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Elővárosi fejlesztések
A 100-AS VASÚTVONAL
Naszády Gábor

A 100as számú vasútvonal Budapest egyik 
legjelentősebb elővárosi vonala, amelynek 
fejlesztésére 2009ben közbeszerzési eljá
rást írtak ki. A pálya korszerűsítése, a pálya
kapacitás bővítése az elmúlt években 
részben megtörtént, megoldandó feladat 
maradt azonban a felvételi épületek re
konstrukciója. Ezt a feladatot az UNITEF83 
Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. és a RING 
Mérnöki Iroda Kft. konzorciuma nyerte meg. 
A KőbányaKispest – Szolnok szakasz épü
letei közül VecsésKertekalja, Hosszúberek
Péteri, Monorierdő megállóhelyeket, vala
mint Vecsés, Üllő, Monor és Pilis vasútállo
másokat az UNITEF83 Zrt. mérnökei ter vez
ték az időközben tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Elekfy Ákosné Bartl Erika vezető 
tervező irányításával.

A Budapest – Cegléd  Szolnok vonal volt 
Magyarország második megépült vasúti 
vonalszakasza, amelynek 1847es megnyi
tóját gróf Széchenyi István jelenlétében 
tartották meg. Az épületek terveit Paul 
Eduard Spenger osztrák császári építész 
készítette. Az itt megjelent racionális gya
korlat szerint a vasúti felvételi, és egyéb ki
szolgáló épületekre egységes tervek szü
lettek. A szabványtervek alkalmazása ké

sőbb, a nagy vasútépítés korában alakult 
új társaságokra is jellemző volt. Az üzemel
tetők úgy vélték, hogy presztízsüket növeli, 
üzleti érdekeiket és egyben az utazóközön
ség kényelmét szolgálja, ha minden pálya
udvaron, állomáson, és megállónál, de még 
a legkisebb vasúthoz tartozó felépítmény
nél is egységes elvárások szerint alakítják 
épületeik funkcionális felépítését, külső 
meg formálását. Ezt az elgondolást jól pél
dázza a 100as számú vasútvonal, amelynek 
felvételi épületei vasúttörténeti szempont
ból meghatározó fontosságúak, hiszen 
Budapest egyik legjelentősebb előváro
si vonaláról van szó. Több átépítést és 
hosszú, pénztelenséggel, gaz dát lanság
gal jellemezhető időszakot szenvedett 
el ez a vonal is, de meg ma radt három 
eredeti állapotú felvételi épület (Vecsés, 
Albertirsa, Abony), amelyek mintául szol
gáltak a tervezett rekonstrukcióhoz.

A már említett pályakorszerűsítés és a 
pályakapacitás bővítése során az új szél
ső vágány olyan közel került a meglévő 
épületekhez, hogy az elődök által logiku
san alakított átmenő közlekedésű váró
terem visszaállítása lehetetlen. A váró
teremből ma már az utasok nem enged

hetők közvetlenül a peronra a megnö
vekedett sebességgel közlekedő vona
tok közelsége miatt. A korábbi munká
latok során teljes felújításra kerültek a 
felvételi épületekben a biztosító beren
dezések és forgalmi irodák, azok helye 
azonban az épületeken belül megkötötte 
a tervezők kezét, mert az üzembe helyezést 
követő öt éven belül a ráfordított összeg 
visszafizetésének kötelezettsége nélkül 
azokat átépíteni nem lehet. Tovább nehe
zítette a munkát, hogy az átgondolatlan 
rekonstrukció eredményeként a szerelvé
nyek megállóhelyei az épületektől eltávo
lodtak. Az utas áramlás útvonalára tekintet 
nélkül a felvételi épületek és a peronok, a 
lejáratok közé bekerültek olyan egyéb 
funkciók, melyek az állomás használható
ságát negatívan befolyásolják.

Ilyen feltételek mellett indult a tervezési 
munka, melynek során a felvételi épületek 
környezetének egységes kialakítását, vé
dendő értékeinek megóvását tűzték ki 
célul. Ebben igazán nagy segítségükre a 
www.vasutallomasok.hu honlap volt. A ter
vek elkészültek, a kiemelt beruházást azon
ban időközben bizonytalan időre fel füg
gesztették.

monori vasútállomás • város felőli (északkeleti) homlokzat északnyugati homlokzat
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Elekfy Ákosné Bartl Erika (19442014)

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Ka
rán 1969ben szerzett diplomát. Még ugyan ebben 
az évben kezdte meg építész pályafutását a MÉLY
ÉPTERVnél, ahol elsajátította a szakma csínjátbín
ját, 1985től a TTI munkatársa volt. Fele lős építész 
tervezőként részt vett az Orosházi Float Üveggyár 
és az Esztergomi Suzuki Üzem tervezésében. A 
rend szerváltozás számára is új kihívást hozott, a 
magánszektort választva az UNITEF’83nál folytat
ta tervezői tevékenységét. Alapvetően az infrastruk
turális nagyberuházásokhoz tartozó ipari létesít
mények – autópályamérnökségi telepek, Etele 
téri Volánbusz pályaudvar, MÁVépü letek rekonst
rukciója – tervezésével foglalkozott. A nyugdíjas 
korban sem pihent, hivatását élete utolsó pillana
táig gyakorolta, tudását átadva fiatal építészeknek.
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