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1. Bevezetés 

A vasút Európában mindig a szárazföldi közlekedés meghatározó ágazata volt [1:35]. A 

gőzgép feltalálása és Stephenson gőzmozdonyának sikere után 1850 és 1900 között az európai 

vasúthálózat hossza közel tízszeresére nőtt. Maximumát 1960 körül érte el, majd lassú 

csökkenés után beállt kb. 200 000 kilométeres összhosszra [2] (a kontinens világviszonylatban 

is sűrű hálózatáról lásd a 1. ábrát). A sűrű hálózat ugyanis gazdaságilag is megéri: a vasút 

infrastruktúrájának a közúthoz képesti drága kiépítését és fenntartását [1:28-29] ellensúlyozza, 

hogy nagyobb távolságokra a közúti fuvarozáshoz képest „viszonylag olcsón egyszerre nagy 

tömegű árut és utastömeget képes szállítani.” [1:35] 

 

 

1. ábra A világ vasútvonalainak áttekintő ábrája. Forrás: Wikipédia 

 

Európa országainak döntő többségében az 1435 mm-es normál nyomtáv használatos, mely 

lényegesen megkönnyíti a határok átjárhatóságát (itt is és dolgozatomban végig a nagyvasútról 

fogok beszélni, a városi vasútról nem). A kivétel az Ibériai-félsziget, illetve a volt Szovjetunió 

államai és Finnország, ahol az 1688 mm-es ibériai, az 1520 mm-es széles, illetve 1524 mm-es 

szabványt használják (2. ábra). 

Jelentős előrelépés volt a XX. század elejétől a vasútvonalak villamosításának általános 

elterjedése, melyhez jelentős mértékben járult hozzá a Kandó Kálmán által 1902-re az 

olaszországi Val Tellina-vonalra kifejlesztett, nagyfeszültségű váltóáramú hálózatról működő 

villanymozdony [3:155]. Ezen a téren már jelentősebb eltérések mutatkoznak az európai országok 
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gyakorlatában: a sok megmaradt dízeles üzem mellett léteznek egyen- és léteznek váltóárammal 

villamosított vonalak (akár egy országon belül is, mint például Szlovákiában) és a hálózati 

feszültségek is meglehetős változatosságot mutatnak (3. ábra). Ez sokáig azt jelentette, hogy az 

eltérő villamosítású vonalak közötti átjárhatósághoz mozdonycserére volt szükség, mivel 

bármelyik villamosítási rendszer is kerülne kiválasztásra, mint egységes európai rendszer, a 

kontinens hálózatának kétharmadát át kellene alakítani [4]. A helyzetet többáramnemű 

mozdonyok forgalomba állításával lehet megoldani, mely a gépcsere akár negyedórás időtartama 

helyett az áramnemváltó állomásokon egy percen belül elvégezhető [4]. Az ilyen, többfajta 

villamosítási hálózaton is futni képes mozdonyokat esetenként még dízel segédhajtással is 

kiegészítik, melyre szép példa a GYSEV által 2017-ben beszerzett Siemens Vectronok [5]. 

 

 

 

2. ábra Az európai országokban 
alkalmazott nagyvasúti nyomtávok. 
Forrás: Wikipédia 
 

3. ábra Az európai vasútvillamosítási 
rendszerek országok szerint. 
AC: váltóáram, DC: egyenáram. 
Forrás: Wikipédia

 

 

Az 1990-es évek óta indult rohamos fejlődésnek a nagysebességű (220–350 km/h 

utazósebességre alkalmas) hálózat, melyben Németország (ICE) és Franciaország (TGV) jár az 

élen. Ebbe a fejlesztési irányba Magyarországnak is érdemes lenne mielőbb bekapcsolódnia, mivel 

ez a nem túl távoli jövőben a kontinensen belüli repülés valós alternatívájává válhat [1:66-69]. 

Az infrastrukturális fejlődés mellett létezik politikai akarat is a vasút „helyzetbe hozására”, 

az Európai Bizottság ugyanis 2011-ben kiadta a Transport 2050 című közlekedési stratégiáját 
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[6]. Ebben célul tűzte ki, hogy 2030-ig a 300 km-t meghaladó közúti árufuvarozás 30%-a, 2050-

ig pedig 50%-a más közlekedési módokra, például vasútra legyen terelve. Hasonlóan cél 2050-

re a 300 km-nél hosszabb személyszállítások többségének vasúttal történő kiszolgálása és a 

törzshálózati repülőterek vasúti, lehetőség szerint nagysebességű vasúti kapcsolatának 

kiépítése. Ebben Magyarországnak kiemelt szerep juthat, hiszen a Kelet- és Dél-Európa felé 

tartó Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) folyosói [7] országunkon haladnak át, illetve 

Oroszország felé is fontos vasúti kapcsolattal rendelkezünk. 

A növekvő forgalom azonban növekvő veszélyeket is rejt magában. Bizonyos 

rendszerelemek sérülése nemcsak komoly költségnövekedést, hanem akár a teljes hálózat 

megbénulását is eredményezheti. Ez azonban a közlekedés és alágazatai, mint kritikus 

infrastruktúrák esetében, minden eszközzel megakadályozandó. A kritikus infrastruktúrák 

meghatározása a 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet alapján a „Magyarországon található azon 

eszközök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi 

feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális 

jólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmisítése, e feladatok folyamatos 

ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.” [8] Korszerűbb elnevezés a 

létfontosságú rendszerelem, mely a 2012. évi CLXVI. törvény definíciója szerint 

„elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához – így különösen az 

egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális 

közszolgáltatások biztosításához –, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának 

hiánya miatt jelentős következményekkel járna.” [9] 

De nem csak az ország gazdasága, hanem védelme szempontjából is kiemelkedő 

fontosságú a közlekedési hálózat és azon belül is a vasúthálózat. Ahogy Dr. Szászi Gábor 

ezredes megállapítja doktori értekezésében, a közlekedési hálózat védelmi felkészítése 

elengedhetetlen a felkészítés magasabb szintjeinek eléréséhez, hiszen azok nem valósíthatóak 

meg a megfelelő közlekedési feltételek megteremtése nélkül [10:24]. A Magyar Honvédség 

(MH) szállítási feladatainak ellátásában is kiemelt szerepet játszik a vasút, [11] melynek 

esetében fontos körülmény, hogy „a vasúti közlekedés terén nem lehet külön polgári és katonai 

rendszerekről beszélni. Vannak olyan elemek, melyeket el lehet határolni, ilyen pl. az 

iparvágány-technológia, de a távolságok leküzdése csak azonos hálózatok igénybevételével 

történhet meg.” [10:44] Ilyen saját célú vasúti pályából (scvp.), melyeket kizárólag az MH 

használ, a 277/2014. (XI. 14.) Kormányrendelet 2. melléklete tizenkettőt sorol fel [12] 

(országon belüli elhelyezkedésüket lásd a 4. ábrán): 
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– Erdőtelek MH scvp. 

– Győr MH scvp. 

– Hajdúhadház MH scvp. 

– Hetényegyháza MH scvp. 

– Jobbágyi MH scvp. 

– Kalocsa MH scvp. 

– Kecskemét MH scvp. 

– Nyírtelek MH scvp. 

– Pápa MH scvp. 

– Rákos MH scvp. 

– Táborfalva MH scvp. 

– Tápiószecső MH scvp. 

 

 
4. ábra A Magyar Honvédség saját célú vasúti pályáinak elhelyezkedése. A térkép 
forrása: [13] 

 

Alapvető fontosságú tehát, hogy az ország vasúthálózata olyan állapotban legyen, hogy a 

szükséges honvédségi célú szállítások elvégezhetőek legyenek, akár egyes hálózati elemek 

Győr 

Pápa 

Jobbágyi 

Erdőtelek 

Nyírtelek 

Hajdúhadház 

Tápiószecső 

Táborfalva 

Hetényegyháza 
Kecskemét 

Rákos 

Kalocsa 
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zavara (véletlen meghibásodása vagy támadás általi rombolása) esetén is. Mivel nem minden 

állomás és állomásköz egyformán fontos a hálózat működőképessége szempontjából, szükséges 

azok értékelése a védelmük biztosítása, illetve helyettesíthetőségük szempontjából. 

Vannak olyan hálózati elemek, melyekről a szakértő „ránézésre” megmondja, hogy 

kritikusak. Egy ország vasúthálózata ugyanis sosem homogén, hanem vannak kitüntetett 

vonalak, vonalszakaszok (az ún. fővonalak) és ezek találkozásánál jelentősebb csomópontok 

(mint Magyarországon pl. Szolnok, Székesfehérvár, Dombóvár, Szombathely vagy Budapesten 

Kelenföld és Ferencváros). Ezek jellegükből adódóan olyan állomások és állomásközök, 

melyeken a forgalom jelentős hányada áthalad, ezért ezen hálózati elemek zavara, esetleges 

rombolása időben és térben is messzire kiterjedő hatást tud gyakorolni az alágazat egészére, 

[14] mivel „Magyarország felszíni közlekedési hálózata erősen sugaras szerkezetű, és 

alapvetően egy (Budapest) központú, egy-egy kritikus műtárgynál bekövetkező 

»folyamatossági hiány« (pl. rombolás, baleset, hóakadály, sztrájk) komoly forgalomkiesést 

eredményezhet” [15].  Azonban ezeket a „ránézésre” tett beazonosítások hatásait kvantifikálni 

kell a korrekt következtetések levonásához. 

Léteznek emellett olyan vasútvonalak, melyek forgalmi szempontból nem tűnnek 

jelentősnek, azonban földrajzi elhelyezkedésük miatt fontos kapcsolatok a fővonalak között és 

hálózatból való kiesésük esetén alternatív útirány csak nagy kerülővel biztosítható, ami 

jelentősen megnöveli a szállítások idejét vagy költségeit és ezáltal kedvezőtlen hatással van a 

gazdaságra. Éppen ezért „már békében törekedni kell arra, hogy az olyan kritikus elemek 

biztosítását megoldjuk, amelyeket a veszélyeztetettség időszakában már csak aránytalanul nagy 

erőfeszítéssel, vagy egyáltalán nem lehet pótolni. ” [10:77] Ugyanezen ok miatt lehet, hogy 

egyes vasútvonalak a hálózat zavarmentes állapotában nem tűnnek lényeges elemnek, azonban 

zavar esetén mint fontos kerülőirány jöhetnek szóba. 

 

Célom volt ezért kutatásaimmal 

– a magyarországi vasúthálózat struktúrájának kvantitatív elemzése, a legjelentősebb 

hálózati elemek beazonosítása, 

– az egyes hálózati elemek hatásának jellemzése abból a szempontból, hogy sérülésük 

milyen hatást gyakorol a hálózat egészére, illetve speciálisan az adott hálózati elemet 

érintő forgalomra, mindezt olyan mérőszámokkal, melyek összefüggő és nem 

összefüggő hálózatokra is releváns eredményt adnak, 

– a hálózat zavartűrőképességének vizsgálata véletlen zavarok és különböző 

stratégiájú célzott támadások esetén, azaz annak analitikus vizsgálata, hogy egy 
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esetleges összehangolt terrorakció mennyire befolyásolja a hálózat 

működőképességét akár több egyidejű, de véletlen meghibásodáshoz képest, 

– azon, a támadások szempontjából lényegtelennek tűnő hálózati elemek beazonosítása, 

melyek (megfelelő műszaki paraméterek mellett) zavar esetén képesek lennének a 

kieső hálózati elemek pótlására, 

– valamint olyan fejlesztési javaslatok megfogalmazása, melyekkel a hálózat zavartűrő 

képessége és ezzel stratégiai védelmi szerepe jelentősen növelhető. 

 

Gyakran használt fogalmak lesznek a menetvonal, annak hossza és a hozzá tartozó menetidő. 

A vonatkozó törvény alapján [16] „menetvonal: a vasúti pályahálózat kapacitásnak az a része, 

amely egy adott időszakban egy vonat két pont között történő közlekedtetéséhez szükséges”. A 

menetvonal hosszát annak két végpontja között a hozzá tartozó útvonal hosszaként értelmezzük 

és kilométerben mérjük. A két végpont között természetesen sok menetvonal lehetséges 

különböző állomások érintésével, melyeknek így a hossza is különböző. A definícióban szereplő 

„adott időszak”, melyben a vonat közlekedik, a menetidő, azaz az érkezési és az indulási 

időpontok különbsége (melyet percben mérünk). Az egyes állomáspárok közti menetvonalaknak 

ez a két tulajdonsága az a két paraméter, melyekre a számításokat elvégzem. Más lehet ugyanis 

egy menetvonal konkrét útvonala és így az időtartama és a hossza is, ha a menetidőre vagy magára 

a megtett útra, annak hosszára, a menetvonalhosszra optimalizálunk. A számítások során vagy a 

lehető legrövidebb vagy a lehető leggyorsabb menetvonalakat vettem figyelembe. 
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2. A magyarországi vasúthálózat gráfmodellje 

Magyarország a 2017-es adatok alapján 7 441 kilométernyi építési hosszú normál 

nyomtávú vasúttal rendelkezik [17]. Ez 8,00 km/100 km2 vonalsűrűséget jelent, ami a negyedik 

legmagasabb a világon [18]. 

Ennek a hálózatnak a leírására kell keresni egy jól illeszkedő matematikai modellt, melyen 

a számítások elvégezhetők. Erre a célra a legalkalmasabb egy gráf, azaz csúcsok és élek 

rendezett halmaza, mely egyszerű felépítéséből fakadóan könnyen programozható és jól 

kezelhető. A gráf csúcsai ‒ értelemszerűen ‒ az egyes állomások voltak, élei pedig az állomások 

közti vasútvonal-szakaszok [19:3]. Minden él pontosan két csúcsot köt össze, azonban egy 

csúcsba akárhány él befuthat, akár nulla is (az ilyet nevezzük izolált csúcsnak), vagy 

ugyanannak az élnek a két végpontja is lehet ugyanaz a csúcs, ilyenkor az élt hurokélnek 

nevezzük. Ugyanazt a két csúcsot akár több él is összekötheti, ekkor többszörös élről beszélünk. 

 

5. ábra A c és a d él kettős él a 2. és a 3. csúcsok között, az e él hurokél, a 4. csúcs 
pedig izolált csúcs. 

 

Egy gráfbeli csúcs fokszáma [19:28] alatt azt a számot értjük, ahány él az adott csúcshoz 

kapcsolódik. A 5. ábrán tehát az 1. csúcs fokszáma 4 (mivel az e hurokél mindkét vége 

csatlakozik hozzá), a 2. és a 3. csúcsok fokszáma 3, a 4. csúcs fokszáma pedig 0. 

Egy gráfon definiálható egy úgynevezett távolságfüggvény [19:36], mely minden élhez 

és/vagy minden csúcshoz hozzárendel egy súlyértéket. Ezek a súlyok természetesen nem csak 

fizikai távolságértékek lehetnek, hanem egy sokkal általánosabb, az adott él által reprezentált 

kapcsolatot jellemző számérték. Lehet tehát egy út menetideje vagy költsége, de akár egy üzleti 

kapcsolat profitja (ha a csúcsok az üzleti partnereket reprezentálják), átviteli sebesség (ha a csúcsok 

számítógépek vagy hubok), vagy akár egy szociális vagy kereskedelmi kapcsolat szubjektív 

minősége (ha a csúcsok emberek vagy cégek). 
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2.1. Állomások 

Általánosságban tehát elmondható, hogy a magyarországi vasúthálózatot leíró gráfban az 

egyes állomásokat reprezentáltam csúcsokkal. A nyíltvonali megállóhelyeket, ahol a 

vonatfordulás nem lehetséges, nem vettem figyelembe. Azok az állomások sem szerepeltek a 

modellben, melyek egy vonalszakasz középállomásai (melyek fokszáma tehát 2), azaz a 

beérkezés irányát ismerve tudott a továbbhaladás iránya is. Az ezeket az állomásokat 

reprezentáló gráfbeli csúcsokat, melyeket az angol szakirodalom „joint node”-nak nevez [20], 

ki lehet transzformálni a gráfból: a csúcsot (és ezzel a hozzá kapcsolódó két élet) töröljük a 

gráfból és a két törölt él másik végpontjait egyetlen éllel kötjük össze, melynek súlya 

megegyezik a két törölt él súlyának összegével. Ugyanakkor három állomást, melyek ugyan 

középállomások, meghagytam, mivel a kapcsolódó településen az MH egy-egy alakulata 

található. Ezek az állomások Gödöllő, Isaszeg, és Tata. 

A gráfban továbbá csúcsként szerepeltek a 3 fokszámú elágazó- és csatlakozó állomások 

[21] mellett a zsákvonalak végpontjai (fokszám: 1) és a határátmenetek (fokszám: 1), valamint 

az ez utóbbiakat közvetlenül megelőző állomások, a határállomások (fokszám: 2). Ez utóbbival 

a széleffektust kompenzáltam, mivel (ahogy később látni fogjuk) a határon átmenő forgalom 

hatását ezek nélkül gyakorlatilag lenulláztam volna. 

Fejállomásként szerepeltek a modellben a vonatkozó Kormányrendeletben [12] szereplő, 

4. ábrán bemutatott MH scvp-k „végállomásai”, valamint a bicskei üzemanyagraktár, az ARB 

Lehel úti raktára és a taszári Kapos Bázisrepülőtér. 

Beiktattam még további négy középállomást is Budapest területén belül, hogy a jövőben 

tervezett, hálózatfejlesztéssel kapcsolatos vizsgálatok majd könnyebben leprogramozhatóak 

legyenek. Ez a négy állomás azonban a számítások során nem volt egyetlen útnak sem 

kiinduló-, sem végpontja. 

2.2. Állomásközök 

Bár állomásköz alatt általában a két szomszédos állomás közötti nyílt pályát szoktuk érteni, 

az egyszerűség kedvéért a következőkben a gráfelméleti „él” értelemben fogom használni. A 

súlyozás, azaz az egyes élekhez hozzárendelt távolságfüggvény-érték, vagy az adott állomásköz 

hossza volt kilométerben vagy az adott állomásközre érvényes maximális engedélyezett sebesség 

alapján számított menetidő percben. Az egyes állomások egymástól mért távolságainak fő forrása 

a VPE Kft. weblapján [22] elérhető értékek voltak. Az itt nem szereplő MH scvp-k hosszadatát a 

vonatkozó kormányrendelet [12] alapján építettem be modellbe. 
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Az egyes állomások közötti menetidőket ezen távolságadatok és az 

engedélyezettsebesség-értékek [22],[23],[11] alapján határoztam meg. Ez természetesen azt is 

jelenti, hogy ezek a menetidő-értékek csak egy alsó korlátot jelentenek, melyek még a tiszta 

menetidőnél is alacsonyabbak, mivel például az indítási és a fékezési időket, az ívekben 

engedélyezett alacsonyabb sebességértékeket, az esetleges nyílt vonali és állomási lassújeleket, 

a terepviszonyokból adódó sebességcsökkentéseket, melyek mind növelik a menetidőt, nem 

vettem figyelembe. De általánosságban is elmondható, hogy jelenleg a magyarországi vasúti 

pályáknak csak kevesebb mint kétharmadán közlekedhetnek a vonatok a kiépítési sebességgel 

[24]. A számítások során természetesen egy állomásközhöz egyszerre csak az egyik típusú 

élsúlyt rendeltem hozzá. 

A fenti megfontolásokkal a modellben 289 (+4) állomást és közöttük 361 állomásközt 

szerepeltettem. A magyarországi vasúthálózat térképe a 6. ábrán, a modellben használt gráf 

rajza a 7. ábrán látható. 

Itt jegyezném meg azt is, hogy bár a TEN-T hálózat részét képező vonalszakaszokon (lásd 

pl. [25]) elvárt lenne a legalább 160 km/h-s engedélyezett sebesség [26], a MÁV-Start Zrt. 

tájékoztatása szerint [27] azonban jelenleg csak a IV. folyosó részeként az 1-es számú 

vasútvonal Tata és Hegyeshalom közti szakaszára van ez a sebesség engedélyezve, ott is csak 

legfeljebb 18,0 tonna tengelyterhelésű szerelvényeknek. Bár a pálya alkalmas 22,5 tonna 

tengelyterhelésű vonatok közlekedtetésére is, ezek csak 120 km/h-s korlátozott sebességgel 

közlekedhetnek [28]. A pálya maga alkalmas lenne a 120-as vonal Szajol és Békéscsaba közti 

szakaszán, valamint 30a vonal egy részén is az emelt sebességre [27].  

Emiatt a számításaimhoz, lévén célom vasúti szállítások modellezése, a nagyobb 

tengelyterheléshez tartozó kisebb engedélyezett sebességet vettem figyelembe. Hasonlóan, 

amelyik pályaszakaszokon a motorkocsikra nagyobb sebesség engedélyezett, mint mozdonnyal 

továbbított szerelvényekre [29] ott is a kisebb, mozdonyos szerelvényre vonatkozó 

engedélyezettsebesség-értéket vettem alapul. A vontatási nem, a tengelyterhelés, a vágányok 

száma nem szerepel a modellben. 

Jelöljük a távolságértékekkel súlyozott gráfot 𝐺ℓ
0 = (V, E, Wℓ)-el, ahol V a csúcsok halmaza 

(|𝑉|=293), E az élek halmaza (|𝐸|=361), Wℓ pedig a távolságsúlyok halmaza. Hasonlóan, a 

menetidőkkel súlyozot gráfot jelöljük 𝐺𝑡
0 = (V, E, Wt)-el, ahol Wt a menetidősúlyok halmaza. 
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6. ábra Magyarország vasútvonalainak számozása. Forrás: [30]   
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7. ábra A magyarországi vasúthálózat gráfmodelljének szemléltetése (a G0 gráf földrajzilag helyes leképezése). 
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2.3. Irányváltás 

Figyelembe vettem ugyanakkor az egyes állomásokon esetlegesen szükséges irányváltáshoz 

szükséges időt, mégpedig úgy, hogy egy előre meghatározott időtartamot, 15 percet [31:234],[32] 

adtam hozzá a teljes menetidőhöz. Ennek érdekében minden állomást (pontosabban minden 

elágazást, a deltavágányok egyes kitérőit is) egy helyett négy csúccsal szerepeltettem a gráfban (ezt 

csúcsszéthúzásnak nevezzük, lásd [33], 8. ábra): az állomások kezdő- és végpontján is definiáltam 

egy induló és egy érkező csúcsot és az egyes állomások induló csúcsait a szomszédos állomások 

megfelelő érkező csúcsaival kötöttem össze egy irányított éllel [19:21-22]. Erre azért van szükség, 

hogy az irányváltás a 15 perc súlyú élen való keresztülhaladás nélkül ne történhessen meg. Ezzel 

tehát az állomásközöket leíró élek száma megduplázódott, de természetesen az azonos állomásközt 

reprezentáló két élhez azonos súlyt rendeltem. Az állomásokon való áthaladásnak a modellben nincs 

extra időszükséglete, ezen élek súlya 0 perc. Minden, állomást leíró él távolság-súlya 0 km volt. 

 

8. ábra Az állomások gráfbeli reprezentációja a) távolságokkal és b) menetidőkkel való 
súlyozás esetén. 

 

Például Győr állomás esetében annak kezdő- és végpontján is definiáltam egy érkező és 

egy induló csúcsot, melyekhez az azokat a szomszédos állomásokkal összekötő megfelelően 

irányított élek csatlakoznak (lásd a 9. ábrát). 

 

9. ábra Magyarország vasúthálózata gráfmodelljének felépítési elvei Győr és néhány 
környező állomás (szürke) és deltavágány (fehér) példáján szemléltetve. 
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Fejállomások esetében, ahol csak egy érkező és egy induló irány van (és ez a kettő 

megegyezik), az állomás reprezentálásához elég két csúcs köztük egy 15 perc súlyú éllel. Egy 

induló csúcsot természetesen akármennyi, másik állomáshoz tartozó érkező csúccsal 

összeköthet egy-egy irányított él. 

2.4. A számításokhoz használt gráf 

Az irányváltás időszükségletét számolhatóvá tevő gráfban a 289 + 4 állomást és 361 

állomásközt így összesen 1136 csúccsal (melyek halmazát jelöljük V’-vel, |𝑉′|=1136) és 1810 éllel 

(melyek halmazát jelöljük E’-vel, |𝐸′|=1810) reprezentáltam. Ezekből 26 csúcs deltavágányokat, 

722 él pedig állomásközöket ír le, míg a többi 1088 él az állomások és deltavágányok “belső 

szerkezetét”, azaz az irányváltásból származó 15 perces menetidőnövekmény 

figyelembevételéhez szükséges éleket és a deltavágányok kapcsolatait írja le. 

Jelöljük a távolságértékekkel súlyozott gráfot 𝐺ℓ
0′ = (V’, E’, Wℓ’)-el, a menetidőértékekkel 

súlyozott gráfot pedig 𝐺𝑡
0′ = (V’, E’, Wt’)-el. Ha a D hálózati elem állomásköz, akkor |𝐷| = 1, ha 

D ⊆ E és |𝐷| = 2, ha D ⊆ E’, míg ha a D hálózati elem állomás, akkor |𝐷| = 1, ha D ⊆ V és 

|𝐷| = 4, ha D ⊆ V’ és D nem fejállomás, míg |𝐷| = 2 ha D ⊆ V’ és D fejállomás. 
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3. Számítási módszerek 

Számításaimat az ingyenesen elérhető R programozási nyelv és környezetben [34] 

végeztem a Csárdi Gábor és Nepusz Tamás által kifejlesztett igraph csomag [35] segítségével. 

A csomag egy gráfot egy úgynevezett éllistaként kezel. Az éllista alapvetően egy két 

oszlopból álló mátrix: az első oszlopban az élek egyik, a második oszlopban az élek másik 

végpontjának sorszáma szerepel. A 5. ábrán szereplő gráf éllistája tehát: 

 

1 1 

1 2 

1 3 

2 3 

2 3 

 

Ezen éllista által leírt élek sorrendben a következők: e, a, b, c, d (az utóbbi kettő 

természetesen felcserélhető). Opcionálisan megadható egy harmadik oszlop is, mely súlyozott 

gráf esetén az egyes élsúlyokat tartalmazza. A gráf éllistából való létrehozásakor megadható, 

hogy a gráf irányított legyen-e. Ha a fenti éllistát irányított gráfként értelmezzük, az a következő 

gráfot jelenti (10. ábra): 

 

 

10. ábra Példagráf az igraph éllistájának szemléltetésére. 
 

Irányított gráf esetében tehát lényeges, hogy adott él esetében melyik csúcs sorszáma kerül 

az első, melyik a második oszlopba. 
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3.1. A legrövidebb út meghatározása 

Két állomás közötti, menetidő vagy menetvonalhossz szempontjából legrövidebb út 

meghatározását az igraph csomag distances() függvénye segítségével végeztem. Ez a függvény 

olyan élsúlyozott gráfok esetében, melyek csak nemnegatív súlyú éleket tartalmaznak (mint a 

mi esetünkben is), a Dijkstra-algoritmust [36],[19:37] használja a legrövidebb út 

meghatározásához. 

Lefuttatva a legrövidebbút-keresést minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspárra (ahol a, b ⊆ V és a ≠ b) 

távolság- és menetidősúlyokkal is, 41 616 menetvonalhossz-értéket és ugyanennyi 

menetidőértéket kapunk. Jelöljük ezt a számot N0-lal. Jelöljük az a és a b állomás közti 

kilométerben legrövidebb utat, azaz az a, illetve a b állomást a 𝐺ℓ
0′, illetve a 𝐺ℓ

0′ gráfban 

reprezentáló négy csúcs (fejállomás esetében két csúcs) közül a legközelebbiek közti távolságot 

ℓ𝑎𝑏
0 -lal, míg a köztük időben legrövidebb utat 𝑡𝑎𝑏

0 -lal. 

Az igraph csomag shortest_paths() függvényének segítségével két tetszőleges pont között 

a legrövidebb úton fekvő konkrét csúcsokat és éleket is meghatározhatjuk: a függvény 

eredményül ad két listát, melyek közül a $vpath megmutatja, hogy a legrövidebb út mely 

csúcsokon halad keresztül, felsorolva az érintett csúcsoknak az éllistában használt sorszámát, a 

$epath pedig felsorolja, hogy az érintett élek az éllistában hányadik helyen szerepelnek. 

3.2. Állomások és állomásközök zavarának számítása 

Zavar alatt egy állomás vagy állomásköz hálózatból való teljes kizárását fogom érteni: a 

zavart állomáson nem haladhat át menetvonal és annak végpontja sem lehet. Hasonlóan, zavart 

állomásközön nem lehet végighaladni. Egy adott hálózati elem zavarát úgy modelleztem, hogy 

az adott állomást vagy állomásközt leíró éleket töröltem a gráfból. Az így keletkezett új gráfon 

elvégeztem a menetidők és a menetvonalhosszak kiszámítását minden lehetséges 〈𝑎, 𝑏〉 

állomáspárra, ugyanúgy, mint a zavarmentes esetben. 

Jelöljük D-vel a kizárt hálózati elem(ek)hez tartozó élek halmazát, azaz D ⊆ E’. Jelöljük a 

D-beli éleket nem tartalmazó gráfot 𝐺ℓ
𝐷 ′ = (V’, E’ \ D, 𝑊ℓ

𝐷 ′)-al távolságsúlyok, 

𝐺𝑡
𝐷 ′ = (V’, E’ \ D, 𝑊𝑡

𝐷 ′)-al pedig menetidősúlyok esetén, ahol 𝑊ℓ
𝐷 ′ és 𝑊𝑡

𝐷 ′ az egyes élekhez 

tartozó menetvonalhossz- és menetidősúlyok halmazai a D-beli élek nélküli gráfban, azaz 

𝑊ℓ
𝐷 ′ ⊆ 𝑊ℓ′ és 𝑊𝑡

𝐷 ′ ⊆ 𝑊𝑡 ′. 

Jelöljük az a és b állomások közti legrövidebb út hosszát ℓ𝑎𝑏
𝐷 -vel, illetve az a és b 

állomások közti időben legrövidebb út menetidejét 𝑡𝑎𝑏
𝐷 -vel. 
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3.2.1. Állomásközök zavara 

Az állomásközök zavara egyszerűen kezelhető: az ezeket leíró 722 irányított él közül az 

azonos viszonylatot leíró két élt kell egyszerre törölni a gráfból, azaz a zavarmentes gráfot leíró 

éllistából. Ha azonban az adott állomásköz nem része egy körvonalnak [19:16], akkor 

kizárásával lesz olyan állomás, ami elérhetetlenné válik. Az ilyen vasútvonalakat 

zsákvonalaknak nevezzük, gráfelméleti kifejezéssel pedig elvágó élnek. A 𝐺ℓ
0 és a 𝐺𝑡

0 gráf tehát 

ilyen, ún. egyszeresen élösszefüggő [19:34] gráf. Az elérhetetlenné váló állomásokat 

végpontként tartalmazó menetvonalak menetideje és hossza is végtelen. 

A zsákvonalak magyarországi elhelyezkedését a 11. ábrán láthatjuk. 

 

 

11. ábra A magyarországi vasúthálózat zsákvonalai. 
 

3.2.2. Állomások zavara 

Állomások zavarának modellezése az állomásközökénél valamivel bonyolultabb, ugyanis 

az igraph csomag éllistát használó gráfreprezentációja miatt egy gráfból csak az egyes éleket 

lehet eltávolítani, csúcsokat önmagukban nem. Egy csúcs csak akkor szűnik meg, ha az összes 

oda vezető és onnan kiinduló élt töröljük. Egy állomás kiiktatásához tehát a négy (fejállomás 

esetében egy), az állomást reprezentáló csúcsok közötti élt töröltem a gráfból. 
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Ekkor azonban még lehetséges az a és/vagy a b állomás zavara esetén is az a → b menetvonal 

számítása. Ennek kiküszöbölésére először mindig azt vizsgáltam, hogy a számítandó menetvonal 

valamelyik végpontja a zavart állomás volt-e, és ha igen, akkor a legrövidebbút-keresés nem lett 

elvégezve, hanem annak hosszát automatikusan végtelennek vettem. 

Több olyan állomás található a magyarországi vasúthálózaton, melyek elhagyásával még 

legalább egy állomás elérhetetlen lesz, azaz a 𝐺ℓ
0 és a 𝐺𝑡

0 gráf is egyszeresen összefüggő [19:34]. 

Ezek azok az állomások, melyeknél a zsákvonalak a törzshálózathoz csatlakoznak, melyeket 

gráfelméleti kifejezéssel elvágó csúcsnak (vagy jelen alkalmazás szempontjából elvágó 

állomásnak) nevezünk. Az így elérhetetlenné vált állomásokat, mint végpontot tartalmazó 

menetvonalak hossza és menetideje is végtelen értékkel szerepel a számításokban. 

3.3. Zavarok hatásának jellemzése 

Az egyes zavarok hatásának kvantifikálására jól definiált mérőszámokat alkalmazunk, 

melyekkel a hálózat teljesítőképessége különféle szempontok szerint jellemezhető. Fontos, 

hogy használatukkal ne csak egy adott hálózat változásai legyenek nyomon követhetőek, hanem 

hogy különböző hálózatok teljesítőképessége is összehasonlítható legyen. 

3.3.1. Zavarok hatása a menetidőkre 

Ismeretlen időtartamú zavarok 

Egy zavar időtartamát, azaz helyreállításának várható idejét sok esetben nem ismerjük. 

Ekkor csak azzal a feltételezéssel élhetünk, hogy a zavar „végetlen” ideig tart és a hálózatnak 

ezt az állapotát próbáljuk jellemezni és így próbáljuk a zavart kezelni. 

A HÁLÓZATROBUSZTUSSÁGI INDEX 

Zavarok hatásának jellemzésére egy gyakran használt globális mérőszám a 

hálózatrobusztussági index (Network Robustness Index, NRI), melyet qD-vel jelölünk a D 

hálózati elem(ek) zavara esetén és a következőképpen definiálunk menetidőkre [37]:  

𝑞𝑡
𝐷 = 𝑐𝑡

𝐷 − 𝑐𝑡
0 (1) 

ahol 𝑐𝑡
0 a teljes hálózat összmenetideje a zavarmentes hálózatban: 

𝑐𝑡
0 =∑𝑡𝑖

0𝑥𝑖
0

𝑖

(2) 
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mely kifejezésben a 𝑡𝑖
0 és az 𝑥𝑖

0 az i állomásköz menetidejét és a rajta áthaladó forgalmat 

jelöli, 𝑐𝑡
𝐷 pedig a teljes hálózati menetidő a D elem(ek) nélküli hálózatban: 

𝑐𝑡
𝐷 =∑𝑡𝑖

𝐷𝑥𝑖
𝐷

𝑖

(3) 

mely kifejezésben a 𝑡𝑖
𝐷 és az 𝑥𝑖

𝐷 az i állomásköz menetidejét és a rajta áthaladó forgalmat 

jelöli (ha 𝐷 = ∅, 𝑡𝑖
𝐷 = 𝑡𝑖

0 és 𝑥𝑖
𝐷 = 𝑥𝑖

0). A 𝑞𝑡
𝐷 mérőszám megmutatja, hogy az összes lehetséges 

menetvonal menetideje mennyivel növekszik meg a D hálózati elem(ek) zavara esetén, ezért is 

ez a kivonás sorrendje: a nagyobból vonjuk ki a kisebbet, de legalábbis egyenlő értékek 

különbségét képezzük. Esetünkben a forgalom az adott hálózati elemen áthaladó menetvonalak 

száma, így a hálózatrobusztussági index értéke kiszámítható egyszerűen úgy is, hogy kivonjuk 

az összes lehetséges menetvonal menetidejének zavart hálózatbeli összegéből az összes 

lehetséges menetvonal zavarmentes hálózatbeli menetidejének összegéből: 

𝑞𝑡
𝐷 = ∑ 𝑡𝑎𝑏

𝐷

〈𝑎,𝑏〉

− ∑ 𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(4) 

minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspárra. 

A KAPCSOLATKÖZTISÉG 

Ha egy hálózatban minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között határozzuk meg a legrövidebb utak 

pontos vonalát, ahogy esetünkben is, akkor az egyes hálózati elemeken áthaladó menetvonalak 

𝑥𝑖
𝐷 darabszámát kapcsolatköztiségnek (betweenness centrality) nevezzük és 𝐶𝐵

𝑎-val jelöljük 

[38]. Értéke természetesen különböző a menetidőkkel és a menetvonalhosszakkal súlyozott 

gráfokban, hiszen a pontos útvonalak különbözhetnek és gyakran különböznek is az egyes 

állomáspárokra. A távolságokkal súlyozott zavarmentes gráfban az egyes a hálózati elemek 

(állomások, állomásközök) kapcsolatköztiségét jelöljük 𝐶𝐵,ℓ
0,𝑎

-vel, a menetidőkkel súlyozott 

gráfban pedig jelöljük 𝐶𝐵,𝑡
0,𝑎

-vel. 

A kapcsolatköztiség változása a kizárt állomásközök számának növelésével nem lesz 

monoton. Amíg ugyanis egy (újabb) állomáspár nem lesz elérhetetlen egymás számára, addig 

a többi állomásköz kapcsolatköztiségének értéke növekszik (de legalábbis nem csökken). 

Amint azonban egy állomásköz törlésével legalább egy állomáspár között megszűnik létezni 

véges hosszúságú út, akkor a kapcsolatköztiség-értékek hirtelen lecsökkennek (de legalábbis 

nem nőnek tovább). 
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A NORMÁLT HÁLÓZATROBUSZTUSSÁGI INDEX 

A 𝑞𝑡
𝐷 mennyiség azonban egyrészt dimenziós (mértékegysége perc), másrészt különböző 

méretű hálózatokra akár különböző nagyságrendű értékeket is adhat, ami az összehasonlítást 

ellehetetleníti. Célszerű ezért elvégezni egy normálást a hálózat zavarmentes állapotabeli 

összmenetidővel, ami által egy dimenziótlan arányszámot kapunk, a normált NRI-t (NNRI): 

𝑝𝑡
𝐷 =

𝑞𝑡
𝐷

𝑐𝑡
0 =

𝑐𝑡
𝐷 − 𝑐𝑡

0

𝑐𝑡
0 =

∑ 𝑡𝑎𝑏
𝐷

〈𝑎,𝑏〉

− ∑ 𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

∑ 𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(5) 

A KÖZELISÉG 

Szokás még összefüggő gráfok jellemzésére az ún. közeliséget (closeness centrality, CC) 

használni [39],[40]. Ez az összes csúcspár közti (térben, illetve időben) legrövidebb utak 

hosszai összegének a reciproka: 

𝐶C,ℓ =
1

∑ ℓ𝑎𝑏
〈𝑎,𝑏〉

(6) 

𝐶C,𝑡 =
1

∑ 𝑡𝑎𝑏
〈𝑎,𝑏〉

(7) 

ahol ℓab az a és a b állomások közti térben legrövidebb út hossza, tab pedig az a és a b állomások 

közti időben legrövidebb út menetideje. 

Azonban ezzel kapcsolatban is ugyanaz a két probléma léphet fel, mint a 𝑞𝑡
𝐷 és a 𝑝𝑡

𝐷 

mennyiségekkel kapcsolatban. Az első, hogy ha a vizsgált hálózat egyszeresen összefüggő vagy 

egyszeresen élösszefüggő (a magyarországi vasúthálózatra mindkettő igaz), bizonyos hálózati 

elemek eltávolításával egyes állomások elérhetetlenné válhatnak egymás számára, azaz egymástól 

vett távolságuk végtelenné válik. Ebből az következik azonban, hogy a hálózatrobusztussági index 

értéke is végtelen lesz. Ez azt is jelenthetné, hogy olyan elemet távolítottunk el, mely végtelenül 

fontos volt a hálózat számára, ami egy gráf esetében még igaz is lehet, egy vasúthálózat esetében 

azonban semmiképpen. Gondoljunk a Déli pályaudvar-Kelenföld állomásközre: amikor 2015-ben 

a Déli pályaudvar alagútjának rézsűje megcsúszott, a forgalom Kelenföld állomásról és kisebb 

részben a Keleti pályaudvarról továbbra is fenntartható volt [41]. 
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A HATÉKONYSÁG 

Ennek elkerülésére célszerű nem a menetidőkkel, hanem a menetidők reciprokaival 

számolni. A legrövidebb utak menetidejeinek reciprokait összegezve definiálhatjuk az 

úgynevezett hatékonyságot mind a zavarmentes, mind a zavart hálózatra [42],[43]: 

𝜀𝑡
0 = ∑

1

𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(8) 

𝜀𝑡
𝐷 = ∑

1

𝑡𝑎𝑏
𝐷

〈𝑎,𝑏〉

(7) 

Nagy előnye ennek a mennyiségnek, szemben a kapcsolatköztiséggel, a közeliséggel és az 

egyenességgel, hogy a hálózati elemek egyenkénti törlésével monoton csökken és nullává csak 

akkor válik, ha minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár elérhetetlenné válik egymás számára.  

AZ INFORMÁCIÓKÖZTISÉG 

A másik probléma a hálózatrobusztussági indexszel, hogy a különböző méretű és 

struktúrájú hálózatok nem, vagy csak korlátozott mértékben hasonlíthatóak össze a 

segítségével. Ezért célszerű alkalmazni még egy normálást a zavarmentes hálózat 

összmenetidejével. A kapott mennyiség, a normált reciprok hálózatrobusztussági index elterjedt 

neve az információköztiség (information centrality) [44]. Értékét tehát a D hálózati elem zavara 

esetén a következőképpen kapjuk: 

𝐶𝐼,𝑡
𝐷 =

𝜀𝑡
0 − 𝜀𝑡

𝐷

𝜀𝑡
0 =

∑
1

𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

− ∑
1

𝑡𝑎𝑏
𝐷

〈𝑎,𝑏〉

∑
1

𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(8) 

Az (5) kifejezéshez képest a kivonás sorrendje fel lett cserélve: a zavarmentes hálózatbeli 

értékből vonjuk ki a zavart hálózatbeli értéket. Ennek csak annyi a jelentősége, hogy az 

információköztiség értéke pozitív legyen, hiszen a reciprokképzéssel a zavarmentes hálózatbeli 

érték lett a nagyobb (de legalábbis nem kisebb). 

Az információköztiség valójában megegyezik a Lam és Schuler [45] által bevezetett 

mennyiséggel, melyet az ideális és a valós hálózatbeli menetidők összegeinek a harmonikus 

középértékeként definiálnak. Az általuk használt „ideális”, illetve „valós” menetidő esetünkben 

a zavarmentes, illetve a zavart hálózatbelinek feleltethető meg [46]. 
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Ismert időtartamú zavarok 

Bár csak hálózati elemek teljes kizárásával foglalkozunk, egy bizonyos típusú részleges 

zavar ekkor is értelmezhető menetidők esetében: amikor a teljes kizárás időtartama véges és 

ismert. Jelöljük a zavar időtartamát τ-val. Ha ismerjük a kizárás kezdő időpontját, τ értékét, 

valamint az a és b állomások közti legrövidebb út időtartamát mind a zavarmentes (𝑡𝑎𝑏
0 ), mind 

a zavart hálózatban (𝑡𝑎𝑏
𝐷 ), természetesen egy kivonással eldönthető, hogy elinduljunk-e a 

legrövidebb kerülőúton vagy inkább várjuk meg a kizárás végét. 

Azonban Jenelius és Mattson cikkeikben [47],[48],[49] kimutatják, hogy ha τ, 𝑡𝑎𝑏
0  és 𝑡𝑎𝑏

𝐷  értéke 

ismert, akkor a kizárás kezdő időpontjának ismerete nélkül is dönteni tudunk, hogy kivárjuk-e az 

adott hálózati elem kizárásának a végét vagy inkább elinduljunk egy kerülőúton (természetesen 

hacsak nem zsákvonalról van szó). Ha 𝑡𝑎𝑏
𝐷 – 𝑡𝑎𝑏

0 < 𝜏, akkor célszerűbb kivárni a kizárás végét, 

ekkor ugyanis a várható menetidőnövekedés (melyet jelöljünk ∆𝑡𝑎𝑏
𝐷,𝜏

-vel) átlagosan τ/2 lesz: 

∆𝑡𝑎𝑏
𝐷,𝜏 =

{
 

 ∆𝑡𝑎𝑏
𝐷 (1 −

∆𝑡𝑎𝑏
𝐷

2𝜏
)

𝜏

2

ha ∆𝑡𝑎𝑏
𝐷 < 𝜏

ha ∆𝑡𝑎𝑏
𝐷 ≥ 𝜏

(9) 

ahol ∆𝑡𝑎𝑏
𝐷 = 𝑡𝑎𝑏

𝐷 − 𝑡𝑎𝑏
0 . Összegezve a kapott értékeket és elvégezve a normálást a zavarmentes 

hálózatbeli összmenetidő-értékkel a normált hálózatrobusztussági index véges időtartamokra 

vett értékét kapjuk: 

𝑝𝑡
𝐷,𝜏 =

∑ ∆𝑡𝑎𝑏
𝐷,𝜏

〈𝑎,𝑏〉

∑ 𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(10) 

Ez a mennyiség azonban szintén végtelenné válhat nem összefüggő gráfokban, ezért 

célszerű definiálni a reciprokidőkből képezett mennyiséget. A különböző hálózatok 

összehasonlíthatósága érdekében azonban még egy normálás is szükséges a zavarmentes 

hálózatbeli reciprok menetidők összegével. Az így kapott mennyiség a D hálózati elem egy 

véges időtartamú kizárásának információköztiség-értéke: 

𝐶𝐼,𝑡
𝐷,𝜏 =

∑
1

∆𝑡𝑎𝑏
𝐷,𝜏

〈𝑎,𝑏〉

∑
1

𝑡𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(11) 
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ahol a τ = ∞ eset visszaadja a 𝐶𝐼,𝑡
𝐷 -nek a (8) kifejezésbeli értékét. 

3.3.2. Zavarok hatása a menetvonalhosszakra 

Menetvonalhosszak esetében természetesen nincs értelme a kizárás időtartamának, így itt 

az információköztiség a D hálózati elem zavara esetén a következőképpen számítható: 

𝐶𝐼,ℓ
𝐷 =

𝜀ℓ
0 − 𝜀ℓ

𝐷

𝜀ℓ
0 =

∑
1

ℓ𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

− ∑
1

ℓ𝑎𝑏
𝐷

〈𝑎,𝑏〉

∑
1

ℓ𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(12) 

ahol 𝜀ℓ
0 és 𝜀ℓ

𝐷 az (8)-(7) kifejezésekhez hasonlóan értelmezhető: 

𝜀ℓ
0 = ∑

1

ℓ𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(13) 

𝜀ℓ
𝐷 = ∑

1

ℓ𝑎𝑏
𝐷

〈𝑎,𝑏〉

(14) 

A (8) kifejezéshez hasonlóan a 𝐶𝐼,ℓ
𝐷  értéke is felfogható a távolságban legrövidebb utaknak 

a zavart és a zavarmentes hálózatokbeli reciprok értékeinek harmonikus közepeként, melyet 

topológiai hatékonyságnak is szokás nevezni, az értéke ugyanis annál nagyobb, minél közelebb 

van egymáshoz két 𝐺ℓ
0 gráfbeli csúcs, azaz minél „hatékonyabb” a köztük levő kapcsolat [50]. 
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4. A magyarországi vasúthálózat strukturális jellemzése 

Egy hálózat modellezéséhez kétféle forgalmi helyzetet használhatunk: múltbeli, 

forgalomszámlálásból vagy jelentésből származó adatokat, illetve szimuláltat. Mivel most a 

hálózatnak a strukturális jellemzése a célom, ezért szimulált, a hálózat inherens viselkedését 

feltáró adatokkal fogok dolgozni. Ezért egy homogén, minden állomáspár között egy 

menetvonalat feltételező forgalmat alkalmazok és az egyes állomások és állomásközök 

áteresztőképességét nem korlátozom. 

Első lépésben tehát az összes 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között meghatároztam a legrövidebb út 

pontos útvonalát a 3.1. alfejezetben bemutatott módon és az $epath, illetve a $vpath parancs 

segítségével leszámoltam, hogy az egyes állomásközöknek megfelelő irányított élpárokat és az 

egyes állomásoknak megfelelő csúcsnégyeseket azok hányszor veszik igénybe, amivel 

megkaptam az egyes hálózati elemek kapcsolatköztiség-értékét. 

4.1. Az időben legrövidebb menetvonalak aránya 

Meghatározva minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között az időben legrövidebb út pontos vonalát, majd 

az egyes hálózati elemek kapcsolatköztiség-értékét kiszámítva és normálva az N0 értékkel 

megkapjuk, hogy mekkora hányaduk halad át az egyes állomásokon és állomásközökön (12. ábra). 

 

12. ábra Az egyes állomásokat és állomásközöket érintő minimális menetidejű 
menetvonalak aránya. 
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A modell egyszerűsítő feltevéseinek ellenére a kapott adatok meglepően jól egyeznek a 

valós forgalmi értékekkel, melyről csak nagyon kevés publikus információ érhető el. 

[51],[52],[53],[54]. 

A legforgalmasabbnak az 1-es, a 20-as, a 30a, a 40/40a, a 80/80a, a 100/100a és a 120-as 

fővonalak [13] és a rajtuk fekvő állomások adódtak. Ezek a vonalak egybeesnek a Mediterrán 

és az Orient/East-Med TEN-T Core-folyosókkal [55],[56] (lásd 13. ábra). Ezek azok az EU által 

kijelölt folyosók, melyek a kontinens távoli régióit hivatottak összekötni magas színvonalú 

infrastruktúrával. Ezek az útvonalak azonban nem csak nemzetközi jelentőségük miatt, hanem 

Magyarország védelmi érdekei miatt is különös figyelmet érdemelnek, mivel az ország 

vasúthálózatának már békében is rendelkeznie kell „az ország nemzetközi vasúti kapcsolatai 

biztosítása és a tranzit forgalom bonyolítása érdekében valamennyi szomszédos állammal 

legalább egy vasúti főiránnyal.” [10:71] 

 

 

13. ábra A Magyarországon áthaladó TEN-T folyosók. Forrás: [57] 
 

Ezen útvonalak magyarországi szakaszainak kiábrázolódása a mesterséges forgalom 

térképén abból adódik, hogy fővonal voltuk miatt ezeknek az állomásközöknek a többinél 

magasabb az engedélyezett sebessége és emiatt „vonzzák” a minimális menetidejű 

menetvonalakat. A két TEN-T folyosó Budapesten, az Összekötő vasúti hídon találkozik (mely 

vonalszakasz két szélső állomása, Kelenföld és Ferencváros, a két legforgalmasabb állomás), 
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azaz a modell élethűen szimulálja, hogy „az ország keleti és nyugati fele közötti tranzitforgalom 

lényegében egy műtárgyon, a Déli Vasúti Duna-hídon bonyolódik le” [58]. Forgalmának pedig 

csak egy részét lehet annak zavara esetén átcsatornázni, azt is csak jelentős kerülővel [59], 

mivel tizenkétszer több menetvonal halad át rajta, mint a másik két Duna-hídon, az Újpesti 

vasúti hídon és a bajai Türr István hídon együttvéve. 

Ez a bajai híd földrajzi elhelyezkedésének fényében meglepő: mivel az Újpesti vasúti híd 

(1654,5 folyamkilométernél) légvonalban 10,5 kilométerre van az Összekötő vasúti hídtól 

(1643,2 fkm), addig a Türr István híd (1480,2 fkm) légvonalban 142 kilométerre, azaz több 

mint 13-szor messzebb van tőle. Ennek a rendkívül egyenlőtlen elhelyezkedésnek ellenére az 

ország délnyugati és délkeleti régiói közti menetvonalak döntő többsége is az Összekötő vasúti 

hídon halad át, azaz egy kilométerben hosszú budapesti kerülőt tesz, mivel időben az az útvonal 

gyorsabb. Ennek oka az ország déli részében található, a sugárirányú fővonalakat összekötő 

transzverzális mellékvonalak alacsony engedélyezett sebességében keresendő. Ezen vonalak 

fejlesztése tehát gyorsabb és rövidebb útvonalon történő eljutást tenne lehetővé többek között 

Őriszentpéter, Gyékényes vagy Murakeresztúr és Kelebia vagy Lőkösháza között. 

Ez nem csak „zöld” szempontból lenne előnyös, mivel így kisebb energiafelhasználással 

történhetnének adott viszonylatok között a szállítások, hanem egy megfelelően gyors alternatív 

útvonalat biztosíthatna Budapesttől távol bármilyen, az MH beavatkozását igénylő helyzetben. Erre 

nem csak a gyorsabb mozgósítás miatt lenne szükség az Összekötő vasúti híd kapacitáskorlátja miatt, 

hanem akár a fővárosi Duna-hidak sérülése esetén is, melyre jelenleg nincs megnyugtató megoldás. 

A második legforgalmasabb állomásköznek a Szolnok-Szajol állomásköz adódott, mely 

állomásköz magában foglalja a szolnoki Tisza-hidat is, ami „a legterheltebb tiszai vasúti 

átkelési lehetőség” [60]: ötször több menetvonal halad át rajta, mint a következő 

legforgalmasabb Tisza-hídon, a Tokaj és Rakamaz köztin, és 3,5-szer több, mint az összes többi 

Tisza-hídon együttvéve. Az állomásköz két szélső állomása, Szolnok és Szajol, a harmadik és 

negyedik legforgalmasabb állomás. 

Bár mind az Összekötő vasúti híd, mind a szolnoki Tisza-híd rendkívül fontos a forgalmi 

terhelés szempontjából, egyiknek sincs ésszerű menetidőnövekedéssel igénybe vehető 

alternatívája, csak hosszú kerülőutak állnak rendelkezésre, azaz erre a két műtárgyra kritikus 

voltuk ellenére nem teljesül az az elvárás, hogy legalább egy helyettesítő létesítmény azonnal 

rendelkezésre álljon [61]. 

Kiemelten forgalmas még Cegléd állomás, ami a szerb határ felé vezető 140-es fővonal 

elágazási pontja és Hatvan állomás, ahol a 80/80a fővonalból észak felé a Salgótarjánon át 

Szlovákia felé kapcsolatot biztosító 81-es vonal, délkelet felé pedig a 82-es vonal ágazik ki, 
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mely utóbbi az egyetlen villamosított vonal, ami a 80/80a fővonal kapcsolatát a 100/100a 

fővonallal biztosítja azok nyíregyházi találkozása előtt. 

A 12. ábrán kilenc állomásköz szürkével van jelezve (1. táblázat): bár ezek két állomást 

közvetlenül kötnek össze, ezen két állomás között létezik időben rövidebb út is, még akár 

irányváltással együtt is. Bár ezek a vonalszakaszok a zavarmentes hálózatban nincsenek 

hatással a hálózat működésére, hiszen egyetlen menetvonal sem veszi igénybe őket, mivel 

létezik gyorsabb eljutás is a két végpontjuk között (azaz a rendszerből való kivételük nem 

befolyásolná annak működését), ezzel együtt közülük többnek fontos szerepe van MH scvp-k 

vasúti kapcsolatának biztosításában. 

viszonylat # 
ℓ0 

(km) 
t0 

(min) 
kerülő állomás(ok) 

ℓ1 
(km) 

t1 
(min) 

Δℓ 
(%) 

Δt 
(%) 

Szolnok‒Kecskemét 145 66 112 Cegléd (↯) 59 30 ‒11 ‒73 

Kaposvár‒Siófok 35 100 200 Fonyód (↔) 94 79 ‒6 ‒61 

 Rákospalota-Újpest‒  
 ‒Vácrátót (↯) 

71 31 47 Vác (↯ ↔) 35 35 +13 ‒26 

Vámosgyörk‒Újszász 86 61 61 Hatvan (↯) 73 42 +20 ‒31 

Tócóvölgy‒Tiszalök 109 62 93 Debrecen, Nyíregyháza 87 54 +40 ‒42 

 Kiskunfélegyháza‒ 
 ‒Kunszentmárton 

146 54 105 Szentes (↔) 60 93 +11 ‒11 

 Kiskunfélegyháza‒ 
 ‒Kunszentmárton 

146 54 105 Cegléd, Szajol 135 78 +150 ‒25 

 Fülöpszállás‒ 
 ‒Kecskemét 

152 42 120 
Kiskunhalas, (↯) 
 Kiskunfélegyháza 

120 78 +186 ‒35 

Szerencs‒Hidasnémeti 98 51 77 Felsőzsolca (↯ ↔) 90 66 +76 ‒14 

Sárbogárd‒Börgönd 45 29 44 Pusztaszabolcs (↔) 50 42 +72 ‒5 

 Kisterenye‒ 
 ‒Kál-Kápolna 

84 54 81 Hatvan (↔) 92 79 +70 ‒2 

 Mezőhegyes‒ 
 ‒Kétegyháza 

121 39 79 Békéscsaba, Orosháza 87 79 +123 0 

 

1. táblázat Az állomásközök, melyeken a menetidő nagyobb, mint a két végpont 
közötti menetidő alkalmasan megválasztott kerülő állomás(ok)on át. 
#: a közvetlen vonal sorszáma, ℓ0, t0: távolság és menetidő a közvetlen vonalon, ℓ1, t1: 
távolság és menetidő a kerülőúton, Δℓ, Δt: a távolság és a menetidő százalékos 
különbsége a kerülőúton a közvetlen vonalhoz képest. ↯: villamosított vonalszakasz, 
↔: irányváltás szükséges. 
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A 145-ös Szolnok‒Kecskemét vonal 66 km hosszú, bejárására 112 perc szükséges. 

Azonban a 100-as és a 120-as vonalakon (a ceglédi delta igénybevételével) 7 kilométerrel és 

82 perccel rövidebb az út. Ennek ellenére ez egy megőrzésre javasolt vonal, az MH kecskeméti 

bázisa ellátásának biztosítása érdekében. [10:94] 

A 35-ös Kaposvár‒Siófok vonal 100 km-ét 200 perc alatt lehet megtenni, míg a 30-as és 

36-os vonalakon, fonyódi irányváltással is csak 79 percig tart a 94 km-es út, azaz nem csak 6%-

al rövidebb, de 2,5-szer gyorsabb is. A Somogyi-dombságon át vezető vonal tehát nem csak 

menetidőben, de kilométerben is hosszabb úton köti össze a két várost. A kerülő útvonal 

Balaton-parti szakasza az V/B TEN-T folyosó része [62], a 36-os Kaposvár–Fonyód vonal 

pedig az MH Kaposvár helyőrsége szempontjából jelentős vonal. [10:93] 

A 71-es vonal Rákospalota-Újpest és Vácrátót közti, a 86-os vonal Vámosgyörk és Újszász 

közti és a 109-es vonal Tócóvölgy és Tiszalök közötti szakasza helyett érdemes lehet 

kilométerben hosszabb kerülőutat választani a jelentős megtakarított menetidő miatt egy-egy 

gyors reagálást igénylő esetben. 

A 146-os Kiskunfélegyháza‒Kunszentmárton vonal, a 152-es számú Fülöpszállás‒

Kecskemét vonal és a 98-as Szerencs‒Hidasnémeti vonal esetében már kétséges a menetidőben 

rövidebb kerülőirány választásának előnyös volta hosszabb út árán. Mégis, a 152-es vonal (a 

sokáig tervezett, de a fejlesztési tervek között jelenleg nem szereplő) V0 vonal részeként [10:98] 

bírt kiemelt jelentőséggel. A vonal honvédelmi szempontból is jelentős ritka alternatív útvonal 

jellege miatt: „jelenleg ez az egyetlen mellékvonal, ami polgári és katonai szempontból is 

meghatározónak tekinthető” [10:94], Kecskemét bázis vasúti kapcsolatának biztosításának 

érdekében nem csak megtartása, hanem fejlesztése is célszerű lenne. A 98-as vonal pedig a 90-es 

Miskolc‒Hidasnémeti TEN-T folyosó alternatív útvonalaként jöhet(ett) számításba [10:98],[62]. 

A 45-ös vonal Sárbogárd és Börgönd közti szakasza, a 84-es Kisterenye‒Kál-Kápolna 

vonal és a 121-es vonal Mezőhegyes és Kétegyháza közti szakaszának kerülőútja már csak 

hibahatáron belül rövidebb időben, ugyanakkor kilométerben jelentősen hosszabb. Ennek 

ellenére a 84-es vonal az MH ARB (mára már kiürített, de scvp. vágánykapcsolattal továbbra 

is rendelkező [12]) káli bázisa miatt bírhat még jelentőséggel [10:94]  

A 3. ábra alapján ilyennek tűnhet a 22-es számú Körmend‒Zalalövő vonal is, de az ezen 

engedélyezett legnagyobb sebesség jelenleg 0 km/h. Ez az állomásköz azért szerepel mégis a 

gráfban, mert az V. Helsinki folyosó zavara esetén annak Boba és a szlovén határ közti 

szakaszán kerülőútirányaként szóba jöhető vasútvonal [62], illetőleg a tervezett Borostyán 

korridor egyik lehetséges útirányának is része [63]. 
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4.2. A legkisebb hosszúságú átmenő menetvonalak aránya 

Meghatározva minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között a kilométerben legrövidebb út pontos vonalát, 

majd az egyes hálózati elemek kapcsolatköztiség-értékét kiszámítva és normálva az N0 értékkel 

megkapjuk, hogy mekkora hányaduk halad át az egyes állomásokon és állomásközökön (13. ábra). 

 

 

13. ábra Az egyes állomásokat és állomásközöket érintő minimális hosszúságú 
menetvonalak aránya. 

 

A Mediterrán és az Orient/East-Med folyosók ismét jól kirajzolódnak a térképen, ami egy 

váratlan eredménye a modellszámításnak. Ez azt jelenti ugyanis, hogy ezek a vonalszakaszok nem csak 

a leggyorsabb, hanem a legrövidebb útvonalaknak is fontos részei, azaz nem csak a rajtuk engedélyezett 

sebesség miatt, hanem földrajzi elhelyezkedésük miatt is sok menetvonal veszi ezeket igénybe. 

Ez tehát a magyarországi vasúthálózat inherens tulajdonsága. A fővonalak nem csak az 

engedélyezett sebesség, a villamosítottság, esetleg a két vágány miatt fővonalak, hanem 

elhelyezkedésük, vonalvezetésük miatt is. Ez a magyarországi vasúthálózat kiépítésének 

története miatt van így: egy, a mellékvonali hálózat XIX. század végi, XX. század eleji 

kiépülése előtti térképet megnézve (például 1875-ből, 14. ábra, [64]), azon gyakorlatilag csak 

ezek a vonalak szerepelnek, ezek alkotják az ország teljes vasúthálózatát [2], vonalvezetésükre 

pedig az ország földrajzi adottságai (pl. völgyek [65:50]) voltak jelentős befolyással. 

A (megfelelően kiválasztott) mellékvonalak ezért semmiképp sem elhanyagolandók, 

különösen melyek két fővonal között teremtik meg a kapcsolatot, mivel a közlekedési hálózat 
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védelmi célú felkészítésében kritérium, hogy az ország vasúthálózata már békében is 

rendelkezzen „az egyes országrészeken (Dunántúl, Duna-Tisza köze, Tiszántúl) belül a 

nemzetközi fővonalak mellett legalább 1-2 kelet-nyugati és észak-déli irányú összekötő 

vasútvonallal”. [10:71] 

 

14. ábra Magyarország vasúthálózata 1875-ben. Forrás: [64] 
 

A minimális hosszúságú menetvonalakról is elmondható az Összekötő vasúti híddal 

kapcsolatban, mint ami a minimális menetidejűekről: az összes menetvonal több mint harmada 

érinti a hidat. Mivel ez az egyetlen Duna-híd, mely a TEN-T hálózat része, ezért evidens, hogy 

„a páneurópai folyosó tehervonati forgalma (...) 100%-ban Budapesten keresztül (...) a Déli vasúti 

összekötő hídon vezet át” [66], ami magával vonja a műtárgy hálózatbeli kiemelt szerepét. 

Hasonló a helyzete a Tiszán a szolnoki Tisza-hídnak: a minimális hosszúságú 

menetvonalak fele ezen a műtárgyon halad át, és „a szolnoki Tisza-híd és a Zagyva-híd 

stratégiai jelentőségét tovább növeli az a sajnálatos tény, hogy jelentős kapacitású tiszai átkelő 

a közelben nem található” [60]. 

Az Újpesti vasúti hídon a legrövidebb menetvonalak 8%-a halad át, ami a leggyorsabb 

menetvonalak esetében kapott 2%-hoz képest egy jelentős mennyiség. Ez a Budapest–Dorog–

Almásfüzitő útvonal (azaz a 2-es és a 4-es vonalak) lehetséges alternatíva szerepét mutatják a 

Budapest–Tatabánya–Almásfüzitő útvonal (1-es vonal) számára. Erre, mint lehetőségre az 

5.1.2. alfejezetben térek vissza.  
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5. Egyetlen hálózati elem zavarának hatása 

Egy hálózatnak akár egyetlen eleme is jelentős befolyást tud gyakorolni a működésre. Ez 

a hálózat struktúráján múlik: amennyiben egy állomás vagy egy állomásköz nagy forgalmat 

bonyolít, stratégiai helyen van, vagy csak jelentős út- vagy menetidőnövekmény árán 

helyettesíthető (ha helyettesíthető egyáltalán), az adott hálózati elem kiemelt jelentőségűnek 

minősül. A következőekben ezért vizsgáljuk meg az egyes hálózati elemek globális és lokális 

hatását, azaz hogy mekkora hatással van egyetlen állomás vagy állomásköz zavara a teljes 

hálózatra, illetve kifejezetten azokra a menetvonalakra, melyek a zavarmentes hálózatban 

áthaladnak az érintett hálózati elemen. 

5.1 Zavarok hatása a hálózat egészére 

Akár egyetlen állomásnak vagy állomásköznek is országos jelentőségű hatása lehet: elég 

csak Kelenföld és Ferencváros állomásokra és a köztük levő hídra gondolnunk. Mivel a Dunán 

áthaladó menetvonalak nagy része itt lép át a folyón, ezeknek a hálózati elemeknek a zavara a 

lokális környezetüknél jóval nagyobb területre terjedne ki. Ha az adott zavart a teljes hálózat 

kontextusában vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az adott állomás vagy állomásköz mennyire 

fontos a hálózat egészének szempontjából. 

A következőkben ezért azt mutatom be, hogy az egyes állomások és állomásközök 

kizárásának következtében hogyan nő meg a normált hálózatrobusztussági index értéke és 

hogyan csökken le a hatékonyság értéke, vagyis azok globális hatását vizsgálom. 

5.1.1. Zavar országos hatása a menetidőkre 

Menetidők esetében külön-külön kizárva az egyes hálózati elemeket véges vagy végtelen 

időre megkapjuk az adott állomás vagy állomásköz teljes hálózatra gyakorolt hatását. 

Ismert időtartamú zavarok 

Kiszámítva a 𝑝𝑡
𝐷 és a 𝐶𝐼,𝑡

𝐷,𝜏
 indexek értékét a τ = 15, 30, 60, 90, 120, 180, 360 és 720 perc 

esetekre és a jobb láthatóság kedvéért a 𝑝𝑡
𝐷×100 és az (1 ‒ 𝐶𝐼,𝑡

𝐷,𝜏
)×100 értékeket ábrázolva a 15. 

és 16. ábrán látható eredményeket kapjuk. 
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15. ábra Az időbeli normált hálózatrobusztussági index százalékos növekedése a 
zavar időtartamának (τ) különböző értékeire. 
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16. ábra Az időbeli információköztiség százalékos csökkenése a zavar időtartamának 
(τ) különböző értékeire. 

 

Ahogy a kizárás időtartama fokozatosan növekszik, úgy válik az NNRI egyre nagyobbá, 

az információköztiség pedig egyre kisebbé. A τ = 15 perces és τ = 30 perces kizárások csak 

egészen kismértékben érintik a hálózat teljesítőképességét, azonban ahogy növekszik a zavar 
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időtartama, egyre több hálózati elem okoz az adott τ értéknél észrevehető változást a hálózatot 

jellemző mennyiségekben. 

Rövid zavarok esetén csak az Összekötő vasúti híd és állomásközének két szélső állomása 

bizonyul kritikusnak. Hosszabb zavaroknál már a szolnoki Tisza-híd és két szomszédos 

állomása és a 80/80a vonalak állomásai, τ = 720 percél pedig az összes fővonal szinte összes 

állomása okoz 5%-nál nagyobb NNRI-növekedést, illetve 2%-nál nagyobb információköztiség-

csökkenést. Természetesen egy adott hálózati elem hatása τ növelésével folyamatosan nő: az 

Összekötő vasúti híd a τ = 720 perc esetben 19,98% normált hálózatrobusztusságiindex-

növekedést és 10,04% információköztiség-csökkentést okoz. 

Az egyes állomások és állomásközök zavarának hatását és okait a következőkben a τ = ∞ 

határesetre vizsgáljuk meg részletesen. Mivel azonban zsákvonalak esetében az NNRI értéke 

τ = ∞-re végtelen, azok helyének meghatározásához a legnagyobb zavart okozó hálózati elemek 

„rangsorában” a véges időtartamú zavarokat veszem alapul. 

Ismeretlen időtartamú zavarok 

Kiszámítva a 𝑝𝑡
𝐷,𝜏

 és a 𝐶𝐼,𝑡
𝐷,𝜏

 index értékét a τ = ∞ esetre és a jobb láthatóság kedvéért a 

𝑝𝑡
𝐷,𝜏=∞

×100 és az (1 ‒ 𝐶𝐼,𝑡
𝐷,𝜏=∞

)×100 értékeket ábrázolva a 17. és 18. ábrán látható 

eredményeket kapjuk. 

 

17. ábra Az időbeli normált hálózatrobusztussági index százalékos növekedése 
ismeretlen időtartamú zavar (τ = ∞) esetében. 
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18. ábra Az időbeli információköztiség százalékos csökkenése ismeretlen időtartamú 
zavar (τ = ∞) esetében. 
 

Két állomás, Ferencváros és Kelenföld, valamint a köztük levő állomásköz az Összekötő vasúti 

híddal okoz több mint 20%-os NRI-növekedést és több mint 10%-os információköztiség-csökkentést. 

Ez azt jelenti, hogy ez a hálózat nem csak legforgalmasabb, de legkritikusabb eleme is, mivel nem áll 

rendelkezésre olyan kerülőút, melyet igénybe véve a zavar hatása csak mérsékelt jelentőségű lenne a 

hálózat szempontjából. Elég tehát ennek az egy hídnak a rombolása, vagy akár csak forgalmának 

megzavarása és az ország átjárhatósága drasztikus mértékben lecsökken, hiszen az újpesti és a bajai 

hidak nem jelentenek reális alternatívát. Az Összekötő vasúti híd áteresztőképessége határán van, és 

ha figyelembe vesszük, hogy ez az egyetlen villamosított Duna-híd, a tény, hogy „a tehervonati 

forgalomban a keleti és nyugati országrész közötti elegytovábbítás teljes mértékben a Déli vasúti 

összekötő hídon bonyolódik” [66], még inkább növeli jelentőségét és védendőségét, hiszen zavara az 

egész ország vasúti közlekedésére hatással van. 

De még normál üzemben sem ideális a helyzet, ugyanis ahogy korábban rámutattam, a 

bajai Türr István híd még az ország délnyugati és délkeleti régiói között sem biztosít kielégítő 

kapcsolatot, az ilyen irányú forgalom is túlnyomórészt Budapesten keresztül bonyolódik, 

amiből viszont az is következik, hogy „a kedvezőtlen hídhelyzetből adódó kényszerkerülők 

miatt évente több milliárd forint nagyságrendű közlekedésüzemi többletköltségek 

jelentkeznek.” [67] 
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Természetesen áthidaló megoldásként felmerülhet a „megkerülés a szomszédos országok 

vasúthálózatának igénybevételével” vagy „a jelenleg rendelkezésre álló vasúti hidak kerülő 

úton történő igénybe vétele”, de „ezek a megoldások csak részben tudják átvenni a kieső hídon 

átmenő forgalmat” [58]. Emellett másik országok infrastruktúrájára támaszkodni, különösen 

védelmi kérdésekben, nem szabad. 

A két indexben a harmadik legnagyobb változást Hatvan állomás okozza: 

𝑝𝑡
𝐻𝑎𝑡𝑣𝑎𝑛,𝜏=∞

 = 10,8% és (1–𝐶𝐼,𝑡
𝐻𝑎𝑡𝑣𝑎𝑛,𝜏=∞

) = 7,7%. A negyedik legnagyobb információköztiség-

csökkenést (6,5%) okozó Miskolc-Tiszai pályaudvar azonban csak 1,8%-al csökkenti az NNRI-t. 

Ennek oka a két állomás alapvetően különböző földrajzi elhelyezkedésében keresendő. Hatvan a 

forgalmas 80-as fővonalon fekszik és két jelentős vonal is kiágazik itt a fővonalból: a Salgótarjánon 

át Szlovákia felé vezető 81-es és a 100/100a és 120/120a fővonalakkal az egyetlen villamosított 

kapcsolatot megteremtő 82-es vonal. Azonban ezek egyike sem zsákvonal, zavaruk esetén több 

kerülőirány is rendelkezésre áll. Ezzel szemben Miskolc-Tiszai pályaudvar, bár szintén a 80-as 

fővonal állomása, egy rendkívül kiterjedt, de kerülőiránnyal nem rendelkező mellékvonalrendszert 

kapcsol a törzshálózathoz. Ezek a Sajóecsegnél elágazó Szlovákia felé tartó 92-es és 94-es vonalak, 

melyekhez például a Borsodi Vegyi Kombinát iparvágányai is kapcsolódnak. Ezen vonalak 

számára a 87-es Eger-Putnok vasútvonal Szilvásvárad és Putnok közötti szakaszának 2010-es 

járhatatlanná válása óta [68] csak Miskolcon keresztül érhető el a törzshálózat. 

Véges τ értékekre Miskolc–Tiszai a harmadik legkritikusabb állomás és Hatvan csak a 

nyolcadik (és nem harmadik, mint a τ = ∞ esetben), melyet még Szentlőrinc, Debrecen, 

Sajóecseg és Nyékládháza előz meg. Ennek oka ugyanaz: ezek az állomások több mellékvonal 

elvágó állomásai, melyek menetvonalai a τ = ∞ esetben már nem lettek a normált 

hálózatrobusztussági indexben figyelembe véve. 

A második legnagyobb információköztiség-csökkenést okozó állomásköz is a Miskolc-Tiszai–

Sajóecseg állomásköz 4,5 százalékkal (szintén zavara esetén a mellékvonalrendszer törzshálózattól 

való elvágása miatt), a harmadik a Szolnok-Szajol állomásköz 4,1 százalékkal. Ez utóbbi okozza a 

második legnagyobb NNRI-növekedést (8,45%). A Miskolc-Tiszai–Sajóecseg állomásköz az 

NNRI-növekedésben nem szerepel, hiszen zsákvonal, így az általa okozott növekedés végtelen, de 

véges időtartamú kizárásokat vizsgálva már ez az állomásköz a második, valamint a Pécs-

Szentlőrinc állomásköz a harmadik, amivel a Szolnok-Szajol állomásköz csak a negyedik. A Pécs-

Szentlőrinc állomásköz jelentősége Szentlőrinc állomás, mint elvágó állomás kiterjedt 

mellékvonalrendszerében keresendő. 
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5.1.2. Zavar országos hatása a menetvonalhosszakra 

Kiszámítva a 𝑝ℓ
𝐷 és a 𝐶𝐼,ℓ

𝐷  index értékét és a jobb láthatóság kedvéért a 𝑝ℓ
𝐷×100 és az 

(1 ‒ 𝐶𝐼,ℓ
𝐷 )×100 értékeket ábrázolva a 19. és 20. ábrán látható eredményeket kapjuk. 

 

19. ábra A térbeli hálózatrobusztussági index százalékos csökkenése az egyes 
állomások és állomásközök zavara esetében. 
 

 

20. ábra A térbeli információköztiség százalékos csökkenése az egyes állomások és 
állomásközök zavara esetében. 
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A legnagyobb térbeli NNRI-növekedést és információköztiség-csökkenést Ferencváros és 

Kelenföld állomások (𝑝ℓ
𝐹𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑣á𝑟𝑜𝑠 = 11,9%, (1 ‒ 𝐶𝐼,ℓ

𝐹𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑣á𝑟𝑜𝑠) = 11,3% és 𝑝ℓ
𝐾𝑒𝑙𝑒𝑛𝑓ö𝑙𝑑

 = 9,4%, 

(1 ‒ 𝐶𝐼,ℓ
𝐾𝑒𝑙𝑒𝑛𝑓ö𝑙𝑑

) = 7,2%), illetve a köztük levő állomásköz (𝑝ℓ
𝐹𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑣á𝑟𝑜𝑠−𝐾𝑒𝑙𝑒𝑛𝑓ö𝑙𝑑

 = 9,69% és 

𝐶𝐼,ℓ
𝐹𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑣á𝑟𝑜𝑠−𝐾𝑒𝑙𝑒𝑛𝑓ö𝑙𝑑

 = 6,0%) okozzák. Ezek azonban jelentősen kisebb értékek, mint a 

menetidők esetében. Ennek egyik oka, hogy áthaladó menetvonalak száma is valamivel 

kevesebb; ez azonban még nem okozna önmagában ekkora csökkenést. 

A másik ok, hogy (ellentétben a menetidők esetével) létezik egy mindössze 3,8 kilométerrel 

hosszabb kerülőút Budapest és Almásfüzitő között: az Újpesti vasúti hídon át (Kőbánya-Kispest 

és Rákos állomások és Almásfüzitő között átlagolva a két útvonalra). Ez azt jelenti, hogy a 2-

es számú Budapest–Esztergom és a 4-es számú Esztergom–Almásfüzitő vonalak, mint 

kerülőút, a pálya alacsony kiépítési sebessége (és villamosítatlansága, valamint 

egyvágányúsága) miatt nem alkalmasak az 1-es fővonal, és különösen az Összekötő vasúti híd 

zavar esetén történő helyettesítésére, bár vonalvezetésileg erre megfelelő lenne. A 

közeljövőben azonban nem várható ezen vonalak valós alternatívává való fejlesztése, annak 

ellenére, hogy ennek lenne az ország közlekedési hálózatának védelmi felkészítésében a 

legnagyobb szerepe, mivel jelenleg a hálózat szempontjából „a Dunán az egyik legégetőbb 

probléma a megfelelő számú és területi eloszlású híd biztosítása” [69]. 

A fentiek miatt időről időre előkerül a Déli és a Nyugati pályaudvarok, illetve a Kelenföldi 

pályaudvar és Rákosrendező állomások összekötése egy Duna alatti vasúti alagúttal, mely 

szükség esetén alternatív útvonal lehetne az Összekötő vasúti híd kiváltására [70],[71]. Ennek 

a megoldásnak azonban ugyanaz a hátránya, mint ami az Újpesti vasúti híd és a kapcsolódó 2-

es én 4-es vonalak fejlesztésével kapcsolatban is fennáll: a kerülőutak Budapesten haladnak át. 

Bár ez normál üzemben inkább előnyös, minősített időszakokban jobb, ha a kiemelt hálózati 

elemek között nagyobb a földrajzi távolság. 

A Miskolc–Sajóecseg állomásköz a menetidőkhöz hasonlóan a második legkritikusabb 

állomásköz az általa a törzshálózathoz kötött zsákvonalhálózat miatt (1 ‒ 𝐶𝐼,ℓ
𝐷  = 4,1%, 

zsákvonaljellege miatt az NNRI nem ad releváns eredményt), azaz ez a mellékvonalrendszer 

nemcsak lassan bejárható, hanem kilométerben is rendkívül kiterjedt. 
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5.2. Zavarok hatása az áthaladó menetvonalakra 

A következőekben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hatással van egy-egy állomás vagy 

állomásköz kizárása azokra a menetvonalakra, melyek a zavarmentes hálózatban áthaladnak a 

vizsgált hálózati elemen. Azaz most azokat a menetvonalakat nem veszem figyelembe a 

számításoknál, melyek a zavart hálózati elemen a zavarmentes hálózatban nem haladnak át. 

Ezzel tehát az állomások és állomásközök zavarának lokális hatását vesszük alaposabban 

szemügyre. 

5.2.1. Zavar hatása az áthaladó menetvonalak menetidőire 

Először a menetidők esetét vizsgáljuk. A hálózat egészére vonatkozó relatív mértékek előtt 

megvizsgáljuk az átlagos menetidőnövekedés nominális értékét is, amiből képet kaphatunk a 

késések várható idejéről. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy mivel a 

zsákvonalak, ezek állomásai és a hozzájuk tartozó elvágó állomások esetében minden áthaladó 

menetvonal esetén meg kell várni a kizárás végét, az ezekre kapott értékek dominálják a 

hálózatot. Ezért csak a τ = ∞ esetet vizsgálom, de a zsákvonalaknak mindig τ/2 várható értékkel 

kellene szerepelniük. 

A menetidők nominális növekedése 

Kiszámítva az áthaladó menetvonalak átlagos menetidőnövekedését az egyes állomások és 

állomásközök zavara esetén a rajtuk áthaladó menetvonalakra τ = ∞ esetén a 21. ábrán látható 

értékeket kapjuk. 
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21. ábra Az egyes állomások és állomásközök zavarának hatására az azokat érintő 
menetvonalakon okozott átlagos nominális menetidőnövekedés. 

 

A kritikus állomások és állomásközök két, sokszor összeadódó hatás miatt okoznak jelentős 

menetidőnövekedést. Ha hasonló engedélyezett sebességű, de kilométerben lényegesen hosszabb 

az igénybe veendő kerülőút, már az is a menetidő jelentős növekedését okozza. Ilyenek például 

Godisa állomás és a Dombóvár és Szentlőrinc közötti vonalszakasz, melyet zavar esetén csak 

lényegesen hosszabb úton, Gyékényes felé lehet elkerülni; Kál-Kápolna állomás, melynek 

kizárása esetén a 100/100a vonalat kell igénybe venni; vagy a Makó–Mezőhegyes állomásköz, 

mely Hódmezővásárhelyen és Orosházán át kerülhető el két irányváltással. 

Ha azonban egy állomás olyan vonalak találkozásánál fekszik, melyek mindegyikén 

alacsony az engedélyezett sebesség vagy egy nagy sebességgel bejárható állomásköz zavara 

miatt lényegesen alacsonyabb engedélyezett sebességű állomásközöket kell igénybe venni 

kerülőútként, már egy kisebb kilométerbeli növekmény is jelentős menetidőnövekedést 

eredményez. Ezen két körülmény együttes hatása pl. Békéscsaba állomás zavara esetében 

majdnem másfél órával növeli az állomáson áthaladó menetvonalak átlagos menetidejét. 

Emiatt kritikus a Békéscsaba‒Kétegyháza állomásköz is: bár 10 perc alatt bejárható, zavara 

esetén 80 perc az átlagos menetidőnövekedés. Ekkor ugyanis az a Mezőhegyes–Kétegyháza 

vonalszakasz az egyetlen lehetséges kerülőút, melyet a zavarmentes hálózatban alacsony 

engedélyezett sebessége miatt egy minimális menetidejű menetvonal sem vett igénybe. A 

Mezőhegyes–Orosháza–Békéscsaba–Kétegyháza útvonal ugyanis, bár kilométerben 2,23-szor 
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hosszabb, azonos ideig tart a bejárása (a modellben 26 másodperccel még rövidebb is, ezért 

nem része egyetlen menetvonalnak sem a zavarmentes hálózatban, lásd az 1. táblázatot). Ez a 

szélsőséges példa jól érzékelteti, hogy attól, hogy egy útvonal kilométerben jóval rövidebb, a 

rajta engedélyezett alacsony sebesség miatt nem biztos, hogy célszerű kerülőút. 

Éppen ez utóbbi példa mutatja, hogy hiába a magyar a világ negyedik legsűrűbb 

vasúthálózata, a délkelet-alföld pedig az ország vasútvonalakkal legsűrűbben behálózott része, 

ha a kerülőutak igénybevétele ilyen mértékű többletutat és -időt eredményez, azok nem 

tekinthetőek reális alternatíváknak a fővonalak sérülése esetén. 

A menetidők százalékos növekedése 

Azonban egy 20 perces menetidőnövekedés nem ugyanazt a hatást jelenti két, a 

zavarmentes hálózatban egymástól 10 percre és két, egymástól 100 percre található állomás 

esetében. Célszerű tehát az átlagos menetidőnövekedést százalékosan is kifejezni. Kiszámítva 

az áthaladó menetvonalak átlagos menetidőnövekedését az egyes állomások és állomásközök 

zavara esetén a rajtuk áthaladó menetvonalakra τ = ∞ esetén és ezeket normálva a menetvonalak 

összmenetidejével a 22. ábrán látható értékeket kapjuk. 

 

 

22. ábra Az egyes állomások és állomásközök kiesése által az azokat érintő 
menetvonalakon okozott átlagos százalékos menetidőnövekedés. 
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Mivel itt nem percekről, hanem százalékokról beszélünk, ezért a hosszú menetvonalakon 

a nagy menetidőnövekedést okozó zavarok az igazán kritikusak, míg egy rövid menetvonalon 

sokkal kisebb menetidőnövekmény is kritikus lehet. 

Ahogy a 4.1. alfejezetben láttuk, a hosszú menetvonalak a minimális menetidő 

követelménye miatt nagy részben a nagy engedélyezett sebességű országos fővonalakon futnak. 

Éppen ezért ezek állomásközeinek vagy a rajtuk fekvő állomásoknak a zavara, különösen, ha 

csak alacsony sebességgel bejárható mellékvonalak képeznek kerülőirányt, jelentős 

menetidőnövekedést okoznak már viszonylag kis útnövekedés mellett is. Ilyen állomás például 

Angyalföld (lassú kerülőút a 4-es vonalon), Soroksári út (hosszú kerülőút Kecskeméten át), 

Godisa vagy Dombóvár (hossz kerülőút Gyékényesen át), állomásköz pedig a Békéscsaba‒

Kétegyháza (hosszú és lassú kerülőút Mezőhegyesen és Orosházán át), a Környe‒Tatabánya 

(lassú kerülőút a 4-es vonalon vagy hosszú Székesfehérváron át) vagy a Ferencváros‒Soroksár 

vonalszakasz (hosszú kerülőút Kecskeméten át). 

Ez utóbbi a 150-es Budapest‒Kelebia vasútvonal része, mely eredetileg 100 km/h 

engedélyezett sebességű volt [72], de jelenleg szinte teljes hosszán csak 80 km/h sebességgel 

járható. A vonal 160 km/h engedélyezett sebességűre (és kétvágányúra) való átépítése után [72] 

a 22. ábrán látható helyzete csak romlani fog, hiszen míg a vonalat érintő minimális menetidejű 

menetvonalak száma emiatt várhatóan növekedni fog, a zavar esetén igénybe vehető alternatív 

útirányok paraméterei változatlanok maradnak, ami nagyobb arányú menetidőnövekedést 

eredményez. 

A kilométerben rövid, mellékvonali menetvonalak zavara esetében ezen felül még a 

sokszor akár több mint kétszer olyan hosszú, lassan bejárható kerülőút miatt is drasztikusan 

növekszik a menetidő. Ezt láthatjuk például Vésztő vagy Vásárosnamény állomás és a 

Kisszénás‒Orosháza állomásköz esetében. 

Ezek azonban csak néhány kiragadott példa. A 22. ábrán zölddel jelölt állomásközök 

száma, azaz melyek zavara legfeljebb 10%-os menetidőnövekedést okoz, töredéke az összes 

állomásköz számának. Ez az eredmény is rávilágít a magyarországi vasúthálózat azon 

hiányosságára, miszerint „a vasúthálózat minőségi jellemzőit tekintve az egyik legnagyobb 

lemaradás az engedélyezett sebességek területén figyelhető meg.” [73] 

A megoldás első lépése olyan, megfelelően kiválasztott mellékvonali vonalszakaszok 

fejlesztése lehetne, hogy minden fővonali hálózati elemhez tartozzon olyan alternatív útvonal, 

mely zavar esetén képes ésszerű határon belüli menetidőnövekedéssel kerülőirányt biztosítani. 
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5.2.2. Zavar hatása az áthaladó menetvonalak hosszára 

Vizsgáljuk most meg, hogy pusztán a megtett útnövekedés alapján melyek azok a hálózati 

elemek, melyekhez még földrajzi értelemben sincs reális távolságon belül használható kerülőút. 

A menetvonalhosszak nominális növekedése 

Kiszámítva az áthaladó menetvonalak átlagos menetvonalhossz-növekedését az egyes 

állomások és állomásközök zavara esetén a rajtuk áthaladó menetvonalakra a 23. ábrán látható 

értékeket kapjuk. 

 

 

23. ábra Az egyes állomások és állomásközök zavarának hatására az azokat érintő 
menetvonalakon okozott átlagos nominális menetvonalhossz-növekedés. 

 

Ahogy a menetidőknél már említettem, nem mindegy, mennyivel hosszabb egy 

menetvonal, még akkor sem, ha nagy sebességgel járható be. Ha egy állomás vagy állomásköz 

zavara átlagosan több mint száz kilométerrel hosszabb kerülőutat eredményez (öt-öt ilyen van, 

Godisa, Dombóvár, Mezőkeresztes-Mezőnyárád, Füzesabony és Nyékládháza állomások és a 

Dombóvár‒Godisa, a Godisa‒Szentlőrinc, a Füzesabony‒Mezőkeresztes-Mezőnyárád, a 

Mezőkeresztes-Mezőnyárád‒Nyékládháza és a Miskolc‒Nyékládháza állomásközök) az 

egyértelműen a mellékvonali kerülőutak hiányára utal. Így Godisa zavara esetén Gyékényes 

érintésével (és irányváltással [62]), Dombóvár kiesésével pedig a Balaton déli partján való 

közlekedéssel oldható csak meg a zavart állomás elkerülése (ugyanez igaz a Dombóvár‒ 
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Szentlőrinc vonalszakaszra). Soroksári út állomás és a Ferencváros‒Soroksár vonalszakasz 

zavara esetén Kecskeméten át lehet csak kerülni [62], ami jól mutatja egy megfelelő kiépítési 

sebességű transzverzális vonal hiányát, melyre a 7.3-7.4. alfejezetekben még részletesen 

kitérek. Ez, bár katonai szempontból is meghatározó vonal lenne, jelenleg nem szerepel a 

fejlesztési tervek között. [10] 

A menetvonalhosszak százalékos növekedése 

Kiszámítva az áthaladó menetvonalak átlagos menetivonalhossz-növekedését az egyes 

állomások és állomásközök zavara esetén a rajtuk áthaladó menetvonalakra és ezeket normálva 

a menetvonalak összhosszával a 24. ábrán látható értékeket kapjuk. 

 

 

24. ábra Az egyes állomások és állomásközök kiesése által az azokat érintő 
menetvonalakon okozott átlagos százalékos menetvonalhossz-növekedés. 

 

A zavaruk esetén nagy arányú menetvonalhossz-növekedést kiváltó állomások és 

állomásközök két ok miatt lehetnek kritikusak. Egyrészt okozhatnak hosszú menetvonalakon 

nagy útnövekedést, mint például Godisa vagy Dombóvár állomások (mindkettő zavara esetében 

Gyékényes az érintendő kerülőállomás [62]), Füzesabony állomás (aminek még a legrövidebb 

kerülőiránya is a 100-as vonalon vezet) vagy a Ferencváros‒Soroksári út állomásköz (kerülő 

Kecskeméten át). 
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Okozhatnak azonban rövid menetvonalakon is kilométerben rövid, de arányaiban annál 

jelentősebb növekményt, mivel az adott hálózati elemet használó menetvonalak mellékvonali 

jellegük miatt önmagukban is rövidek. Ha távolabbi lenne a célállomás, sok esetben már a 

fővonalon történne a közlekedés. Ilyenek például Vésztő állomás vagy a Mándok‒

Vásárosnamény állomásköz (mely Nyíregyházán át kerülhető el). 

A megoldás itt olyan vasútvonalak építése lenne, melyek megfelelően kiválasztott, egymás 

számára jelenleg csak nagy kerülővel elérhető állomásokat kötnének össze (például 

Kiskunlacháza és Albertirsa Dabason át). 

Érdekes a 22-es Körmend-Zalalövő vonal helyzete, mely a tervezett Borostyán korridornak 

is része és használata zalaszentiváni deltavágány(ok) hiányában jelentősen lerövidíthetné a 

nyugati határ menti utakat. Ehhez azonban szükséges lenne a vonal teljes felújítása, mivel a 

pálya jelenleg vasúti forgalomra alkalmatlan. 

5.3. A kutatási témakör tézises eredményei 

1. Felállítottam a magyarországi vasúthálózat gráfmodelljét, melynek segítségével 

kimutattam, hogy 

a) a fővonalak nem csak kiépítettségük, hanem vonalvezetésük alapján is az ország 

legfontosabb vasútvonalai, mivel a hálózat struktúrájából fakadóan ezeken 

koncentrálódik a forgalom, [T1] 

b) a hálózat hatékonyságának legnagyobb arányú csökkenést az egyben legnagyobb 

kapcsolatköztiségű vonalszakasz, az Összekötő vasúti hidat is tartalmazó 

Ferencváros–Kelenföld állomásköz sérülése okozná, azaz biztonsági szempontból ez 

a hálózat legkritikusabb eleme, [T1],[T2] 

c) a Budapest–Dorog–Almásfüzitő útirány az Újpesti vasúti hídon át vonalvezetésileg 

alkalmas helyettesítője lenne az Összekötő vasúti hídon át vezető utaknak, azaz ennek 

az útiránynak a fejlesztése az ország védelmi felkészítésében kiemelt prioritást kellene 

élveznie, [T3] 

d) a sűrű mellékvonalhálózat jelenleg az engedélyezett sebességek alacsony volta miatt 

nem képes a fővonalak zavara esetén reális alternatívát nyújtani, mivel jelentős 

(szélsőséges esetben átlagosan akár több mint kétszeres) menetvonalhossz-, illetve 

menetidőnövekedést okoz a terelés, [T4] 

e) egy transzverzális irányú vonal, mint a tervezett V0 vasútvonal, jelentősen növelné a 

150-es számú Budapest-Kelebia fővonal átjárhatóságát, mely a nemzetközi 

törzshálózat egyik magyarországi eleme [T4], [T5]. 
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5.4. A kutatási témakör eredményeihez kapcsolódó publikációk 

[T1] Tóth Bence 

Állomások és állomásközök zavarának gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton 

Hadmérnök XII. (4), pp. 52-66. (2017) 
 

[T2] Horváth Attila – Tóth Bence 

A magyarországi vasúthálózat támadásokkal szembeni ellenállósága 

Hadtudomány XXIX. (E), pp. 93-104. (2019) DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.E.93 
 

[T3] Tóth Bence 

A magyarországi vasúthálózat zavarainak gráfelméleti alapú vizsgálata 

In: Horváth Balázs, Horváth Gábor, Gaál Bertalan (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia, 

Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék, Győr, 2018, pp. 505-519. ISBN 9786155776137 
 

[T4] Tóth Bence 

Menetidő- és menetvonalhossz növekedés gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi 

vasúthálózaton állomások és állomásközök zavara esetén 

Hadmérnök XIII. (1), pp. 118-132. (2018) 
 

[T5] Bence G. Tóth 

Redundancy Analysis of the Railway Network of Hungary 

In: K. Szita Tóthné, K. Jármai, K. Voith (eds.): Solutions for Sustainable Development: Proceedings 

of the 1st International Conference on Engineering Solutions for Sustainable Development 

(ICESSD 2019), October 3-4, 2019, Miskolc, Hungary, Paper 42, pp. 358-367. CRC Press, 

ISBN 9780367424251, eBook ISBN 9780367824037, DOI: 10.1201/9780367824037-42 
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6. Véletlen zavar és célzott támadás: a hálózat robusztussága 

Eddig egyetlen hálózati elem zavarával foglalkoztunk. Vizsgáljuk meg most azt, hogy mi 

történne a hálózat teljesítőképességével, ha egyszerre több hálózati elem is sérülne egy 

összehangolt terrorakció miatt. A zavart hálózati elemek kiválasztása legyen valamilyen 

stratégia szerinti, mely stratégiának a célja a hálózat egy funkciójának a lehető legnagyobb 

mérvű rombolása. 

Egy zavar kiváltó oka azonban kétféle lehet: az akaratlagos mellett lehet véletlen is. A 

véletlen zavarok lehetnek az időjárás következményei (például árvíz, belvíz, 

felsővezetékszakadás a zúzmarától vagy útra dőlt fa egy vihartól), melyekre csak felkészülni 

lehet, bekövetkezésük gyakoriságát és erősségét befolyásolni nem tudjuk [74], illetve lehetnek 

ipari vagy civilizációs eredetűek [14]. Ez utóbbiak adódhatnak emberi mulasztásból is (például 

egy rosszul rögzített sínszál hő hatására történő vetemedése, kihajlása vagy akár két vonat 

szembemenesztése is), de lehet az okuk pusztán egy berendezés elöregedése vagy rejtett hibája. 

Ugyanakkor ezeket az eseményeket nem a normál üzem megzavarása, a forgalom 

ellehetetlenítése vagy a lehető legnagyobb rombolás elérése motiválja, hanem emberi akarattól 

függetlenül következnek be. Ezzel szemben a támadásoknak mindig célja minél kisebb 

behatással egy adott zavart generálni, vagy csak a rendszerben minél nagyobb kárt okozni. A 

vasúti közlekedés ebből a szempontból ún. puha célpontnak számít, könnyű sebezhetőségéből 

és sérülékenységéből fakadóan [75]. 

A következőekben ezért mindkét típusú zavarral foglalkozunk: milyen hatással van a 

magyarországi vasúthálózatra több véletlen helyen, de azonos időben bekövetkező zavar, illetve 

hogy különböző stratégiák alapján célzottan egymás után rombolt hálózati elemek összegzett 

hatása hogyan befolyásolja a hálózat teljesítőképességét. Előbbi esetben célom annak feltárása, 

hogy a hálózat milyen mértékű sérülése van jelentős hatással a hálózat egészére, utóbbi esetében 

pedig azon hálózati elemek azonosítása, melyek a különböző támadási stratégiák esetén a hálózat 

legveszélyeztetettebb, ezért leginkább védendő elemei, amelyek kiváltására alternatívákat lenne 

szükséges beépíteni a hálózatba. 

Az állomások és az állomásközök zavarát külön fogom kezelni, azaz állomás(ok) és 

állomásköz(ök) szimultán sérülését nem engedem meg. 

6.1. Hálózatok teljesítőképességének mérőszámai 

A hálózat teljesítőképességének jellemzésére a 3.3.1. alfejezetben bevezetett 

hatékonyságot és kapcsolatköztiséget fogom használni. Ezek mellett azonban bevezetem a 
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hálózat strukturális változásainak jellemzésében általánosan használt mennyiség a hálózat 

legnagyobb összefüggő részhálójának mérete, illetve ennek változása. 

6.1.1. Az óriáskomponens mérete 

Egy gráf egy komponensének vagy klaszterének nevezzük azoknak a csúcsoknak a halmazát, 

melyek mindegyike között létezik véges hosszúságú út, azaz az eredeti gráf egy maximális 

összefüggő részgráfját [19:6]. Egy összefüggő gráf komponenseinek száma tehát egy. 

Végtelen hálózatok 

Képzeljünk el egy végtelen nagy hálózatot, mely kezdetben legyen összefüggő. Ezután 

kezdjük el törölni az egyes éleket (vagy csúcsokat), mindegyiket egy adott f valószínűséggel 

(0 ≤ f ≤ 1). Minden típusú hálózatra létezik egy kritikus fc valószínűség-érték, melynél kisebb f 

értékekre még létezik egy végtelen sok csúcsot tartalmazó komponens, nagyobb f értékekre 

azonban már nem. Ha éleket vizsgálunk, kötésperkolációról, ha csúcsokat, rácspont-

perkolációról1 beszélünk [76:295]. 

Óriáskomponensnek (C) nevezzük azt a komponenst, amelyiknek a legnagyobb a mérete, 

ahol méret alatt az adott komponenshez tartozó csúcsok számát értjük. Ez azt jelenti, hogy 

összefüggő végtelen hálózatokban az óriáskomponens mérete, |𝐶|, végtelen [77]. Az fc kritikus 

valószínűség-érték ennek segítségével is értelmezhető: azt a kritikus arányt jelenti, ahányad 

részét törölve az éleknek, illetve a csúcsoknak, minden klaszter mérete véges lesz. 

Végtelen hálózatok esetében annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 

csúcs az óriáskomponenshez tartozik, a 25/a. ábrán látható módon változik f növelésével és az 

adott gráfra jellemző fc-nél válik nullává. Véges hálózatok esetében ez megegyezik az 

óriáskomponens méretének az összes komponens méretének összegéhez képesti arányával. 

Kezdetben a hálózat összefüggő, egyetlen komponensből áll. Ennek a mérete megegyezik 

a hálózatban levő állomásokéval (ami esetünkben 289). Az állomásközöket egyesével törölve, 

amikor legalább egy állomás elérhetetlenné válik az óriáskomponens többi állomása számára, 

az óriáskomponens mérete lecsökken. Minden ilyen csökkenés, ami egy kisebb-nagyobb régió 

elérhetetlenné válását jelenti, a hálózat degradálódásának egy meghatározó lépése. Ez abból a 

szempontból jelentősebb, mint egy, bármilyen fontos állomásköz rombolása, hogy ezzel az 

adott régió az adott hálózatban teljesen elérhetetlenné válik, még kerülőúton sem lesz 

 
1 Az elnevezés a kávéfőző angol nevéből (percolator) ered: a kotyogóban a víz el tud jutni a kávéfőző aljától a 

kifolyóig, azaz a kávéőrlemény között van egy perkoláló útja. Ha azonban túl finom szemcséjű kávéval 

túlságosan megtömjük a kotyogót, akkor a víznek elzárjuk az útját, nem tud keresztüljutni a kávén és a kávéfőző 

felrobban. 
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megközelíthető. Hogy az így vasúti kapcsolatától eleső régió mennyire jelentős a hálózat egésze 

szempontjából, az külön mérlegelés kérdése. 

 
25. ábra a) Az óriáskomponens méretének és b) az óriáskomponenshez nem 

tartozó csúcsok klasztereinek átlagos mérete végtelen (lila vonal) és véges 
hálózatokra (zöld vonal) [76:294.] alapján. 

 

Állomások törlésénél más a helyzet, ugyanis minden lépésben legalább eggyel csökken az 

óriáskomponens mérete: az adott lépésben törölt állomással. Amikor legalább kettővel csökken 

az óriáskomponens mérete, azaz amikor legalább egy funkcionáló állomás válik a többi számára 

elérhetetlenné, akkor mondjuk, hogy az óriáskomponens mérete lecsökkent. 

Véges hálózatok 

Véges hálózatokra is értelmezhető az fc kritikus valószínűség-érték, ami ekkor a törölt élek, 

illetve csúcsok arányát jelenti akkor, amikor az óriáskomponens megszűnik létezni, azaz az 

„óriáskomponens” mérete összemérhető lesz a róla levált komponensekkel. Ellentétben 

azonban a végtelen hálózatokkal, itt az óriáskomponens mérete folytonos változást mutat a 

törölt állomásközök számának változásával (25/a ábra), azaz az fc értéke pusztán ebből nem 

határozható meg pontosan. 

6.1.2. Az óriáskomponenshez nem tartozó állomások klasztereinek átlagos mérete 

Az fc pontos kiszámításához az óriáskomponens fragmentálódásával megjelenő kisebb 

komponenseket kell vizsgálnunk. Jelöljük ezen óriáskomponenshez nem tartozó klaszterek 

méretének átlagát 〈𝑠〉-al. A mennyiség az 

〈𝑠〉 ~ |𝑓 − 𝑓𝑐|
−𝛾 (15) 
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függvényalakkal írható le, mely végtelen hálózatokban szingularitást mutat fc-nél [76:294]. 

Véges hálózatok esetében azonban az átlagos klaszterméret a kritikus valószínűség-értéknél 

egy véges értéket vesz fel (25/b. ábra), azaz jelentősen eltér az (15)-beli függvényalaktól. Az fc 

értékének meghatározásához ezért attól mind pozitív, mind negatív irányban elegendően 

messze illesztettem az adatpontokat az (15) függvényalakkal. 

6.2. Támadási stratégiák 

A magyarországi vasúthálózat viselkedését két támadási stratégia esetén vizsgálom. Az 

elsőnél minden lépésben a hatékonyság lehető legnagyobb arányú csökkentésére törekszem, a 

másodiknál minden lépésben a legforgalmasabb hálózati elemet törlöm a hálózatból. A D 

halmaz, ami a kizárt hálózati elemek gráfbeli megfelelőit tartalmazza, tehát minden lépésben 

az éppen kizárt hálózati elemnek megfelelő gráfbeli élekkel bővül. E két támadási stratégiát a 

véletlen zavar esetével fogom összehasonlítani. 

6.2.1. Hatékonyságalapú támadás 

Az első támadási stratégiánál minden lépésben azt az állomást vagy állomásközt törlöm a 

hálózatból, amely a hálózat hatékonyságának legnagyobb csökkenését okozza, azaz amelyik 

hálózati elemet leíró gráfbeli élek D halmazba való helyezésének hatására 𝜀ℓ
𝐷, illetve 𝜀𝑡

𝐷 

csökkenése a legnagyobb lesz. Ennek meghatározásához minden lépésben az összes, még 

meglévő hálózati elemet (állomásközök esetében állomásközt, állomások esetében állomást) 

külön-külön töröltem, meghatároztam minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között a legrövidebb út 

hosszát, illetve menetidejét, majd ebből a hálózat hatékonyságának új értékét. 

6.2.2. Kapcsolatköztiség-alapú támadás 

A második támadási stratégiánál minden lépésben meghatároztam nemcsak legrövidebb 

utat (távolságban, illetve időben) minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között, hanem ezek pontos útvonalát 

is a 3.1. alfejezetben ismertetett módon. Ezek ismeretében minden állomás, illetve állomásköz 

esetében leszámolható, hogy hány legrövidebb menetvonal érinti, ami a kapcsolatköztiség 

értéke az adott hálózati elemre. Ezek közül minden lépésben a legnagyobb értékűt választom ki 

és a neki megfelelő gráfbeli éleket törlöm, azaz a következő lépésben ezeket az éleket is a a D 

halmazba helyezem. A D-beli élek nélküli gráf a hálózati elemének kapcsolatköztiségét jelöljük 

𝐶𝐵,ℓ
𝐷,𝑎

-val a távolságokkal súlyozott gráfban, illetve 𝐶𝐵,𝑡
𝐷,𝑎

-val a menetidőkkel súlyozott gráfban. 
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6.2.3. Véletlen zavar 

Megvizsgáltam a véletlen zavar hatását is: mekkora lesz a teljes hatékonyság csökkenése, ha 

n darab véletlenszerűen kiválasztott állomást, illetve állomásközt törlök a hálózatból. Mivel itt az 

eredmények a hálózati elemek konkrét kiválasztástól függően erősen szórhatnak, ezért minden n 

értékre százszor lefuttattam a szimulációt és a kapott hatékonyságértékeket átlagoltam. 

6.3. A rombolások hatása a hálózatra 

6.3.1. Az óriáskomponenshez nem tartozó állomások klasztereinek átlagos mérete 

A 26. ábrán látható a magyarországi vasúthálózat óriáskomponensének méretváltozása, illetve 

az óriáskomponenshez nem tartozó klaszterek átlagos méretének változása n darab állomás és 

állomásköz véletlenszerű törlésének hatására. Minden adatpont száz véletlenszerű választás átlaga. 

 
26. ábra Az óriáskomponens méretének (|C|, zöld) és az óriáskomponenshez nem 

tartozó klaszterek átlagos méretének (<s> lila) változása n darab véletlenszerűen törölt 
a) állomásköz és b) állomás esetében. Minden n érték esetén a hálózati elemek 100 
különböző választásából kapott eredményeket átlagoltam. 
 

Az eredmények azt mutatják, hogy az állomásközök 34%-ának rombolásakor esik szét az 

óriáskomponens. Ez azonos fokszámeloszlású (azaz azonos fokszámú csúcsokat azonos 

arányban tartalmazó [19:28]), de skálafüggetlen [76:133-147] tulajdonságú hálózatkra 53%, ún. 

Erdős-Rényi véletlen gráfokra pedig 41% [76:326-333]. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi 

vasúthálózat még a véletlen hálózatokénál is kedvezőtlenebb tulajdonságokat mutat. Ennek fő 

oka a hálózat Budapestcentrikus struktúrája, illetve kiterjedt zsákvonalhálózatai. Az 

állomásközök véletlenszerűen kiválasztott harmadában tehát átlagosan mindig lesznek olyan 

vonalszakaszok, melyek a teljes hálózatot teszik működésképtelenné. 

Állomások esetében már jóval kevesebb hálózati elem véletlen rombolása esetén szétesik 

az óriáskomponens: elegendő ehhez átlagosan az állomások 13%-át rombolni. Ez egyrészt a 
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számításokhoz használt modell következménye: a 2 fokszámú csúcsok, azaz a vasútvonalak 

középállomásai kitranszformálásával csak a csatlakozó állomások szerepeltek a hálózatban, 

ezek rombolása pedig több vasútvonalon okoz egyszerre zavart. Azonban mutatja a hálózat 

rendkívüli sérülékenységét is, hiszen egy csatlakozó állomás kizárása nemcsak a belőle kiágazó 

zsákvonalakat vágja el a törzshálózattól, hanem a fővonalat, melyen fekszik, is elvágja. 

6.3.2. A hatékonyság változása 

A 27. ábrán láthatjuk a hálózat hatékonyságának változását véletlen zavarok és a két 

vizsgált támadási stratégia esetén a távolság- és a menetidőértékekkel súlyozott gráfban mind 

állomásközök mind állomások kizárása esetén. 

 

 

 

27. ábra A hatékonyság változása véletlen zavarok, valamint hatékonyság- és 
kapcsolatköztiség-alapú támadás esetén a) állomásközök törlésekor minimális 
távolságokra, b) állomásközök törlésekor minimális menetidőkre, c) állomások 
törlésekor minimális távolságokra és d) állomások törlésekor minimális menetidőkre. 
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A magyarországi vasúthálózat az eredmények alapján kevés hálózati elemet érintő véletlen 

zavarokkal szemben ellenálló: a hatékonyság csökkenése az összes állomásköz kb. 30%-ának, 

illetve az összes állomás kb. 25%-ának törléséig mind a távolság-, mind az idődimenzióban lineáris. 

A hálózat hatékonysága természetes módon a hatékonyságalapú támadásnál csökken a 

leggyorsabban, de ettől nem sokkal marad el a kapcsolatköztiség-alapú támadás során 

tapasztalható hatékonyságcsökkenés sem. A három legnagyobb hatékonyságcsökkenést okozó 

állomásköz mind minimális hosszúságú, mind minimális menetidejű menetvonalak esetén a 

három Duna-hidat tartalmazó állomásköz, a negyedik a Miskolc-Tiszai–Sajóecseg állomásköz, 

az ötödik pedig a 150-es vonal Budapestről kivezető szakasza. 

Az elsőnek rombolt műtárgy tehát az Összekötő vasúti híd. Ennek a forgalma ezután 

átterelődik a másik két Duna-hídra, nagyobbrészt az újpestire, ezáltal ez lesz a legforgalmasabb 

hálózati elem, de még ennek kizárása után is összefüggő a hálózat, hiszen (elméletben) a teljes 

Dunát keresztező forgalom (19 888 menetvonal) még mindig lebonyolítható Bajánál. Ennek 

kizárásakor azonban a hálózat két részhálózatra esik szét és ezek a menetvonalak megszűnnek 

létezni. A Miskolc-Tiszai–Sajóecseg állomásközzel a teljes csatlakozó mellékvonalhálózat 

mind az 1503 menetvonalát elvágjuk a hálózattól. 

A szolnoki Tisza-hídé minimális menetidők esetében a hatodik, minimális 

menetvonalhosszak esetében csak a 27. kizárt állomásköz. Ennek oka, hogy a Tisza hídjai 

földrajzilag sokkal egyenletesebben oszlanak el, mint a Duna-hidak, ezért pusztán a 

távolságértékeket figyelembe véve nincs köztük olyan mértékben kiemelt, mint a Duna 

esetében. Bár a menetidőnövekedés jelentős lehet a sok mellékvonali átkelőhely miatt, a 

rombolás hatása távolságok növekedésében sokkal kevésbé jelentős. 

Azt látjuk továbbá a 27. ábrából, hogy a hatékonyság változása a kapcsolatköztiség-alapú 

támadás esetén is szigorúan monoton változást mutat. Ez azt jelenti, hogy a legforgalmasabb 

(azaz legnagyobb kapcsolatköztiségű) állomásközök egyben nagy összmenetvonalhossz-, 

illetve összmenetidő-növekedést is okoznak. Ennek jelentőségére a kapcsolatköztiség-alapú 

támadásnál a 6.3.3. alfejezetben még visszatérek. 

Állomásközök 

A 27. ábra alapján a magyarországi vasúthálózat célzott támadásokkal szemben rendkívül 

sérülékeny. A 28. és 29. ábrákon a hálózat teljes hatékonyságát láthatjuk a zavarmentes 

hálózatbeli értékhez, mint 100%-hoz viszonyítva az egyes vonalszakaszokhoz rendelve, amikor 

az adott vonalszakasz kizárása megtörténik, minimális hosszúságú és minimális menetidejű 
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utakra. Az állomásközöket reprezentáló élek vastagsága arányos a teljes hálózatnak abban az 

állapotában vett hatékonyságával, amikor az adott állomásköz kizárása megtörténik. 

 

 
28. ábra A hálózat hatékonysága az egyes vonalszakaszok kizárása után, 
hatékonyságalapú támadás esetén, távolságban legrövidebb utakra. 
 

 

 
29. ábra A hálózat hatékonysága az egyes vonalszakaszok kizárása után, 
hatékonyságalapú támadás esetén, időben legrövidebb utakra. 
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Az az eredmény azonban, miszerint az első rombolt vonalszakasz (az Összekötő vasúti 

hidat tartalmazó Ferencváros-Kelenföld állomásköz) után a hálózat még összefüggő és 

bizonyos tereléssel még funkcionálhat, távol áll a valóságtól. „A jelenleg meglévő közlekedési 

vonalak kapacitása, (...) vonalvezetése nem tenné lehetővé a rombolt műtárgy gyors kiváltását. 

Így a részleges vagy teljes helyreállításig elterelésekkel nem oldható meg a forgalom 

folyamatos fenntartása más, kerülő közlekedési útvonalakon” [78], amint arra a korábbiakban 

már rámutattam. 

Egy jó megoldás a jelenlegi helyzet kezelésére egy Budapestet elkerülő kétvágányú 

villamosított vonal, a „V0” vonal lehetne. Bár ez sokáig az országos vasúti törzshálózat 

tervezett eleme volt, többek között a 2014-2020-as EU költségvetési ciklusra is [59], 

megépítése (az Összekötő vasúti híd háromvágányúsításával ellentétben) jelenleg nincs 

napirenden [79],[80]. Erre a lehetőségre a 7.3. alfejezetben még visszatérek. 

Szükséges ugyanakkor megjegyezni, hogy a pályák villamosítása veszélyeket is hordoz. Bár 

normál üzemben lényegesen előnyösebb a villamos vontatás a dízelnél, a felsővezetékek sérülése 

vagy az áramellátás zavara esetén ugyanazzal a helyzettel szembesülünk, mintha maga a pálya 

sérült volna, amennyiben nincs elegendő számú rendelkezésre álló dízelmozdony. Éppen ezért 

fontos lenne egy megfelelő dízel vontatóállomány fenntartása is. Ezek rendszerből való kivonása 

azonban a villamosított vasútvonalak növekvő részarányával párhuzamosan egyre inkább 

előrehalad [10:87] és „a villamosított vonalak hosszának növekedésével, ami a jövőben 

valószínűleg várható, folyamatosan csökkenni fog a dízel-vontatójárművek száma, hiszen a 

vasúttársaságoknak nem lesz érdeke csak olyan számban rendszerben tartani, amilyen arányban 

a hálózat ezt igényli” [69]. Azonban éppen az Összekötő vasúti híd és a szolnoki Tisza-híd 

villamosítatlan kerülőirányai mutatnak rá, hogy ilyen helyzetben egy, az MH bevonását 

szükségessé tevő esemény esetén megfelelő számú dízelmozdony hiányában a szállítások, 

csapatmozgatások nem, vagy csak nehezen lennének kivitelezhetőek [10:77-79]. 

Állomások 

A 30. és 31. ábrákon a hálózat hatékonyságát láthatjuk a zavarmentes hálózatbeli értékhez, 

mint 100%-hoz viszonyítva az egyes állomásokhoz rendelve, amikor az adott állomás kizárása 

megtörténik, minimális hosszúságú és minimális menetidejű utakra. Az állomásokat 

reprezentáló körök nagysága arányos az akkor vett hatékonyságukkal, amikor az adott állomás 

kizárása megtörténik. 
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30. ábra A hálózat hatékonysága az egyes állomások kizárása után, 
hatékonyságalapú támadás esetén, távolságban legrövidebb utakra. 
 

 
 
31. ábra A hálózat hatékonysága az egyes vonalszakaszok kizárása után, 
hatékonyságalapú támadás esetén, időben legrövidebb utakra. 

 

Állomások esetében lényeges különbség mutatkozik a távolságokkal és a menetidőkkel 

súlyozott gráfok között (bár az első rombolt állomás mindkettőben Ferencváros, az Összekötő 
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vasúti híd állomásközének egyik végpontja, menetvonalhosszak esetében a következőnek 

romboltak a három Duna-híd állomásközének egy-egy végpontja: Angyalföld és Kiskunhalas). 

Menetidők esetében a másodiknak rombolt állomás azonban Miskolc-Tiszai pályaudvar 

(menetvonalhosszak esetében a negyedik). Ez a pályaudvar, mint elvágó állomás, a csatlakozó 

92-es és 94-es vonalak kizárásának hatékonyságcsökkentő szerepére mutat rá. A harmadik 

rombolt állomás Debrecen, ami kisebb részt a csatlakozó zsákvonalak, nagyobbrészt az áthaladó 

menetvonalak elterelése miatt jut nagy szerephez, ez utóbbiak ugyanis többnyire a 80-as vonalon 

kerülnek terelésre. A negyedik rombolt állomás Tiszafüred, aminek kizárásával az ország 

északkeleti régiója leválik a hálózatról. Csak ezek után következik Angyalföld és Kiskunhalas, 

mint azon két állomás, melyek zavara a maradék két Duna-hidat használhatatlanná teszi. 

6.3.3. A kapcsolatköztiség változása 

A 32. ábrán láthatjuk a maximális kapcsolatköztiség változását a két támadási stratégia 

esetén a távolság- és a menetidőértékekkel súlyozott gráfban mind állomásközök mind 

állomások kizárása esetén (a függőleges tengely a 27. ábráéval ellentétben itt logaritmikus). 

A maximális kapcsolatköztiség változása a hatékonyság esetétől lényegesen különbözik. 

Bár kapcsolatköztiség-alapú támadás esetén a kapcsolatköztiség csökkenő trendet mutat (a 

mérték definíciójánál elmondottak alapján monoton csökkenés csak egészen speciális hálózatok 

esetében lenne várható), hatékonyságalapú támadás esetén a kapcsolatköztiség-értékek 

rendkívül erős szórást mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb hatékonyságcsökkenést 

okozó állomások és állomásközök nem feltétlenül a legforgalmasabbak. 

Csak a TEN-T hálózaton 31% a sebességkorlátozással érintett pályahossz [73], az eleve 

alacsonyabb kiépítési sebességű és kevésbé karban tartott mellékvonalakon a helyzet még ennél 

is rosszabb. Összességében „a vasúti pályák kevesebb, mint 62%-ban alkalmasak arra, hogy a 

vonatok kiépítési sebességgel közlekedhessenek” [24]. Ahogy azt az 5.2.1. alfejezetben is 

láttuk, szélsőséges esetben egy állomásköz kizárása kétszeres menetidőnövekedést is okozhat 

az azt érintő menetvonalakon a rendkívül hosszú kerülők miatt, ami a fő oka a hálózat 32. ábrán 

látható viselkedésének. Nem kell tehát egy hálózati elemnek túl nagy forgalmat bonyolítania, 

ha zavara az áthaladó menetvonalakon nagy menetvonalhossz- vagy menetidőnövekedést okoz, 

azt az egész hálózatot jellemző globális mennyiség is megérzi. 

 



63 

  

  
32. ábra A maximális kapcsolatköztiség változása hatékonyság- és kapcsolatköztiség-
alapú támadás esetén a) állomásközök törlésekor minimális távolságokra, b) 
állomásközök törlésekor minimális menetidőkre, c) állomások törlésekor minimális 
távolságokra és d) állomások törlésekor minimális menetidőkre. 

Állomásközök 

A 33. és 34. ábrákon az egyes vonalszakaszok kapcsolatköztiségét láthatjuk minimális 

hosszúságú és minimális menetidejű utakra abban a lépésben, melyben az adott állomásköz el 

lett távolítva a hálózatból. Az állomásközöket reprezentáló élek vastagsága arányos azok 

kizáráskori kapcsolatköztiségével. 

Azt látjuk a 32. ábrán, hogy a kapcsolatköztiség-értékek rendkívül gyorsan csökkennek ahogy a 

rombolás előrehalad. Ez azt jelenti, hogy a hálózat hamar szétesik kisebb, egymással nem összefüggő 

„szigetekre”, mindenekelőtt a három (villamos vontatás szempontjából az első és egyetlen) Duna-híd 

rombolásának hatására. „A valós – az ország védelme szempontjából is előnyös – alternatívát a 

helyzet megoldására csak a térség közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a már több évtizede 

megfogalmazódott V0 vasúti körgyűrű – benne a vasúti Duna hidakkal – kialakítása jelentené.” [81] 
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33. ábra Az egyes vonalszakaszok kapcsolatköztisége, kapcsolatköztiség-alapú 
támadás esetén, a támadás azon lépésében, amikor az adott vonalszakasz a 
legnagyobb kapcsolatköztiségű és így a következő lépésben törlendő állomásköz, 
távolságban legrövidebb utakra. 
 

 
34. ábra Az egyes vonalszakaszok kapcsolatköztisége, kapcsolatköztiség-alapú 
támadás esetén, a támadás azon lépésében, amikor az adott vonalszakasz a 
legnagyobb kapcsolatköztiségű és így a következő lépésben törlendő állomásköz, 
időben legrövidebb utakra. 
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Érdekes megfigyelni a 33-34. ábrákon, hogy az első négy-öt állomásköz kiesése után már 

nem csak a fővonalak (80, 100, 120) állomásközei, hanem az ezek alternatívájaként szolgáló 

olyan vonalszakaszok válnak forgalmassá, mint a Püspökladány–Szeghalom, a Kál-Kápolna–

Kisújszállás, a Szombathely–Zalaszentiván vagy a Zalaszentiván–Nagykanizsa 

vonalszakaszok. Ez újra felhívja a figyelmet arra, hogy kisebb jelentőségű vonalszakaszok is 

kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy együttesen fővonal alternatívájaként kellene annak zavara 

esetén üzemelniük, ez viszont csak megfelelő áteresztőképesség esetén lenne lehetséges. A szűk 

keresztmetszetek ilyen, mellékvonalak karbantartása által történő csökkentése a közlekedési 

hálózat sajátos katonai-védelmi követelményeinek egy relatíve kis beruházással megvalósítható 

módja [67],[10:89-98]. 

Állomások 

A 35. és 36. ábrákon az adott hálózati elem kapcsolatköztiségét láthatjuk a zavarmentes 

hálózatbeli értékhez, mint 100%-hoz viszonyítva az egyes állomásokhoz rendelve, amikor az 

adott állomás kizárása megtörténik, minimális hosszúságú és minimális menetidejű utakra. Az 

állomásokat reprezentáló körök nagysága arányos az akkor vett kapcsolatköztiségükkel, amikor 

az adott állomás kizárása megtörténik. 

 
 
35. ábra Az egyes állomások kapcsolatköztisége, kapcsolatköztiség-alapú támadás 
esetén, a támadás azon lépésében, amikor az adott állomás a legnagyobb kapcsolatköztiségű 
és így a következő lépésben törlendő állomás, távolságban legrövidebb utakra. 
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36. ábra Az egyes állomások kapcsolatköztisége, kapcsolatköztiség-alapú támadás 
esetén, a támadás azon lépésében, amikor az adott állomás a legnagyobb 
kapcsolatköztiségű és így a következő lépésben törlendő állomás, időben legrövidebb utakra. 

 

Az állomások rombolási sorrendje lényegileg megegyezik a hatékonyságalapú támadás 

esetével. Csak a menetvonalhosszakat figyelembe véve az első három rombolt állomás a három 

Duna-hídnak megfelelően Ferencváros, Almásfüzitő és Kiskunhalas. Fontos kiemelni, hogy itt 

már nem Angyalföld a második rombolt állomás: mivel (ahogy a 4.2. és 5.1.2. alfejezetekben már 

láttuk) menetvonalhosszak tekintetében a 2-es vonal jelentősége összemérhető az 1-esével, 

Almásfüzitő kiesésével mindkét vonal forgalmát terelni kell. A negyedik Füzesabony, aminek 

rombolása a 80-as vonal jelentős forgalmának terelését teszi szükségessé, az ötödik és hatodik 

pedig Debrecen és Tiszafüred, melynek kizárásával az északkelet-magyarországi régió leválik a 

hálózatról. A hetedik Szajol, aminek rombolása a szolnoki Tisza-híd használatát teszi lehetetlenné. 

Menetidők esetében azonban Szolnok már a második helyen áll Ferencváros után, azaz az 

egyetlen kétvágányú Tisza-híd hídfőjének jelentősége a gyors és forgalmas menetvonalak 

szempontjából összemérhető az Összekötő vasúti hídéval. A harmadik és negyedik rombolt 

állomás ismét Almásfüzitő és Kiskunhalas, majd a 80-as fővonalon fekvő és több mellékvonali 

kiágazással rendelkező (többek közt MH scvp. kapcsolathoz vezető) Hatvan és Kál-Kápolna 

állomások következnek. Kecskemét és Debrecen mint öt-öt irány kapcsolódó állomása (Debrecen 

ezek közül két vonal elvágó állomása is) a nyolcadik és kilencedik legfontosabb állomás. 
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6.4. A kutatási témakör tézises eredményei 

2. A magyarországi vasúthálózat állomásainak és állomásközeinek különböző stratégiájú 

rombolásának modellezése alapján bizonyítottam, hogy 

a) a hálózat hatékonysága néhány, véletlenszerűen kiiktatott állomásköz zavara esetén 

csak kismértékben csökken, azaz a hálózat véletlen zavarokkal szemben ellenálló, [T2] 

b) véletlen zavar esetén az állomásközök harmadának, illetve az elágazó állomások 13 

százalékának egyidejű zavara esetén esik szét a hálózat nem összefüggő „szigetekre”, [T6] 

c) hatékonyság- és kapcsolatköztiség-alapú támadás hatására a fragmentálódás már 

legfeljebb 10 állomás vagy állomásköz rombolása esetén bekövetkezik, azaz a hálózat 

célzott támadásokkal szemben sérülékeny, [T6] 

c) hatékonyságalapú támadás esetében a hatékonyság és a maximális kapcsolatköztiség 

is exponenciálisan csökken a rombolt állomásközök számának növelésével, azaz a 

nagy hatékonyságcsökkenést okozó állomásközök egyben forgalmasak is, [T2] 

d)  kapcsolatköztiségalapú támadás esetén a maximális kapcsolatköztiség exponenciális 

trendet követve csökken, míg a hatékonyságértékek erősen szórnak, azaz a legforgalmasabb 

állomásközök nem feltétlenül okoznak nagy hatékonyságcsökkenést, [T2] 

e) a nagyfolyami hidak mellett a kiterjedt, alacsony engedélyezett sebességű 

mellékvonalhálózatokat a törzshálózathoz kapcsoló állomások, állomásközök a 

rendszer kiemelten védendő elemei. [T2] 

6.5. A kutatási témakör eredményeihez kapcsolódó publikációk 

[T2] Horváth Attila – Tóth Bence 

A magyarországi vasúthálózat támadásokkal szembeni ellenállósága 

Hadtudomány XXIX. (E), pp. 93-104. (2019) DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.E.93 
 

[T6] Tóth Bence 

Magyarország nagyvasúti kapcsolat szempontjából kritikus régiói 

Hadmérnök – közlésre elfogadva 
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7. A magyarországi vasúthálózat redundanciája 

 

Azt látjuk az eddigiekből, hogy nem csak a közvetlenül is veszélyeztetetettet műtárgyakat 

kell védeni, hanem fel kell készülni a lehetséges zavarok megfelelő kezelésére is. Az ország 

vasúthálózatában már békeidőben ki kell jelölni „a hidak, a csomópontok, a veszélyes 

műtárgyak megkerüléséhez tartalék irányokat” és biztosítani kell azok fogadási és forgalmi 

készenlétét. [10:72] Ezzel az elvárással szemben azt láttuk, hogy az Összekötő vasúti híd zavara 

esetén jelenleg nincs reális alternatív útvonal a hálózatban, és bár magát a hidat fegyveresek 

őrzik, az állomásköz többi műtárgyát és a nyílt pályát (bár igaz, hogy magas töltésen fut) 

egyáltalán nem védik. Pedig itt is bekövetkezhet az állomásközt hasonlóan megzavaró esemény 

[82], hiszen nem csak általában a vasúti közlekedés terrorfenyegetettsége magas [75], hanem a 

nyílt vonali terrortámadások is egyre gyakoribbá válnak. Ezek a támadások „a vasúti (...) 

hálózat műtárgyainak rombolását összekapcsolják a járművek ellen elkövetett akciókkal” is, 

melyekkel hosszabb-rövidebb időre megbéníthatják egy-egy régió, országrész, vagy egy egész 

ország forgalmát is és a zavart hálózati elemek időleges kiesése azok földrajzi elhelyezkedésétől 

függően akadályozhatja a nemzetközi forgalom folyamatos fenntartását is [78]. 

Emellett a szükséghelyzeti folyami átkelésekhez vezető szárnyvonalakat nem tartották 

karban, nagy részük el lett bontva [59] és ezek pótlására az Összekötő vasúti hídra tervezett 

harmadik vágány sem megoldás, hiszen ez a fejlesztés csak az állomásköz létező műtárgyainak 

áteresztőképességét növeli csak meg, valódi alternatív útvonalat nem biztosít [58]. Az elmúlt 

években több esetben is a vasúttól független okokból szüneteltetni kellett a forgalmat a 

Ferencváros-Kelenföld állomásközben [83],[84],[85] és ez a jövőben sem védhető ki, 

függetlenül a hídon található vágányok számától. 

A kérdés, amire a következőekben a választ keresem: ha mégis megtörténik az egyes 

állomásközök teljes kizárása, melyek azok a kerülő útvonali állomásközök, melyek a 

legnagyobb mértékű további növekedést okoznák a menetvonalhosszakban, illetve a 

menetidőkben, ha szintén használhatatlanná válnának. Ezt a további növekményt, pontosabban 

annak a zavarmentes hálózatbeli úthoz viszonyított arányát nevezzük redundanciának, aminek 

minél nagyobb az értéke egy adott állomásközre, annál inkább törekedni kell, hogy elkerüljük 

az állomásköznek, mint alternatív útvonal részének a helyettesítését. 
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7.1. A redundanciaindex 

A következőekben a redundanciát mérő „mennyiségnek”, az ún. redundanciaindexnek a 

kiszámítását fogom bemutatni menetvonalhosszak esetére. Menetidőkre a definíciók analóg 

módon értelmezhetőek, csak az ℓ távolságértékek helyett a t időtartamokat kell használni. 

7.1.1. Definíció összefüggő gráfokra 

A redundanciaindex u állomásközre vett értékének kiszámításához a zavarmentes gráfbeli 

összes 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár közti legrövidebb menetvonal közül válasszuk ki azokat, amelyek nem 

haladnak át az u állomásközön és jelöljük ezen 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspárok halmazát Pu-val. Ez azért 

fontos, mert az u állomásközt kizárólag, mint kerülőutat akarjuk jellemezni és ezért le kell 

választanunk a zavarmentes hálózatbeli szerepét. Ezután töröljük a hálózatból a v állomásközt 

(v ≠ u) és határozzuk meg a Pu-beli állomáspárok közti legrövidebb utak összhosszát a v 

állomásközt nem tartalmazó gráfban is. Jelöljük ezt Lv-vel. Ezután töröljük a hálózatból az u 

állomásközt is és határozzuk meg újra a Pu-beli állomáspárok közti legrövidebb utak 

összhosszát a sem az u, sem a v állomásközt nem tartalmazó gráfban is. Jelöljük ezt Luv-vel. A 

v állomásköznek az u állomásközhöz adott 𝑟ℓ
𝑢𝑣 redundanciáját ezen összhossz-értékek 

különbségeként definiáljuk: 

𝑟ℓ
𝑢𝑣 = 𝐿𝑢𝑣 − 𝐿𝑣 (16) 

Azon menetvonalak, melyek egyik zavart gráfban nem haladnak át az u állomásközön, az 

Lv-hez és az Luv-hez adott járuléka is ugyanannyi lesz, hiszen a hosszuk nem változik, így a 

különbségképzésből kiesnek. Az 𝑟ℓ
𝑢𝑣 értékeket kiszámítva az összes v állomásközre és ezeket 

összegezve az u állomásköz 𝑟ℓ
𝑢 redundanciáját kapjuk meg: 

𝑟ℓ
𝑢 =∑𝑟ℓ

𝑢𝑣

𝑣

(17) 

Ezt a definíciót Erik Jenelius alkotta meg [86]. 

7.1.2. Alkalmazás kétszeresen élösszefüggő gráfokra 

Ha u zsákvonal része, a rajta keresztülhaladó menetvonalak végpontjai csak akkor lesznek 

benne Pu-ban, ha azok egyike a zsákvonal(rendszer) egyik állomása. Ekkor azonban egy v 

állomásközt törölve a zavart hálózatbeli menetvonal vagy áthalad u-n, és így a 
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különbségképzésnél a menetvonal hossza kiesik, vagy a zsákvonal(rendszer)t leválasztja a 

hálózatról és így az adott menetvonal hossza végtelen lesz. 

A magyarországi vasúthálózat esetében azonban több példa van arra is, hogy két nem 

zsákvonal állomásközt kizárva is két részgráfra esik szét a hálózat (például Pusztaszabolcs–

Adony és Rétszilas–Dunaújváros). Ekkor két lehetőségünk van. Az egyik, hogy kihagyjuk az 

olyan állomásközöket a teljes vizsgálatból, amelyekre ez előfordulhat; ekkor viszont kevés 

olyan él marad a gráfban, melyekre tudunk számolni és megállapításokat tenni. A másik, hogy 

csak az éppen aktuális számításban végtelen járulékot adó u állomásközöket hagyjuk ki; ekkor 

viszont minden v él esetében más-más éleket veszünk figyelembe, ami viszont az egyes ru 

értékek egymással való összehasonlítását teszi értelmetlenné. 

Ezen nehézség elkerülése érdekében célszerű egy harmadik utat választani és a 

redundanciaindex definícióját módosítani. Ezt a már korábban alkalmazott módon tesszük: a 

két állomás közötti legrövidebb út meghatározása után nem ennek a konkrét értéket, hanem a 

reciprokát használjuk a további számításokban, mindenekelőtt a reciprok össz-

menetvonalhosszak meghatározásában, mely értékeket ezért most Lv és Luv helyett jelöljünk 

Lv’-vel és Luv’-vel. Emiatt az (16) kifejezésben a különbségképzés sorrendjét célszerű 

felcserélni, hogy a redundanciaindex továbbra is pozitív legyen, hiszen a hosszabb utaknak a 

reciproktérben rövidebb értékek felelnek meg. 

Az egyes redundanciaindexeket a reciproktérben összegezve minden v élre megkapjuk az 

egyes u élek redundanciáját: 

𝑟ℓ
𝑢 ′ = ∑ 𝑟ℓ

𝑢𝑣′
𝑣

=∑(𝐿𝑣′ − 𝐿𝑢𝑣′)
𝑣

(18) 

Informatívabb azonban a zavarmentes hálózatbeli össz-menetvonalhosszra normálni a 

kapott értékeket, azaz mindet leosztani az (13)-ben definiált 𝜀ℓ
0-al: 

𝑟ℓ
𝑢′ =

∑𝑟ℓ
𝑢𝑣′

𝑣

𝜀ℓ
0

=

∑(𝐿𝑣′ − 𝐿𝑢𝑣′)

𝑣

∑
1

ℓ𝑎𝑏
0

〈𝑎,𝑏〉

(19) 

Az ru’ redundanciaindex tehát aszerint rangsorolja az éleket, hogy az egyes v élek zavara 

esetén az u él felé kerülő legrövidebb utak hossza összesen mennyire nőne meg a többi élhez 

viszonyítva, ha az u él is kiesne a rendszerből. 
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Egy adott gráfban számolt redundanciaértékek ugyanakkor a definícióból adódóan nem 

használhatóak fel különböző hálózatok egyes éleinek összehasonlítására, azok szigorúan csak 

egy hálózaton belül értelmezhetőek, ott is csak a többi él redundanciaértékéhez viszonyítva. Ez 

könnyen belátható a 37. ábra két egyszerű hálózata esetében. A 2 fokszámú c csúcs 2.1. 

alfejezetben bemutatott módon történő kitranszformálása nélkül a 3 súlyú ab él redundanciája 

70%, míg egyetlen éllel való helyettesítése esetén csak 27%. 

 

37. ábra Példa a redundanciaindex értékének függésére a hálózat csúcsainak 
számától. 
 

7.2. A magyarországi vasúthálózat redundanciája 

Meghatározva a magyarországi vasúthálózat egyes elemeinek redundanciáját, 

beazonosíthatóak azok az állomásközök, melyek a többi vonalszakasz zavara esetén 

összességében a leginkább megnövelnék a legrövidebb utak hosszát, ha szintén 

használhatatlanná válnának. 

7.2.1. Minimális hosszúságú menetvonalak 

A zavarmentes gráf minden u élére meghatározva az 𝑟ℓ
𝑢′ index értékét a 38. ábrán látható 

eredményeket kapjuk. 

Azt eredmények azt mutatják, hogy a legnagyobb redundanciája a 100c vonal jelentős 

részét magába foglaló (egyvágányú) Görögszállás–Mezőzombor vonalszakasznak van, 

értéke 32%. Ez tehát az a vonalszakasz, melynek sérülése az ezt érintő kerülőutak 

összhosszának legnagyobb arányú növekedését eredményezné. Ennek a vonalszakasznak a 

része a tokaj–rakamazi Tisza-híd is, mely, bár nem kiemelt forgalmú tiszai átkelőhely (szemben 

például a szolnoki Tisza-híddal), éppen a redundanciája miatt létfontosságú hálózati elem. 
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38. ábra A magyarországi vasúthálózat állomásközeinek redundanciaértékei 
minimális hosszúságú menetvonalak esetében. 

 

Szintén a 100c, illetve a 80-as vonal része a második és harmadik legnagyobb redundanciájú 

állomásköz: Szerencs–Mezőzombor (𝑟ℓ
′ = 27%) és Felsőzsolca–Miskolc-Tiszai (𝑟ℓ

′ = 22%). A 

három legnagyobb redundanciájú állomásköz tehát ugyanannak, a Miskolc–Nyíregyháza 

vonalszakasznak a része: ez teremti meg a kapcsolatot a jelentős teherforgalmat bonyolító 

Budapest–Debrecen–Nyíregyháza és a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalak között, kiesése esetén 

csak nagy kerülővel lenne pótolható. Sőt, a 80-as vonalon Füzesabonyig nincs is más kerülőút. 

Jelentős, 14%-os redundanciájú a 2-es és a 4-es vonalak Angyalföld–Almásfüzitő közti 

szakasza, mely főleg az Összekötő vasúti hídon áthaladó menetvonalakhoz ad(hatna) 

redundanciát. „A két híd közt az átjárhatóság közvetve megoldható, így a redundancia – még a 

külföldi kerülőt figyelmen kívül hagyva is – adott” [61], ez azonban, ahogy már láttuk 

korábban, jelenleg csak elméleti lehetőség. 

Meglepő lehet azonban a 77-es vasútvonal Aszód és Galgamácsa közti (egyvágányú, de 

villamosított) szakaszának 13%-os redundanciája: a számítások alapján ez az irány (a jelenleg 

személyforgalom nélküli, de teherforgalomra igénybe vett és ezért jól karban tartott 

Galgamácsa–Vácrátót vonalszakasszal együtt) eredeti funkciójával összhangban valóban 

hatékonyan tudja terelni a forgalmat, forgalomból való kiesése azonban jelentős kerülő 

megtételét teszi szükségessé. 
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7.2.2. Minimális menetidők 

A zavarmentes gráf minden u élére meghatározva az 𝑟𝑡
𝑢′ index értékét a 39. ábrán látható 

eredményeket kapjuk. 

 

39. ábra A magyarországi vasúthálózat állomásközeinek redundanciaértékei 
minimális menetidejű menetvonalak esetében. 
 

A kapott eredmények hasonlóak a menetvonalhosszak esetéhez, ugyanis a legnagyobb 

redundanciát (𝑟𝑡
′ = 48%) a Görögszállás–Mezőzombor állomásköz adja. A 100c és a 80-as 

vonalak szomszédos állomásközeinek redundanciaértékei sem sokkal kisebbek: a Mezőzombor‒

Szerencs állomásközre 𝑟𝑡
′ = 42%, a Felsőzsolca‒Miskolc-Tiszai állomásközre 𝑟𝑡

′ = 36%, de a 

Görögszállás‒Nyírtelek állomásközre is 𝑟𝑡
′ = 31%. A Miskolc és Nyíregyháza közti vasútvonal 

tehát fontos szerepet tölthet be, mint a nagy forgalmú 100-as és a 80-as vasútvonalak [73] közti 

kapcsolatot biztosító lehetséges kerülőút. 

A Debrecen–Apafa állomásköz 32%-os redundanciája annak szűk keresztmetszet voltát 

jelzi: zavar esetén csak Tiszalök vagy Füzesabony felé lehet kerülni, mindkét irányban 

villamosítatlan pályán, egy vágányon. Előbbi kilométerben fele olyan hosszú, de időben csak 

kb. 10%-al gyorsabb. 

A 2-es és a 4-es vonalak redundanciája menetidők szempontjából kevésbé jelentős a 

pusztán a távolságértékeken alapuló számításhoz képest, de a 4-es vonal állapotát ismerve 

meglepő módon még mindig nem elhanyagolható. A 77-es vonal Aszód és Vácrátót közti 

szakaszának fejlesztésével mindkét útvonal az Összekötő vasúti híd reális alternatívájává lenne 
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fejleszthető. Ez jelenleg csak Szlovákián keresztül, érsekújvári irányváltással és a Komáromi 

vasúti hídon át megoldható. Egy Esztergom és Párkány közti vasúti híd megépítésével és egy 

Szob-Párkány-Esztergom korridorvasúttal az út hossza jelentősen rövidíthető lenne. 

Ugyanakkor ezek a megoldások felvetik a kérdést, hogy egy idegen állam területének, 

vasútjának használata mennyiben tekinthető a kérdés megoldásának. Egy, a 70-es szobi és a 

2-es esztergomi vonalat az ország területén összekötő vasúti híd, bár kevés új pálya építését 

igényelné, rendkívül közel lenne a határhoz, bőven az elvárt 25 km-es sávon belül, ami védelmi 

szempontból továbbra is kedvezőtlen helyzet [65:10-11,52]. 

Megemlíteném még a 42-es Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks és a magas 

redundanciaértékű 43-as számú Mezőfalva–Rétszilas vonalakat, melyek a 40-es fővonal 

Pusztaszabolcs és Rétszilas közti szakaszának zavara esetén funkcionálhatnak kerülőútként, még 

a Dunaújváros–Rétszilas szakasz villamosítatlansága ellenére is. Erre láttunk példát 2019 

augusztusában, amikor a Budapest-Pécs viszonlatú IC-k ezen az útvonalon kerülték el 

Szabadegyháza állomást [87]. Bár ez kb. 40 perces menetidőnövekedéssel is járt, többek között a 

dízeles előfogatolás szükségessége miatt, de mindazonáltal nem volt szükség autóbuszos pótlásra. 

7.3. A V0 vasútvonal 

Ahogy az 5.2.2. alfejezetben már röviden megemlítettem, a magyarországi vasúthálózat 

dunai átjárhatóságának és az egyes fővonalak sérülése esetén igénybe vehető kerülőutak 

hosszúságának és lassúságának problémáját csak új vasútvonal építésével lehetne igazán 

hatékonyan kezelni. Bár a Kormány 2018-ban elhatározta [88] egy harmadik vágány 

megépítését az Összekötő vasúti hídon, ez csak a kapacitásproblémákat tudja (részben) 

orvosolni. Az igazi megoldás az ország vasúthálózatának ettől az egy hídtól való függésének 

megszüntetésére és a Magyarországon áthaladó teherforgalom számára egy Budapestet elkerülő 

nagykapacitású útvonal biztosítására egy új vasútvonal megépítése lenne. 

Ennek a régóta tervezett vonalnak a V0 nevet adták, a Budapestet elkerülő M0 autópálya 

számozásának mintájára. Ez egy végig kétvágányú, villamosított, (legalább) 120 km/h 

engedélyezett sebességű vonal lenne, kizárólag tehervonatok számára. 

A Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) [89] által vezetett 

konzorcium hat lehetséges útvonalat dolgozott ki a V0 vonalvezetésére (lásd 40. ábra). Azonban 

az 5. csak a 4. alternatívának kicsit módosított változata, mely már túlságosan közel fekszik 

Budapesthez, ezért a főváros elkerülését, a Duna-hidak földrajzi kiegyenlítését és a déli országrész 

dunai átjárhatóságát csak részben valósítja meg, a 6. változat pedig csak a jelenleg is létező vonalak 

fejlesztését jelenti. Emiatt vizsgálataimban csak az első négy alternatívával foglalkoztam. 
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40. ábra A V0 vasútvonal hat javasolt vonalvezetése. Forrás: [89] 
 

A négy V0 alternatíva gráfba való beépítéséhez három további állomást adtam hozzá a 

hálózathoz, egyet-egyet a 30a, a 40a és a 150-es vonalon. Az egyes, V0 vonalán fekvő 

állomásközökre egységesen 120 km/h-s engedélyezett sebességet feltételeztem. 

7.3.1. A menetvonalak átrendeződése a hálózatban – minimális menetvonalhossz 

Ha meghatározzuk a legrövidebb utak pontos vonalát minden 〈𝑎, 𝑏〉 állomáspár között és 

kiszámítjuk az egyes állomásközökön áthaladó menetvonalak számát a négy V0 alternatíva 

esetében, azt találjuk, hogy a menetvonalak egy része az új útvonalon fog haladni. Ez azt is 

jelenti, hogy a 4.2. alfejezetben bemutatott eloszlása a menetvonalaknak meg fog változni. A 

hálózat össz-menetvonalhossza a V0 nélküli hálózatban 10 047 606 km, mely érték csökkenni 

fog a V0 hálózatba helyezésével (2. táblázat). 

 V0 alternatíva 

 1. 2. 3. 4. 

az össz-menetvonalhossz csökkenése (%) 0,85 1,27 1,29 1,39 

a legforgalmasabb állomásközön áthaladó 

menetvonalak számának csökkenése (%) 
6,66 8,08 14,71 13,94 

 
2. táblázat A hálózat össz-menetvonalhosszának és a legforgalmasabb állomásközön 
áthaladó menetvonalak számának százalékos csökkenése a négy vizsgált V0 alternatívára. 
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A legnagyobb csökkenést az össz-menetvonalhosszban a 4. alternatíva okozza: 139 573 

kilométerrel lesz kevesebb ezt az alternatívát választva. A legforgalmasabb állomásköz a V0 

nélküli hálózatban a Ferencváros–Kelenföld vonalszakasz (azaz az Összekötő vasúti híd), 

melynek forgalma viszont a 3. alternatívában csökken a legnagyobb mértékben (bár a 4. 

alternatívát választva sem sokkal marad el ettől az értéktől a csökkenés). 

 

41. ábra Az egyes vonalszakaszokon áthaladó minimális hosszúságú menetvonalak 
százalékos arányának változása a négy V0 alternatíva hatására. 

 

Az egyes állomásközökön áthaladó minimális hosszúságú menetvonalak számának 

százalékos változása a 41. ábrán látható a négy alternatívára. Az 1. alternatíva esetében az 

áthaladó menetvonalak száma csak az Összekötő vasúti hídon csökken 4%-nál többet, 36,98%-

ról 30,32%-ra. A fővárosból kivezető sugárirányú vasútvonalak (30a, 40a, 100a, 142) forgalma 

csak kis mértékben változik. A 2. alternatíva esetében hasonló a helyzet, csak a 40a vonal 

forgalma csökken jelentősebben a V0 vonallal való keresztezése és Budapest között. A 3. és 4. 

alternatívák a leghatékonyabbak az említett fővonalak forgalmának csökkentésében, ugyanis 

több mint 5 százalékos csökkenést okoznak a forgalmukban. A 4. alternatíva előnye azonban 

annak rövidsége Budapesttől való kellő távolsága mellett. 

 1.  2. 

 3.  4. 
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7.3.2. A menetvonalak átrendeződése a hálózatban – minimális menetidő 

A hálózat összmenetideje a V0 nélküli hálózatban 6 834 569 perc, mely érték csökkenését 

a V0 hatására a 3. táblázat mutatja. 

 V0 alternatíva 

 1. 2. 3. 4. 

az összmenetidő csökkenése (%) 1,23 1,03 0,82 1,56 

a legforgalmasabb állomásközön áthaladó 

menetvonalak számának csökkenése (%) 
2,49 2,41 2,73 14,29 

 
3. táblázat A hálózat összmenetidejének és a legforgalmasabb állomásközön 
áthaladó menetvonalak számának százalékos csökkenése a négy vizsgált V0 
alternatívára. 
 

A legnagyobb összmenetidő-csökkenést a 4. alternatíva valósítja meg, 106 393 perccel 

rövidítve azt. A minimális menetvonalhosszak esetével ellentétben a legnagyobb csökkenést a 

legforgalmasabb állomásközön áthaladó menetvonalak számában szintén ez az alternatíva teszi 

lehetővé. A Ferencváros-Kelenföld állomásköz (azaz az Összekötő vasúti híd) forgalma több mint 

14%-kal csökken. Ez azt jelenti, hogy bár a menetvonalhosszak szempontjából ez az alternatíva csak 

közel a legjobb volt a négy közül, a menetidők esetében egyértelműen ez az optimális választás. 

 

42. ábra Az egyes vonalszakaszokon áthaladó minimális menetidejű menetvonalak 
százalékos arányának változása a négy V0 alternatíva hatására. 

 

 1.  2. 

 3.  4. 



78 

Az egyes állomásközökön áthaladó minimális menetidejű menetvonalak számának 

százalékos változása a 42. ábrán látható a négy alternatívára. Azt látjuk, hogy az 1-3. alternatívák 

csak a menetvonalak kis részét vezetik át a V0 vonalra. A legjelentősebb ismét a 40a vonal 

forgalmának csökkenése, de a többi fővárosból kivezető fővonal forgalmának csökkenése 

kevesebb mint 2%. Ugyanakkor a 4. alternatíva az 1-es, a 30a, a 40a és a 100a vonalak forgalmát 

is jelentősen csökkenti, azaz tehermentesíti a fővároson áthaladó vasútvonalakat, azon belül is 

különösen az Összekötő vasúti hidat. Ez az alternatíva a vonalvezetéséből adódóan az addig a 

fővároson áthaladó menetvonalakat a Budapestre való behaladás előtt kerülőútra tereli. 

Ez, a 4. alternatíva tehát a legjobb választás az össz-menetvonalhossz és az összmenetidő 

egyidejű csökkentésére, valamint a lehető legtöbb Budapesten áthaladó menetvonal rövidebb, 

a fővárost elkerülő útra való terelésében. 

7.4. A magyarországi vasúthálózat redundanciája a V0 vasútvonallal 

De mekkora redundanciát nyújt a V0 vasútvonal hídja a jelenlegi három Duna-hídnak, azaz 

mennyiben segíti azok helyettesíthetőségét? Ennek meghatározásához kiszámítottam az 

Összekötő vasúti hidat, az Újpesti vasúti hidat és a bajai Türr István-hidat tartalmazó 

állomásköz, valamint a négy V0 alternatíva Duna-hídját tartalmazó állomásköz redundanciáját 

távolság- és menetidőértékekkel való súlyozás esetében is a 7.1. alfejezetben bemutatott 

módon. Az ugyanezen alfejezetben említett körülmény miatt, miszerint az egyes állomásközök 

egyik hálózatban számított redundanciaértékei csak ugyanabban a hálózatban használhatóak az 

állomásközök rangsorolására, ezért a V0 hídját nem, csak jelenlegi három Duna-hidat 

tartalmazó hálózatra is kiszámítottam ezen állomásközök redundanciaértékeit az új 

állomáskiosztással. Az eredmények a 43. ábrán láthatóak. 

A V0 vonal hálózatba illesztésével a Duna-hidak redundanciaértékei alapvetően 

megváltoznak: kiegyenlítettebbek lesznek, a V0 vonal hídjának redundanciaértékei pedig 

összemérhetőek lesznek a többi hídéival. Ez a V0 vonal azon szerepének köszönhető, mely célból 

szükséges lenne megépíteni: hogy alternatívát, redundanciát biztosítson a meglévő hidaknak, 

különösen az Összekötő vasúti hídnak. A V0 Duna-hídjának zavara esetén a menetvonalak 

nagyobbrészt visszarendeződnek a V0 nélküli útirányukba, eltérés csak ott tapasztalható, ahol a 

kapcsolódó vonalak magasabb engedélyezett sebessége miatt (pl. a 8-as számú Komárom–

Székesfehérvár vonal esetében) vagy rövidebb volta miatt ezek használata kedvezőbb. 
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43. ábra A vasúti Duna-hidak ru’ redundanciaértékei. ■ Összekötő vasúti híd, ● Újpesti 
vasúti híd, ▲ bajai Türr István-híd, ▼ a V0 vonal Duna-hídja. Az egyes hidak 
redundanciaértékei láthatóak a V0 vonal nélküli hálózatban (a V0 hídja kivételével) és 
a V0 vonalat tartalmazó hálózatokban, mind a négy V0-alternatívára. Az üres 
szimbólumok a minimális menetidőkhöz, a teli szimbólumok a minimális 
menetvonalhosszakhoz tartozó értékeket jelentik. 

 

Az Összekötő vasúti híd és a V0 vonal Duna-hídjának kizárása esetén a menetvonalak 

eloszlásának változását a négy V0 alternatívára minimális menetidők esetében a 44. ábrán, 

számszerű értékeiket pedig a 4. táblázatban láthatjuk. Figyeljük meg, hogy az Összekötő vasúti 

híd kizárása esetén a menetvonalak fele-fele arányban kerülnek Újpest és a V0 felé, míg a V0 

hídjának kizárásakor szinte kizárólag az Összekötő vasúti híd az alternatíva. Az áthaladó 

menetvonalak száma alapján a három jelenlegi híd zavara esetén a V0 a fő kerülőirány, még 

néhány, a zavarmentes hálózatban az Újpesti vasúti hídon áthaladó menetvonal számára is (és 

nem az Összekötő vasúti híd). 

Az eredmények azt mutatják, hogy a V0 vasútvonal egyértelműen a legfontosabb alternatív 

útvonal, bármelyiket is nézzük a négy alternatíva közül. Mivel a Duna-hidak földrajzi 

elhelyezkedése a V0 vonallal egyenletesebbé válik, egy alternatív útvonal minden menetvonal 

esetében jelentősen jobb lesz, mint a másik kettő. 
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1. alternatíva 

min. távolság 

Áthaladó menetvonalak számának változása 1. alternatíva 

min. idő 

Áthaladó menetvonalak számának változása 

Összekötő Újpesti Bajai V0 Összekötő Újpesti Bajai V0 
K

iz
á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–12 794 

(–100%) 

+6527 

(+185,4%) 

–32 

(–3,8%) 

+5731 

(+181,1%) 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–17 835 

(–100%) 

6939 

(+729,7%) 

+240 

(+50%) 

+9838 

(+751,0%) 

Újpesti 
+3 124 

(+24,4%) 

–3520 

(–100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
Újpesti 

+429 

(+2,4%) 

–951 

(–100%) 

0 

(0%) 

+28 

(+2,1%) 

Bajai 
–27 

(–0,2%) 

0 

(0%) 

–847 

(–100%) 

+686 

(+21,7%) 
Bajai 

–75 

(–0,4%) 

0 

(0%) 

–480 

(–100%) 

+215 

(+16,4%) 

V0 
+2809 

(+22,0%) 

0 

(0%) 

+356 

(+42,0%) 

–3165 

(–100%) 
V0 

+1160 

(+6,5%) 

0 

(0%) 

+150 

(+31,3%) 

–1310 

(–100%) 

            

2. alternatíva 

min. távolság 

Áthaladó menetvonalak számának változása 2. alternatíva 

min. idő 

Áthaladó menetvonalak számának változása   

Összekötő Újpesti Bajai V0 Összekötő Újpesti Bajai V0 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–12 195 

(–100%) 

+5 441 

(+154,6%) 

–50 

(–10,9%) 

+6 276 

(+151,2%) 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–17 892 

(–100%) 

+7 288 

(+766,4%) 

+244 

(+50,8%) 

+9 710 

(+774,9%) 

Újpesti 
3 124 

(+25,6%) 

–3 520 

(–100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
Újpesti 

+441 

(+2,5%) 

–951 

(–100%) 

0 

(0%) 

+16 

(+1,3%) 

Bajai 
–72 

(–0,6%) 

0 

(0%) 

–460 

(–100%) 

+344 

(+8,3%) 
Bajai 

–79 

(–0,4%) 

0 

(0%) 

–480 

(–100%) 

+219 

(+17,5%) 

V0 
+3 408 

(+27,9%) 

0 

(0%) 

+743 

(+161,5%) 

–4 151 

(–100%) 
V0 

+1 109 

(+6,2%) 

0 

(0%) 

+144 

(+30%) 

–1 253 

(–100%) 
            

3. alternatíva 

min. távolság 

Áthaladó menetvonalak számának változása 3. alternatíva 

min. idő 

Áthaladó menetvonalak számának változása   

Összekötő Újpesti Bajai V0 Összekötő Újpesti Bajai V0 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–9 398 

(–100%) 

+3 702 

(+105,5%) 

–18 

(–1,8%) 

+5 516 

(+85,8%) 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–18 128 

(–100%) 

+6 696 

(+704,1%) 

+2 

(+0,4%) 

+10 918 

(+1134,9%) 

Újpesti 
+3 134 

(+33,3%) 

–3 508 

(–100%) 

0 

(0%) 

–22 

(–0,3%) 
Újpesti 

+457 

(+2,5%) 

–951 

(–100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Bajai 
–31 

(–0,3%) 

0 

(0%) 

–1 005 

(–100%) 

+832 

(+12,9%) 
Bajai 

–24 

(–0,1%) 

0 

(0%) 

–535 

(–100%) 

+219 

(+22,8%) 

V0 
+6 205 

(+66,0%) 

+12 

(+0,3%) 

+198 

(+19,7%) 

–6 431 

(–100%) 
V0 

+868 

(+17,6%) 

0 

(0%) 

+94 

(+17,6%) 

–962 

(–100%) 

            

4. alternatíva 

min. távolság 

Áthaladó menetvonalak számának változása 4. alternatíva 

min. idő 

Áthaladó menetvonalak számának változása   

Összekötő Újpesti Bajai V0 Összekötő Újpesti Bajai V0 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–9 723 

(–100%) 

+3 089 

(+89,1%) 

–18 

(–1,7%) 

+6 464 

(+105,7%) 

K
iz

á
rt

 h
íd

 

Összekötő 
–12 858 

(–100%) 

+2 442 

(+256,8%) 

–155 

(–28,9%) 

+10 125 

(+162,3%) 

Újpesti 
+3 022 

(+31,1%) 

–3 466 

(–100%) 

0 

(0%) 

+48 

(+0,8%) 
Újpesti 

+409 

(+3,2%) 

–951 

(–100%) 

0 

(0%) 

+48 

(+0,8%) 

Bajai 
–84 

(–0,9%) 

0 

(0%) 

–1 039 

(–100%) 

+919 

(+15,0%) 
Bajai 

–164 

(–1,3%) 

0 

(0%) 

–537 

(–100%) 

+353 

(+5,7%) 

V0 
+5 880 

(+60,5%) 

+54 

(+1,6%) 

+164 

(+15,8%) 

–6 114 

(–100%) 
V0 

+6 137 

(+47,7%) 

0 

(0%) 

+93 

(+17,3%) 

–6 238 

(–100%) 

 

4. táblázat A Duna-hidakon áthaladó menetvonalak számának változása az egyes 
hidak kizárás esetén. 
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44. ábra A minimális menetidejű menetvonalak eloszlásának változása az Összekötő 
vasúti híd (bal oldali ábrák) és a V0 vonal Duna-hídjának (jobb oldali ábrák) kizárása 
esetén a négy V0 alternatívára. Az állomásközök vastagságai arányosak a rajtuk 
áthaladó menetvonalak számának változásával, a zöld szín növekedést, a piros szín 
csökkenést jelent. 

 3.  3. 

 4.  4. 

 1.  1. 

 2.  2. 
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7.5. A kutatási témakör tézises eredményei 

 

3. Beazonosítottam a magyarországi vasúthálózat azon elemeit, melyek a legnagyobb 

redundanciát nyújtják, azaz melyek a zavarmentes hálózatban kevésbé fontosak, de véltelen 

zavar vagy célzott támadás esetén a legfontosabb kerülőutakként funkcionálhatnak: 

a) a három legnagyobb redundanciájú állomásköz a Miskolc és Nyíregyháza közti, 

jórészt egyvágányú vasútvonal-szakasz része, melynek megfelelő kapacitásúra 

bővítésével a hálózat zavarérzékenysége jelentősen csökkenthető lenne, [T7] 

b) az Angyalföld–Almásfüzitő vonalszakasz az Összekötő vasúti hídon átmenő 

menetvonalaknak biztosíthatna redundanciát, annak teljes hosszában történő 

villamosítása és kétvágányúsítása esetén, [T8] 

c) a 80-as és a 100-as fővonalak zavara esetén a 77-es vonal tudná (eredeti 

funkciójával összhangban) biztosítani az ország átjárhatóságát Budapest északról 

történő elkerülésével. [T5] 

 

 

4. Kimutattam, hogy a régóta tervezett V0 vasútvonal 4. útvonalalternatívája tudná 

leghatékonyabban csökkenteni a magyarországi vasúthálózat Budapest-centrikusságát, 

alternatívát nyújtva az ország egyetlen kétvágányú villamosított vasúti Duna-hídjának és 

ezzel megszüntetve a hálózatnak ettől az egyetlen kritikus műtárgytól való függését, mivel 

a) a jelenlegi három vasúti Duna-híd műszaki állapotukból és földrajzi 

elhelyezkedésükből fakadóan nem képesek valódi redundanciát biztosítani egymás 

számára, egymás kerülőútjaként egyformán előnytelenek, [T9] 

b) a Budapestet délről elkerülő V0 vasútvonal engedélyezett sebessége és Duna-hídjának 

földrajzi elhelyezkedése miatt megfelelő kerülőutat biztosítana a többi híd sérülése 

esetén és az Összekötő vasúti híd is megfelelő alternatívát jelentene a V0 hídjának, [T9] 

c) a V0 vasútvonal Duna-hídja jelentősen csökkentené az Összekötő vasúti híd 

terheltségét a hálózat forgalmának kiegyenlítésével és ezáltal csökkentené az egész 

hálózat zavarérzékenységét. [T9] 
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7.6. A kutatási témakör eredményeihez kapcsolódó publikációk 

[T5] Bence G. Tóth 

Redundancy Analysis of the Railway Network of Hungary 

In: K. Szita Tóthné, K. Jármai, K. Voith (eds.): Solutions for Sustainable Development: Proceedings 

of the 1st International Conference on Engineering Solutions for Sustainable Development 

(ICESSD 2019), October 3-4, 2019, Miskolc, Hungary, Paper 42, pp. 358-367. CRC Press, 

ISBN 9780367424251, eBook ISBN 9780367824037, DOI: 10.1201/9780367824037-42 
 

[T7] Tóth Bence 

Forgalmatlan, de nélkülözhetetlen - A magyarországi vasúthálózat redundanciavizsgálata 

In: Horváth Balázs, Horváth Gábor, Gaál Bertalan (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia, 

Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék, Győr, 2019, 37/1-9. ISBN 9789638121868 
 

[T8] Tóth Bence 

A magyarországi vasúthálózat redundanciáját biztosító vonalszakaszok 

Hadmérnök XIV. (2), pp. 74-86. (2019) 

 

[T9] B. G. Tóth – I. Horváth 

How the planned V0 railway line would increase the resilience of the railway network of Hungary against attacks 

AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science  – 

közlésre elfogadva  
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8. Tézisek 

1. Felállítottam a magyarországi vasúthálózat gráfmodelljét, melynek segítségével 

kimutattam, hogy 

a) a fővonalak nem csak kiépítettségük, hanem vonalvezetésük alapján is az ország 

legfontosabb vasútvonalai, mivel a hálózat struktúrájából fakadóan ezeken 

koncentrálódik a forgalom, [T1] 

b) a hálózat hatékonyságának legnagyobb arányú csökkenést az egyben legnagyobb 

kapcsolatköztiségű vonalszakasz, az Összekötő vasúti hidat is tartalmazó 

Ferencváros–Kelenföld állomásköz sérülése okozná, azaz biztonsági szempontból ez 

a hálózat legkritikusabb eleme, [T1],[T2] 

c) a Budapest–Dorog–Almásfüzitő útirány az Újpesti vasúti hídon át vonalvezetésileg 

alkalmas helyettesítője lenne az Összekötő vasúti hídon át vezető utaknak, azaz ennek 

az útiránynak a fejlesztése az ország védelmi felkészítésében kiemelt prioritást kellene 

élveznie, [T3] 

d) a sűrű mellékvonalhálózat jelenleg az engedélyezett sebességek alacsony volta miatt 

nem képes a fővonalak zavara esetén reális alternatívát nyújtani, mivel jelentős 

(szélsőséges esetben átlagosan akár több mint kétszeres) menetvonalhossz-, illetve 

menetidőnövekedést okoz a terelés, [T4] 

e) egy transzverzális irányú vonal, mint a tervezett V0 vasútvonal, jelentősen növelné a 

150-es számú Budapest-Kelebia fővonal átjárhatóságát, mely a nemzetközi 

törzshálózat egyik magyarországi eleme [T4], [T5]. 

 

2. A magyarországi vasúthálózat állomásainak és állomásközeinek különböző stratégiájú 

rombolásának modellezése alapján bizonyítottam, hogy 

a) a hálózat hatékonysága néhány, véletlenszerűen kiiktatott állomásköz zavara esetén 

csak kismértékben csökken, azaz a hálózat véletlen zavarokkal szemben ellenálló, [T2] 

b) véletlen zavar esetén az állomásközök harmadának, illetve az elágazó állomások 13 

százalékának egyidejű zavara esetén esik szét a hálózat nem összefüggő „szigetekre”, [T6] 

c) hatékonyság- és kapcsolatköztiség-alapú támadás hatására a fragmentálódás már 

legfeljebb 10 állomás vagy állomásköz rombolása esetén bekövetkezik, azaz a hálózat 

célzott támadásokkal szemben sérülékeny, [T6] 

c) hatékonyságalapú támadás esetében a hatékonyság és a maximális kapcsolatköztiség 

is exponenciálisan csökken a rombolt állomásközök számának növelésével, azaz a 

nagy hatékonyságcsökkenést okozó állomásközök egyben forgalmasak is, [T2] 
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d)  kapcsolatköztiségalapú támadás esetén a maximális kapcsolatköztiség exponenciális 

trendet követve csökken, míg a hatékonyságértékek erősen szórnak, azaz a legforgalmasabb 

állomásközök nem feltétlenül okoznak nagy hatékonyságcsökkenést, [T2] 

e) a nagyfolyami hidak mellett a kiterjedt, alacsony engedélyezett sebességű 

mellékvonalhálózatokat a törzshálózathoz kapcsoló állomások, állomásközök a 

rendszer kiemelten védendő elemei. [T2] 

 

3. Beazonosítottam a magyarországi vasúthálózat azon elemeit, melyek a legnagyobb 

redundanciát nyújtják, azaz melyek a zavarmentes hálózatban kevésbé fontosak, de véltelen 

zavar vagy célzott támadás esetén a legfontosabb kerülőutakként funkcionálhatnak: 

a) a három legnagyobb redundanciájú állomásköz a Miskolc és Nyíregyháza közti, 

jórészt egyvágányú vasútvonal-szakasz része, melynek megfelelő kapacitásúra 

bővítésével a hálózat zavarérzékenysége jelentősen csökkenthető lenne, [T7] 

b) az Angyalföld–Almásfüzitő vonalszakasz az Összekötő vasúti hídon átmenő 

menetvonalaknak biztosíthatna redundanciát, annak teljes hosszában történő 

villamosítása és kétvágányúsítása esetén, [T8] 

c) a 80-as és a 100-as fővonalak zavara esetén a 77-es vonal tudná (eredeti 

funkciójával összhangban) biztosítani az ország átjárhatóságát Budapest északról 

történő elkerülésével. [T5] 

 

4. Kimutattam, hogy a régóta tervezett V0 vasútvonal 4. útvonalalternatívája tudná 

leghatékonyabban csökkenteni a magyarországi vasúthálózat Budapest-centrikusságát, 

alternatívát nyújtva az ország egyetlen kétvágányú villamosított vasúti Duna-hídjának és 

ezzel megszüntetve a hálózatnak ettől az egyetlen kritikus műtárgytól való függését, mivel 

a) a jelenlegi három vasúti Duna-híd műszaki állapotukból és földrajzi 

elhelyezkedésükből fakadóan nem képesek valódi redundanciát biztosítani egymás 

számára, egymás kerülőútjaként egyformán előnytelenek, [T9] 

b) a Budapestet délről elkerülő V0 vasútvonal engedélyezett sebessége és Duna-hídjának 

földrajzi elhelyezkedése miatt megfelelő kerülőutat biztosítana a többi híd sérülése 

esetén és az Összekötő vasúti híd is megfelelő alternatívát jelentene a V0 hídjának, [T9] 

c) a V0 vasútvonal Duna-hídja jelentősen csökkentené az Összekötő vasúti híd 

terheltségét a hálózat forgalmának kiegyenlítésével és ezáltal csökkentené az egész 

hálózat zavarérzékenységét. [T9]  
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