
A 4-es metró építése a Bartók Béla út fel-
színrendezését és a 2-es metró Keleti pálya-
udvari kettes kijáratának megépítését
követően az Etele téren kezdődött el. 

A 4-es metró Etele téri, az alagútfúrás
megkezdéséhez szükséges műtárgyainak
építése még 2006 februárjában vette kez-
detét a vonali tender győztese, a Bamco
Kkt. tagcégének, a Strabag Zrt.-nek a kivi-
telezésében. Egy olyan műtárgyegyüttes
létrehozása volt a feladatunk, amelynek
több ütemben történő megépítése az
alagútfúró pajzsok elindításán túl az Etele
tér mellett későbbiekben létesítendő jár-
műtelep és a metróvonal között a sze -
relvények számára összeköttetést jelent.
A kivitelezés során kiemelkedő szempont
volt az Etele téri Volán-, BKV- és MÁV-
pályaudvarok folyamatos üzemének biz-
tosítása a munkálatok alatt. A műtárgyak
tervezését a Főmterv Zrt. és az Uvaterv
Zrt. végezte (1. kép).

Az első fázisban a pajzsindító műtárgy
építésére került sor. A pajzsok indításá-
hoz és a pajzsok Duna-parti állomásokig
tartó kiszolgálásához egy 100 méter
hosszú, szabálytalan alakú, a pajzsindítás
egyedi igényeit figyelembe vevő műtárgy
készült el. A helyenként 28 méter széles és
20 méter mély, 1 méter vastag résfallal
határolt műtárgy – több évig ideiglenes
állapotban üzemelő szerkezetének – biz-
tonságát végleges födémszakaszok mel-

lett egy közbenső síkon mell- és támge-
rendák beépítése biztosítja, a pajzskiszol-
gálás technológiájának és a későbbi vég -
leges állapotban már üzemelő metróűr-
szelvényének is megfelelően. A pajzsok
kitörési zónájában a betonacél armatú-
rákban üvegszál-erősítésű anyagot (Schöck,
ComBar) alkalmaztunk. A műtárgy alap-
lemeze 1,5–4,0 méter vastagságú (2., 3.
kép).

A második építési fázisban a keresztező
műtárgy készült el. Az üzemi összekötés
biztosításához szükséges két darab vá gány-
kapcsolat és a pajzsos alagútépítés által
létrehozott déli alagút szintbeli ke resz te -
zése jött létre. A szerkezet résfalainak
kitámasztását ideiglenes és végleges álla-
potban is a zárófödém, illetve záró fö dém -
szakaszok biztosítják.

A harmadik építési fázisban épült meg
a járműtelepi kihúzó műtárgy, melynek
csak az első, mélyebb szakasza készült

réseléses technológiával. A terepszinthez
közeli szakasza nyílt vasbeton keretként
került kialakításra.

A negyedik építési fázisban a pajzsok
Tétényi út irányába történő elhaladása
után következhetett a nyaktag műtárgy
(amely a pajzsindító és a keresztező mű -
tárgyat köti össze) korábbiakhoz ha son -
ló an résfalas szerkezetként történő meg-
építése. 

Az Etele téri műtárgyak kivitelezése
sok szempontból érdekes és kihívásokat
jelentő, nem mindennapi feladat volt,
akik részt vettek a megvalósításukban,
azok – a nehézségek ellenére is – valószí -
nű leg szívesen emlékeznek majd rá.

Barta Emil területi igazgató
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ALAGÚT- ÉS METRÓÉPÍTÉS

Etele square – where started the building
the Metro Line 4 
The building of the Metro Line 4, after the
reconstruction of the Bartók Béla street and
building the second exit of the Metro Line 2 at
Baross square started in 2006 at Etele square
with the launching shaft for the TBM and the
branching to the depot for the metro cars.

S U M M A R Y •

Résfal ~ 10 000 m²
Földkiemelés ~ 60 000 m³ műtárgyak
Beton ~ 25 000 m³
Betonacél ~ 2700 tonna

Az Etele téri pajzsindító műtárgy
és járműtelepi kihúzó műtárgy

jellemző adatai

2. kép. Pajzsindító műtárgy: résfalas munkatér-határolás

1. kép. Megépült műtárgyak: 1. Pajzsindító műtárgy 2. A kihúzó műtárgyegyüttes négy különálló részre tagolódik:
2/1. Nyaktag műtárgy; 2/2. Keresztező műtárgy; 2/3. Járműtelepi kihúzó műtárgy réselt szakasz; 2/4. Járműtelepi
kihúzó műtárgy vasbeton U keret

3. kép. Pajzsindító műtárgy: alaplemez-építés
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