festőiségben. A 

vizsgálatok során áttekintettem a fejállomások és gócponti állomások nagyobb pályaudvarait, 

kitérve a felújítás során figyelmet érdemlő speciális jellemzőkre. 

A 2001-2010-ig tartó felújítási-rehablitációs program komoly műemléki előkészítést tesz 

szükségessé. A felújítási programban szereplő valamennyi épületnél elengedhetetlen a tudo-

mányos tervdokumentáció készítése. Természetesen a védett épületek esetében is nagyon fon-

tos szempont a komplexitás, vagyis hogy közel azonos időben menjen végbe a pálya-

rehabilitáció, a peronfelújítás, az állomási környezet rendbetétele, a csatlakozó közlekedési 

kapcsolatok korszerűsítése. Valamint lehetőség szerint ne feledkezzünk meg az egyébként 

máshol nyilvántartott fűtés, pénztár, utas-WC stb. korszerűsítési feladatokról sem. 

Figyelembe kell venni, hogy az elmúlt évtizedben az ipari, közlekedési építészeti rekonst-

rukciók tervezése terén a korábbi időszakhoz képest viharos gyorsaságú fejlődés ment végbe. 

Ez nélkülönözhetetlenné teszi a korszerű számítástechnikai módszerek alkalmazását. 

 

3. Tézis. Kidolgoztam a vasúti indóházak optimális felújítási stratégiájához szükséges 

dinamikus adatbázis szerkezetét. Ez alkalmas és képes kezelni azt a nagy mennyiségű 

(képi, szöveges és numerikus) összetett információs anyagot, amely a stratégiai számítá-

sokhoz szükséges, továbbá bázisul szolgál az ARCHICAD és az optimális tervezési 

programok számára. [1. P.I.] [2. P.I] 
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Gyorsan kezelhető és fejleszthető adatbázisokat hoztam létre a vasúti indóházak adathalma-

zainak tárolására. Ezek alkalmasak az optimális felújítási stratégiák kidolgozásánál és az 

olyan világsikert aratott program adatokkal történő ellátásánál, mint az ARCHICAD tervező-

program, amely kiválóan felhasználható meglévő építészeti tervek alapján az építészeti re-

konstrukciós tervezésben. 

A statikus változók, a feladat nagy mérete és az adatok dinamikus változása miatt sajnos 

nem alkalmazhatóak a módszer végrehajtására. A hatékony memória-felhasználás érdekében 

szükség van arra, hogy bizonyos memóriaterülettel a program dinamikusan saját maga gaz-

dálkodhasson. Ennek lényege: 

1. Ha szükség van valamely változónk számára memóriaterületre, akkor lefoglaljuk a 

memóriaterületet és használjuk, 

2. Ha pedig már nincs szükség a lefoglalt területre, akkor felszabadítjuk a memóriaterü-

letet. 

Ily módon megvalósíthatjuk a memória dinamikus felhasználását. A dinamikus változók 

számára rendelkezésre álló területet a Delphi Pascal környezetben halomterületnek /heap/ ne-

vezzük. Ennek a területnek a mérete jóval meghaladja a program egyéb adatterületeinek mére-

tét. A korszerű adatbázis létrehozását a file-kezelése révén igen rugalmasan építkező Objek-

tum-orientált Delphi-Pascal programnyelvre támaszkodva hoztam létre. Kihasználtam a , 

hogy nagy adatbázisok kezelésére alkalmas a dinamikus adattárolási lehetőségek következté-

ben. 

A program létrehozásánál követtem azt a modern szemléletet, amely az objektumok alkal-

mazásán alapul továbbá igen rugalmas és tág lehetőséget kínál a program további fejlesztésé-

nél. 

1. Adat és kód kombinációja (Mező + metódus). 

2. Öröklési tulajdonsága van. 

3. Polimorfizmus tulajdonsága van. 

4. Zártsági tulajdonsággal rendelkezik. 

Az adatbázis szerkezete az alábbi: a modell n - db. indóházat tételez fel és alkalmas arra, 

hogy indóházanként tárolja az egyes indóházak felújítási költségeit, a felújítás várható időté-

nyezőjét, az egyes felújításokból származó közvetlen és közvetett hasznot, a tervezéshez 

szükséges műszaki rajz-adatokat és fizikai paramétereket, továbbá a feldolgozható szöveges 

információkat. Az adatbázis dinamikus lánc, amelybe további új láncelem bármikor beszúrha-

tó. 

A dinamikus adatterületek optimálisan a lista struktúra segítségével kezelhetők. Objektum-

orientált környezetben történő megvalósításához rekord típus használható. Az így keletkező 

lista egy rekordlánc. A lista, listaelemekből áll, amelyek adatot és a következő listaelemre 

mutató pointert tartalmaznak. 

Az n indóházból álló összeszerkesztett listát az alábbi típus definícióval szemléltettem: 

type kapcsolat = ^indoház; 
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indoház = record 
következô : kapcsolst; 

end; 

A beiktatási feladat megoldásának programozásakor az első lépés egy mutatóváltozó beve-

zetése. Nevezzük ezt newp-nek. Ekkor, a 

new (newp); 

utasítással helyet foglalunk egy indóház típusú új változónak. A következő lépésben az új vál-

tozót - amelyre a newp mutató mutat,- be kell iktatnunk a láncba, mégpedig a pt által kijelölt 

listaelem utáni helyre. A teljes folyamatábrát a 13.,14.,15. ábra szemlélteti.  

Gyakran célszerű egy listát két, egymást követő mutató segítségével feldolgozni. A törlést 

ilyenkor úgy érdemes megoldani, hogy az egyik, mondjuk pl jelű mutató az elhagyandó lista-

elem előtti pozícióra, a másik, p2 mutató magára az elemre mutat. 

Az alkalmazott módszer célja az, hogy a nagyméretű adatbázison igen gyors elérhetőséget 

biztosítson az indóházak adataiból létrehozott rekordokon. 

A rekordok kép-adatokat, fizikai paramétereket, feldolgozható szöveges információkat stb. 

tartalmaznak. Az adatok a halom területen létesített dinamikus láncban kereshetők, értékelhe-

tők és ezen kívül a lánc további elemekkel folyamatosan bővíthető. A módszer célja az adatok 

gyors elérésén túl az indóházak optimális felújítási stratégiához szükséges adatbázis létreho-

zása volt. 

Az adatbázis létrehozás után a felújítás gyakorlatban hasznosítható kérdései és megoldásait 

elemeztem. 

 

4. Tézis. Kidolgoztam egy matematikai módszert, nemlineáris optimális költségelosztási 

modellre a vasúti indóházak optimális felújítási stratégiájához. A módszer nemlineáris 

parciális haszonfüggvényeket alkalmaz és a források korlátos voltát a Lagrange-féle 

multiplikátoros módszerrel veszi figyelembe. Alkalmazása, gyakorlatilag korlátlanul 

nagy n–számú indóház felújítási stratégiájához ad villámgyors direkt optimális költség-

elosztási megoldást. A gyorsasága azt is biztosítja, hogy nagyszámú stratégiai variáns, 

illetve szubstratégiai elemzés is elvégezhető a döntés hozatala előtt. [4.P.I.], [5. P.I.], 

[6. P.I.] 

 

Megvizsgáltam a témakörben igen elegáns Bellman-tétel alkalmazási lehetőségét. Megálla-

pítottam, hogy a beruházások optimális elosztására alkalmazott kombinatorikai módszer - bár 

igen ötletesen alkalmazza a szekvenciális megoldást és a Bellman tételt - problémánk esetén 

nem hozott áttörő eredményt. Kisebb probléma, hogy „egész” egységgel dolgozik, viszont je-

lentősebb hátránya, hogy az indóházak nagy száma miatt, már nem ad megfelelően gyors eljá-

rást. További hiányossága, hogy a gyakorlati esetekben a felújításokra rendelkezésünkre álló 

tényleges keret általában kisebb, mint az összes szükséglet és ez már egy feltételes optimum-

számítási eljárást igényel. 
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Az általam kidolgozott módszer exponenciális parciális haszon-függvényeket alkalmaz. Az 

eljárás fő előnye az, alábbi: 

• A bonyolult nemlineáris dinamikus programozási feladatot numerikus analízis nélkül 
direkt összefüggés alapján oldja meg és ezáltal rendkívül gyorsan szolgáltat eredmé-

nyeket 

• Korlátlanul nagy n - méretű problémák megoldását teszi lehetővé. 

A módszert a MÁV vasúti felvételi épületek rehabilitációs programjának első évi eloszlási 

adatain szemléltettem. Kétféle lehetőséget vettem figyelembe: az első esetben (A.) a MÁV te-

rületén bárhol történő indóház rehabilitációjánál ugyanakkora a βi hasznossági ráta minden i-

re, tehát β konstans. A második esetben (B.) viszont függ attól, hogy hol történik a felújítási 

beruházás, tehát a βi, hasznossági ráta minden i-re különböző konstans lesz. Az A. esetben 

megállapítottam, hogy az optimálás alkalmazása 33,28% haszon növekedést eredményezett a 

költség-felhasználásokhoz képest. A B. esetben ugyanez az érték, csak 2,98%-volt. Az ese-

tekben nem számoltan az ezen kívül hasznot hozó elemekkel, mint az újrahasznosítás, új cé-

lokat megvalósító beruházások Ekkor a belépő új funkciók hasznát, gondos piaci elemzések-

kel kell megállapítani és ezek eredményeit szintén a fentiek alapján lehet figyelembe venni az 

optimális beruházási költségek meghatározásánál. Ezáltal, természetesen a financiális megol-

dásoknál a magántőke bevonásával, ún. PPP megoldásokkal, új funkciók is behozhatóak a 

rendszerbe.  

A módszer egyetlen épület felújítási projektjének tervezésére is használható, ahol a részfel-

adatokhoz kapcsolódó források (szükséges keretek) optimális megtervezése a feladat. Általá-

ban a siker egyik kulcskérdése ezen a szinten a szükséges információk integrált vizsgálata és 

tárolása, majd a részmunkákhoz kapcsolódó források megállapítása és ezeknek a részprojek-

tek közötti optimális szétosztása. Itt a célra orientált hatékony módszer alkalmazását mutattam 

be, amely elsősorban ez esetben is a gyorsasága miatt javasolható. A matematikai eljárás az 

ismertetett Lagrange-féle multiplikátoros módszert alkalmazza a nemlineáris dinamikus prog-

ramozási feladat megoldására és a matematikai módszert egy beruházási szubprojekt erőforrá-

sainak szétosztási adatain szemléltettem. A módszer alkalmazása 7,76-11,42%-os haszonnö-

vekedést eredményezett.  

7.1. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKORLATI 
HASZNOSÍTÁSA 

A gyakorlati alkalmazásoknál nem szabad szem elől téveszteni, hogy a vasúti épületek, a vas-

út üzemrészeit képezik, és a vasút fejlődési irányaiból lehet a vasúti építészet változásait is 

megfigyelni. A végbemenő urbanizációs változások azonban az állomás - indóház- és a város 

közötti megszokott kapcsolat újraértelmezését vetették fel. Figyelemreméltó európai példával 

először Párizs szolgált, ahol Gare d’Orsay-t átalakították egy teljesen eltérő funkciójú Musée 

d’Orsay-vá. Látható tehát, hogy a funkciót nem szolgáló indóházaknak más funkció adható, 

így műemlék-védelmileg is igen fontos épületek is megmenthetőek. 
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A felújítandó indóházak rehabilitációs stratégiájához viszont elengedhetetlen a modern 

módszerek alkalmazása. 

Az általam kidolgoztam módszer nagyméretű adatbázison igen gyors elérhetőséget biztosít 

az indóházak adataiból létrehozott rekordokon. A rekordok kép-adatokat, fizikai paramétere-

ket, feldolgozható szöveges információkat tartalmaznak. Az adatok dinamikus láncban keres-

hetők, értékelhetők és ezen kívül a lánc további elemekkel folyamatosan bővíthető. A mód-

szer célja az adatok gyors elérésén túl az indóházak optimális felújítási stratégiához szükséges 

adatbázis létrehozása. 

A felújítási stratégia kidolgozása folyamán megvizsgáltam a témakörben igen elegáns 

Bellman-tétel alkalmazási lehetőségét. Megállapítottam, hogy a beruházások optimális elosz-

tására alkalmazott kombinatorikai módszer, problémánk esetén nem hozott áttörő eredményt, 

ugyanis az indóházak nagy száma miatt nem ad megfelelően gyors eljárást. További hiányos-

sága, hogy a gyakorlati esetekben a felújításokra rendelkezésünkre álló tényleges keret általá-

ban kisebb, mint az összes szükséglet és ez már egy feltételes optimum-számítási eljárást igé-

nyel. 

Az általam kidolgozott módszer exponenciális parciális haszon-függvényeket alkalmaz, 

melynek fő előnyei, hogy (1) a bonyolult nemlineáris dinamikus programozási feladatot nu-

merikus analízis nélkül direkt összefüggés alapján oldja meg és ezáltal rendkívül gyorsan 

szolgáltat eredményeket, (2) korlátlanul nagy n - méretű problémák megoldását teszi lehetővé. 

Ezáltal 3% - 33% haszonnövekedés érhető el a tényleges költségfelhasználásokhoz képest. 

A cél a jövőben a módszer továbbfejlesztése és minél szélesebb körű felhasználása, így se-

gítve a MÁV és más épületállományok rehabilitációs programját. Ezáltal elősegítve a felújítá-

sok kiterjesztését, nemzetközi szinten országképünk javítását és az idegenforgalom növelését. 
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F6.ábra: I.osztály: Veszprémi indóház  
(Magyar Vasúttörténet, Közdok, 1996, 320.oldal)  

 

F7.ábra: Pilisvörösvár állomásépületének bővítése  
 bal oldal: HÉV II.osztályú típus, jobb oldal: MÁV I.osztályúvá bővítve  

(http://www.vasutallomasok.hu/kepek/p/plvo0008.jpgés 002.jpg, valamint 
http://www.vasutallomasok.hu/tipus.php) 
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F8.ábra: Záhonyi indóház  
(http://www.vasutallomasok.hu/kepek/z/zaho0805.jpg) 

 

F9.ábra: Szerencs indóház  
(http://www.vasutallomasok.hu/kepek/s/sznceloz.jpg) 

    

F10.ábra: Székesfehérvári indóház felújított főhomlokzat és utastér 
(http://www.vasutallomasok.hu/kepek/s/szfh0908.jpg és szfh0911.jpg ) 
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F11.ábra: Miskolc Tiszai-pályaudvar felújított főhomlokzat 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/e/ee/Miskolc_tiszai_pu_front.jpg) 

 

F12.ábra: Madridi Atocha pályaudvar 
(HVG, 2007. április 28.,”Indul az indóház” 52.oldal) 
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FI.táblázat: Védett vasúti épületek 

(Sínek Világa. LXIV. évfolyam 179. szám, 2001. évi különszám, 12. oldal) 

Felvételi, utasfor-
galmi épületek 

Kategória 
Felvételi, utasfor-
galmi épületek 

Kategória 
Felvételi, utasfor-
galmi épületek 

Kategória 

Acsád VM Hajdúszoboszló VM Pestszentlőrinc FV 

Badacsony VM Harka VM Pilisvörösvár VM 

Bátaszék VM Iváncsa VM Pocsaj-Esztár VM 

Biharkeresztes VM Jászberény VM Püspökladány M II. + VM 

Búcsúszentlászló VM Kalocsa VM 
Rákoskert (volt fel-
vételi épület) 

HV 

Budapest-Angyalföld VM Karcag VM 
Recsk-Parádfürdő 
(nyitott utasváró) 

VM 

Budapest-
Józsefváros 

FV Kiskunfélegyháza VM Rétság VM 

Budapcst-Kelenföld FV Kisterenye VM Sáp VM 

Budapest-Keleti pá-
lyaudvar 

M I. Kisújszállás VM Sárvár VM 

Budapest-Nyugati 
pályaudvar 

M I. 
Kisvárda (régi felvé-
teli épület) VM 

 Sátoraljaújhely HV 

Budapest-Soroksári 
út 

FV Körmend VM Sellye HV 

Cece VM Kunszentmiklós-Tass M II. Seregélyes VM 

Cegléd VM + HV Maglód VM + HV Siófok HV 

Csanádpalota VM Mártély VM Szabadbattyán VM 

Debrecen VM 
Mátészalka (régi fel-
vételi épület) 

VM Szeged VM 

Debrecen-
Szabadságtelep 

VM Mezőhegyes M II. Szentes VM 

Dombóvár VM Mezőtúr M II. Szombathely VM 

Dunakeszi (régi fel-
vételi épület) 

VM Miskolc-Gömöri M II. Szügy VM 

Ebes VM 
Miskolc-Tiszai pá-
lyaudvar 

M II.VM Tata VM 

Ercsi VM Mohora VM Tiszadada VM 

Érd VM Mosonmagyaróvár VM Tiszadob VM 

Fehérgyarmat VM Nagykanizsa HV Üllő VM -+- HV 

Forró-Encs VM Nagyszentjános VM Vác VM 

Füzesabony M II. Nyíradony VM 
Vértesacsa (használa-
ton kívül) 

M III. 

Gárdony VM Ózd VM Vízvár VM 

Gödöllő (királyi vá-
ró) 

M I. Öttevény VM Zalaegerszeg HV + VM 

Győr VM Pásztó 
M III. + 
VM 

  

Győrszentiván VM Pécs VM   
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Egyéb üzemi épüle-
tek 

Kategória 
Egyéb üzemi épüle-
tek 

Kategória 
Egyéb üzemi épüle-
tek 

Kategória 

Balkány utas-WC VM 
Körmend I.sz. váltó-
állító torony 

VM 
Szolnok fűtőház-
laktanya 

VM 

Biri utas-WC VM 
Körmend II.sz. vál-
tóállító torony 

VM 
Szolnok Járműjavító 
víztorony 

M II. 

Debrecen Pályagaz-
dálkodási Főnökség 
épülete 

VM 
Körmend irodaépület 
és lakás 

VM Szolnok kútház VM 

Győr vontatási mű-
hely 

VM 
Mátészalka vonatkí-
sérő laktanya 

VM 
Szolnok Vontatási 
Főnökség irodaépület 

VM 

Kisterenye fűtőház VM 
Somoskőújfalu II.sz 
váltóőrhely 

VM 
Zalaegerszeg Pálya-
gazdálkodási Főnök-
ség épülete 

HV 

Kőbánya-Kispest 
(volt felvételi épület) 

FV 
Szolnok (régi felvé-
teli épület) 

M II. + VM   

  
Szolnok átmeneti 
raktár 

VM   

      

Üzemkörön kívüli épületek Kategória Lakóépületek Kategória 

Budapest VI., Benczúr u 30. zeneiskola FV Ostffyasszonyfa iker lakóépület VM 

Budapest VIII., Múzeum u. 11. volt Károlyi palo-
ta M I. Püspökladány lakóépület VM 

Debrecen MÁV Területi Igazgatóság épülete M II. Törökszentmiklós lakóépület VM 

Debrecen Számviteli Főnökség VM   

Nagykanizsa MÁV művelődési ház HV   

Szeged MÁV Területi Igazgatóság épülete M II.   

 


