
SZOLNOK PÁLYAUDVAR REKONSTRUKCIÓJA

Szolnok pályaudvara hazánk vasúri közlekedése szempontjából Budapest után
az ország legjelentősebb vasúti csomópontja. Működése igen lényegesen befolyásolja
az Államvasutak elegyáraml.ását. Két nemzetközi vasútvonal találkozási pontja és
az Alföldre irányuló forgalom elosztó csomópontja. Legfontosabb részei az átmenő
személypályaudvar, a rendező pályaudvar és a teherpályaudvar. A személy- és rendező
pályaudvar elrendezése a rekonstrukció megindítása előtt olyan volt, hogy a csatlakozó
vonalakon közlekedő tehervonatok és ipartelepi menetek mind a bejáratnál, mind a
kijáratnál metszették a fővonal vonatainak vágányútjait. Ezzel a keresztirányban köz-
lekedő vonatok egymás menetét akadályozták, és az állomás átbocsátó képességét nagy-
mértékben csökkentették. Az átépítés megkezdése előtt a pályaudvar kihasználtsága
igen nagy volt. Ilyen nagy túlterheltség mellett a pályaudvar üzeme csak a biztonsági
szabályok be nem tartása mellett volt lebonyolítható.

A személyvonati vágányokon a vonatok találkozásakor a gyakorlatok szerint egy
időben több vonat is tartózkodik több ezer főnyi utasáramlás mellett. Az utasok bal-
esetmentes közlekedésének biztosítására szolgáló berendezések nincsenek, és a nagy-
fokú túlterheltség miatt előfordul, hogy vonatot kell az állomáson átbocsátani az induló
személyvonat és a felvételi épületek között. Ez természetesen veszélyezteti a személy-
vonatra fel- vagy arról leszállni szándékozó utasok testi épségét.

Gyakran előfordul, hogy az utazóközönség csak egy vagy több tehervonati sze-
relvényen átkelve éri el vonatát.

A személyvonati szerelvények tisztítására, illetve tárolására szolgáló vágányok
nincsenek, így a szerelvényeket kénytelenek a peron mellett tárolni és tisztítani, amivel
forgalmi vágányokat foglalnak el, és ezen kívül ez a gyakorlat a közegészségügyi
szempontból is erősen kifogásolható.

A rendező pályaudvar volt az ország első gurítódombos pályaudvara. A század
elején épült, és azóta az új rendezőpályaudvar átépítéséig nem változtattak rajta sem-
mit. Üzeme korszerűtlen volt. Folyamatos üzemmenetről nem lehetett beszélni. így a
gurítódomb teljesítménye egy korszerű gurítódomb teljesítményének közel a felét
érte el.

Az őszi forgalom idején sok tehervonatot az előző állomásokon fel kellett osz-
latni, vagy várakoztatni. A fogadó- és indító csoport vágányai rövidek voltaki, s így
nem volt alkalmas a vonalon közlekedő hosszabb vonatok fogadására.

A vágányok hosszán kívül azok mennyisége is kevésnek bizonyult. A csomópont
vágányhálózatán biztosítóberendezés nem volt, ami nemcsak hogy súlyosan vcszclyez-
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tette a vasúti forgalom biztonságát, hanem csökkentette a csomópont kapacitását is.
Ez a hiányosság a személypályaudvar viszonylatában még ma ís fennáll.

Szolnok teherpályaudvar, melyet általában Tiszai pályaudvarnak nevezünk, tulaj-
donképpen a Budapest-Szolnok vasútvonal végállomása volt. Itt található még a régi
felvételi épület, melyet azóta lakásokká alakítottak át. Vágányhálózatán az eltelt több,
mint száz év alatt keveset módosítottak, illetve korszerűsítettek.

A teherpályaudvar a jelenlegi helyen közúti forgalom szempontjából is akadályt
képez, mivel az ún. Temető-úti útátjárót a sok tolató mozgás következtében naponta
gyakran hosszabb időre le kell zárni a közúti forgalom elől.

A jelenlegi helyzet és a jövő igényének ismerete Szolnok vasúti csomópont fej-
lesztését már korábban szükségessé tette. A halaszthatatlan végrehajtását Szolnok
város gyors iparosodása, ezen belül a Tiszamenti Vegyiművek fejlesztése tette idő-
szerűvé.

A csomópont fejlesztésének végrehajtása 3 ütemben történik.

1. ütemben Szolnok rendező pályaudvar korszerűsítését kellett végrehajtani. Ennek
keretében az új rendező pályaudvart a legkorszerűbben és a forgalom lebonyolítása
szempontjából a leggazdaságosabban alakítottuk ki. A tehervonatok a fővonalak szint-
beni keresztezése nélkül, minden irányból az ún. magasfogadóra érkeznek, ahonnan
a kocsik felesleges tolatómozgás nélkül kerülnek a gurítódombra, majd az irányvágá-
nyokra.

A kocsik rendezésének biztonságos és gyors végzését vágányféksorok biztosítják.

A forgalom irányítását egy központi helyről végzik, mivel a legkorszerűbb tolató-
vágányutas biztosítóberendezés épült. A korszerű és balesetmentes munkáltatást biz-
tosítják továbbá a rendező pályaudvaron dolgozók, és a mozdonyszemélyzet munká-
jának összehangolását elősegítő rövid hullámú adó-vevő készülék, a káprázatmentes
világítási megoldás, és a modern magasépítmények megépítése. Az 1. ütem munkálatai
1968. XII. hóban az eredeti ütemnek megfelelően befejeződtek.

1969. január i-én indult a szolnoki rekonstrukció 2. üteme, melynek keretében
az átmenő személypályaudvar átépítésére, illetve felújítására kerül sor.

Miután a rekonstrukció 1. ütemében létesített új rendező pályaudvar a személy-
pályaudvartól távolabb eső részen épültí, így lehetőség nyílt arra, hogy az így felszaba-
dult helyet is igénybe vegyük az új személypályaudvar vágányhálózatának kialakítá-
sára. A tervezés során ügyeltünk arra, hogy a bevezetőben felsorolt problémákat meg-
szüntessük. Ennek megfelelően az új személypályaudvaron külön vágánycsoport szolgál
a személy- és az átmenő tehervonatok részére, a gyorselegy előkészítésére, a személy-
vonatok tárolására,, valamint külön vágányzat a személykocsi mosásra. A vágányok
egymáshoz mért távolsága a jelenlegi 4,75 m helyett 5,0, illetve 12,5 m.

A 12,5 m vágánytengelytávolságban kiemelt szegéllyel ún. szigetperonokat alakl-
tunk ki. Az így megépülő személypályaudvar indokolttá teszi, hogy egy-egy peron
mellől mindig ugyanabba az irányba induló vonatokat fogadjanak. Ennek megfelelően
5 db szigetperon épül, hatodik az ún. főperon; amelyik az új felvételi épület és az
I. sz. vágány között helyezkedik el.
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A szigetperonok megközelítésére 3 db aluljáró épül. Ebből 2 db üzemi célokat
szolgál, míg a harmadik az utasaluljáró az utazóközönségnek a felvételi épületből,
illetve az előtérből a peronokra való kijutását biztosítja. Ezen megoldással teljes egé-
szében megszüntethető az a balesetveszélyes közlekedés, ami jelenleg tapasztalható.

A szigetperonok befedésére perontetőket terveztünk. Ezek megépítésére valószí-
nűleg nem a rekonstrukció 2. ütemében, hanem egy későbbi időpontban kerül sor.

Igen komoly előrelépést jelent a mai helyzethez képest a már említett személy-
kocsi mosó és tároló vágánycsoport megépítése. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy
a személykocsik rendszeres külső és belső tisztításával biztosítsuk a kultúrált utazás
egyik alapvető kritériumát.

Ezen a vágánycsoporton történik téli időszakban a Szolnok pályaudvarról induló
személyvonati szerelvények előfűtése is. így beszálláskor az utazó közönség már meg-
felelő hőmérséklettel biró vasúti kocsiba szállhat.

A megépítésre kerülő víz- és csatornarendszer segítségével viszont a közegészség-
ügyi előírásoknak is messzemenően eleget tudunk tenni.

A vonatforgalom balesetmentes lebonyolítását a legmodernebb biztosítóberende-
zés, az ún. „Dominó 70" biztosítja. A személypályaudvar szajoli végén épül az állító
ÉS rendelkező központ. Ebbe kerül elhelyezésre az előbb említett biztosítóberendezés,
mely Szolnok pályaudvaron kívül ellenőrzése alatt tartja a csatlakozó vonalakon köz-
lekedő vonatokat is egészen Abony, Új szász és Szajol állomásokig.

Az utazóközönség kényelmét, illetve könnyebb tájékozódási lehetőségét biztosítja
a hangosított és vizuális utastájékoztató is. Ezek megépítése után mind a felvételi
épületben, mind pedig a szigetperonokon látható és hallható lesá, hogy melyik vágá-
nyon milyen vonat van, vagy várható, mikor érkezik, mikor indul, esetleg mennyi
a késése.

A személypályaudvaron a legmodernebb térvilágítás készül, ami sötétben is lehe-
tővé teszi mind az üzem, mind pedig az utasközlekedés balesetmentes lebonyolítását.

A kultúrált utazásnak, illetve utasszállításnak az eddig említetteken kívül még
igen lényeges része az is, hogy a vonatra várakozó utas a várakozási idejét hogyan,
milyen körülmények között tudja eltölteni. Általában a felvételi épület, illetve abban
elhelyezett különféle létesítmények azok, melyek ezen időtöltést kellemessé tehetik.

Akár ezen, akár az üzemi szempontokat figyelembe véve, nem kell különösebben
indokolni, hogy a jelenlegi felvételi épület a támasztott követelményeket messzemenően
nem tudja kielégíteni, szükséges tehát egy új létesítése.

Miután az új felvételi épülettel kapcsolatban üzemi szempontból a MÁV, város-
fejlesztési és városképi szempontból pedig a város komoly követelményeket támasz-
t-ott, ezért az épület megtervezésére a KPM és az ÉVFM közös tervpályázatot hirde-
tett. Kivitelezésre a pályázaton résztvevő pályamunkák közül a legjobb helyezést elért
tervművelet kerül.

E szerint az új felvételi épület - melynek hossza mintegy 300 m - a jelenlegi
elavult épület mögött épül, olyan formában, hogy térbeni elhelyezkedésével és az előtér
kialakításával együtt városrendezésileg is meghatározó jelentőségű lesz. ;
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A felvételi épület telepítésével kapcsolatban a leglényegesebb szempont az volt,
hogy a létesítmény a hosszú Beloiannisz úti rávezetés révén a városkapu szerepét is
betöltse. Legyen kapu a város és a „nagyvilág" között. Az volt a cél, hogy a rávezető
út végpontján olyan motívum legyen, amely kijelöli, lezárja és továbbvezeti az utas-
áramlást. Ezt a bonyolult hármas feladatot a már említett díjnyertes pályamű úgy
oldotta meg, hogy a felvételi épület tér felé néző oldalon teljes magasságban üveggel
megnyitott csarnok fölött előre ugró magas frizt ad.

Az erőteljes, horizontális motívumként ható friz, mely 130 m hosszával leárnyé-
kolást és esővédelmet ad, hosszan elnyújtott kapu motívumként hat.

Az új felvételi épület egyébként háromi, a különböző funkciót zsolgáló és kiszol-
gáló helyiség-együttesből tevődik össze:

1. Utasforgalom célját közvetlenül, vagy közvetve szolgáló vasútüzemi helyiségek.

2. Utasellátó helyiségei.

3. Posta helyiségei.

A friz alatt helyezkedik a felvételi épületnek az 1. sz. pontjában vázolt része,
vagyis az utascsarnok és két szinten az utasellátó kombinát. Utascsarnok belmagas-
sága két szintnek megfelelő, így lehetőség nyílik arra, hogy a kényelmes és hosszabb
tartózkodást lehetővé tevő éttermet az emeletre helyezzük.

A nagyobb tömegek a bisztrót és a presszót igénylik, így ezek az étterem alá,
a földszintre kerülnek. Az Utasellátó kiszolgáló egységei egymás fölötti blokkban he-
lyezkednek el.

Az Utasellátó és a csarnok együttesétől Szajol felőli irányban helyezkedik el az
áruraktár, az üzemi konyha és a legkorszerűbb gépesítéssel ellátott postakombinát.
A postaépület két részből áll:

1. a hagyományos postaszárny, felvételi teremmel, hírlap csoporttal, rádiós ügy-
intézéssel, és a

2. gépesített postaszárny, a gépesített csomag- és levélfeldolgozással.
A felvételi épület ún. postaszárnyát a város felőli oldalon a postakocsik rako-

dására szolgáló postaudvar határolja.

Mind a poggyász, mind a posta üzemi kiszolgálása a vágányok irányában, a már
említett 2 db üzemi célra használandó aluljárón át történik. Az aluljárókból a sziget-
peronokra való feljutást rámpás megoldással terveztük.

A felvételi épület külső megjelenéséhez hasonlóan a belső kialakítása is modern,
reprezentatív kivitelben készül.

Az épület hőenergia igényét a MÁV által létesítendő központi kazántelepről
biztosítjuk, általában radiátoros hőleadók alkalmazásával. Az utascsarnok és az Utas-
ellátó étterem fűtését kis hőtehetetlenségű kazettás sugárzó mennyezet-fűtéssel tervezzük.
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A felvételi épületben belül, a kultúrált, illetve az előírásoknak megfelelő belső
légállapot biztosítása érdekében n mesterséges gépi szellőző rendszert alakítottunk ki.

Az új felvételi épület építésével egyidőben szükségessé válik a városrendezési
tervvel összhangban levő új állomás előtti tér kialakítása is. Az új előteret a felvételi
épületig futó Beloiannisz utca két részre osztja. Az első rész a Beloiannisz utca nyom-
vonalától balra, az állomás Budapest felé eső részén terül cl. Magában foglalja az
autóbuszok le- és felszálló helyeit, valamint a körforgalom bevezetése által vala-
mennyi gépjárműnek a térről való elvezetését. Az autóbuszok megállóinak kialakítását
úgy oldottuk meg, hogy külön helyen kell a helyi, városi buszokra, és külön az erre
a célra szolgáló helyen a környékbeli autóbuszokra fel- és leszállni. A közúti forgalmi
sávokon kívül a szükséges gyalogos forgalom lebonyolítására járdák, az autóbusz
fel- és les?álló helyeinél járdaszigetek nyernek kialakítást.

Az előtér másik oldala a Beloiannisz úttól jobbra, az állomás Szajol felé eső
részen terül el. Magában foglalja a személy- és a tehergépkocsiknak a felvételi épület
elé juttatását biztosító forgalmi pályát, a felvételi épület postaszárnyához való hozzá-
járást, valamint gépkocsik parkoló helyét.

Külön helyet biztosítottunk az előtéren a taxik részére is oly módon, hogy a taxi-
val érkezők közvetlenül a felvételi épület elé, a már említett esővédelmet is nyújtó
friz alá juthassanak.

A postaudvar könnyebb megközelítése céljából és az előtér tehermentesítése érde-
kében kapcsolatot alakítottunk ki a Névtelen utca, a Mátyás király utca és postaudvar
között. A terveket úgy készítettük el, hogy az előtéren ún. tiszta keresztezés nem for-
dul elő, így a balesetmentes közlekedés itt is biztosítható. Ugyancsak ezen szempontok
figyelembevételével terveztük a már említett utasaluljáró előtérre való kettős kiveze-
tését is.

Az egyik kivezetés 4,0 m széles feljáróval az induló autóbuszok járdaszigetére
vezet, míg a másik 6,0 m széles feljáró a Beloiannisz útról gyalogosan és autóbusszal,
illetve személygépkocsival érkező utasok bevezetését biztosítja a felvételi épületbe,
illetve a vágányok között levő szigetperonokra.

Az új előtér baloldalát egy MAV üzemi épület és 48 lakást magában foglaló
épület, míg a jobb oldalát üzletház és a Városi Tanács beruházásában épülő lakóház
zárja be.

Az előtéren 18 m magas kandelláberek biztosítják a nagyvároshoz méltó térvilá-
gítást.

A rekonstrukció 2. ütemének teljes befejezése 1973-ban várható.

Szolnok rekonstrukció 3. üteme, amely előreláthatólag 1973-76 között létesül, az új
körzeti teherpályaudvar építését irányozza elő.
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Az ún. Tiszai pályaudvar elhelyezkedése nemcsak vasúti kiszolgálás szempontjá-
ból előnytelen, hanem a városfejlesztési igényeknek sem felel meg. Az új teherpálya-
udvar a városfejlesztési tervekkel összhangban az új személy- és az új rendezőpálya-
udvar közötti területen épül. Ezen terület vasúti kiszolgálás szempontjából kedvező,
mivel közvetlenül kapcsolódik a rendezőpályaudvarhoz. A teherpályaudvar kialakí-
tására, még a fejlesztési szempontokat is figyelembe vévei, elegendő terület áll rendel-
kezésre. Lehetőség nyílik tehát arra, hogy korszerű áruraktárak és rakodóberendezések
épülhessenek, és modern körzeti pályaudvar szolgálja ki Szolnok várost és annak
környékét.

Zámbori János
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